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Kotek Mruczek miauczy „miau”, 

Coś dobrego zjeść by chciał. 

Mysz do dziury mu ucieka,  

Nie ma nawet miski mleka.(…) 
 

Mruczek złościć się zaczyna, 

Z gniewu szary grzbiet wygina. 

„Już o mleko nie poproszę, 

Ze wsi szybko się wynoszę”. 
 

Urażony głośno fuka. 

Teraz szczęścia w mieście szuka. 

Tam też mleka się nie napił,  

Wprost pod rynnę z deszczu trafił. 
 

Po ulicach psy biegają 

I na Mruczka wciąż szczekają. 

Kot już ze zmęczenia dyszy,  

Nie ma nigdzie żadnej myszy. 
 

To nie miejsce jest dla kotów, 

Mruczek na wieś wracać gotów. 

Będzie w polu myszki łapał 

I przy piecu głośno chrapał. 
Dorota Strzemińska-Więckowiak „Kocie dąsy, 

czyli trafić z deszczu pod rynnę” 
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Przysłowia są mądrością narodów 
 

Przysłowia towarzyszą nam od zarania dziejów. Ich celem jest nauka i przestroga przed 

niewłaściwym zachowaniem bądź nadchodzącymi wydarzeniami. Do języka polskiego termin 

„przysłowie” wprowadził w połowie XVII w. Andrzej Maksymilian Fredro. Przysłowie jest swoistym 

gatunkiem literackim, stojącym na pograniczu literatury i języka potocznego. Przybiera postać 

stwierdzenia lub pouczenia, przeważnie jednozdaniowego. Podwójny sens przysłów polega na tym, że 

operują one konkretnymi sytuacjami i wyobrażeniami, dotyczą jednak relacji ogólnych i wyrażają ogólne 

pojęcia. Dowiesz się, co znaczą niektóre z polskich przysłów i w jakich kontekstach mogą być użyte.  
 

 Mówimy Apetyt rośnie w miarę jedzenia, mając na myśli to, że w miarę, jak 

czyjaś sytuacja się poprawia, oczekiwania i wymagania tej osoby stają się coraz 

większe.  

 Mówimy Szkoda czasu i atłasu, mając na myśli rzecz lub zajęcie mało warte, 

którym nie warto poświęcać wysiłku. (Powiedzenie przypisywane królowi 

Stanisławowi Augustowi, który miał w ten sposób ocenić przyniesiony mu utwór 

pewnego poety, napisany na atłasie). 

 Mówimy Na bezrybiu i rak ryba, mając na myśli to, że gdy nie ma rzeczy, na 

której nam zależy, musimy się zadowolić jej namiastką.  

 Mówimy Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, mając na myśli to, że 

dopiero w trudnej sytuacji okazuje się, kto jest nam naprawdę życzliwy.  

 Mówimy Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, mając na myśli to, że ludzie 

odwzajemniają zło, którego sami doznali. 

 Mówimy Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, mając na myśli postępowanie 

kogoś, kto chce pogodzić dwie sprzeczne racje moralne. Wyrażenie czasem 

używane z dezaprobatą.  

 Mówimy Tonący brzytwy się chwyta, mając na myśli to, że osoba znajdująca 

się w trudnej sytuacji przyjmuje każdą pomoc i chwyta się wszelkich sposobów, aby 

się ratować.  

 Mówimy Nie ma dymu bez ognia, mając na myśli to, że każda zła sytuacja czy 

niekorzystne zdarzenie, mają jakąś przyczynę lub powód. 

 Mówimy Dzieci i ryby głosu nie mają, mając na myśli to, że dzieci obecne przy 

rozmowie dorosłych nie powinny się odzywać. 

 
 

***  

Zagadka pani Izy 
 

 Odgadnij, jakie przysłowia przedstawiają ilustracje? Odpowiedź znajdziesz w gazetce. 
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Arcydzieła malarstwa 
 

Jan Vermeer van Delft był perfekcjonistą 

i w ciągu roku tworzył nie więcej niż dwa obrazy. 

Jego dzieła są pełne wyrazu, namalowane 

z zamiłowaniem i troską o detale, z maksymalną 

wiernością rzeczywistości. Malarz bardzo często 

przedstawiał kobiety, które oddają się spokojnym 

zajęciom – czytaniu listu, muzykowaniu, pracom 

domowym. Sceny te mają subtelną, pełną spokoju atmosferę. Jego obrazy, 

mistrzowskie w formie, kolorystyce i ujęciu tematu, są wyjątkowo wytworne. 

Jednym z najsłynniejszych obrazów Vermeera jest Dziewczyna 

z perłą. Arcydzieło zaginęło wkrótce po namalowaniu, odnaleziono je 

dopiero po 200 latach. Nie wiadomo, kim była modelka i jakie imię 

nosiła, ale jej historia stała się tematem popularnej powieści i filmu.  

Na portrecie dziewczyna ma głowę odwróconą w stronę widza, 

jakby nagle została przez kogoś zawołana i chciała coś powiedzieć. Na 

płótnie ma lekko przymknięte usta, szeroko otwarte oczy, delikatny 

i smukły nos. Egzotyczny turban i welon spadający na ramiona 

podkreślają jej urodę. Dzięki wielokrotnemu nakładaniu 

prześwitujących warstw farby Vermeer uzyskał efekt aksamitnej, 

naturalnej cery. Padające z ukosa światło sprawia, że wzrok widza 

skupia się na twarzy modelki. Z ciemnym tłem wyraźnie kontrastują 

pozostałe barwy, zwłaszcza żółć i błękit nakrycia głowy. Z dużym 

mistrzostwem zostały oddane delikatne refleksy na perle kolczyka.  
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

 
 

*** 

Biblioteka poleca… 
 

Ela jest najzwyklejszą, dwunastoletnią dziewczynką. Kiedy ją poznajemy, 

dowiadujemy się, że mieszka z babcią, jest raczej nieśmiała, kocha koty, bardzo 

chce należeć do kółka teatralnego i… nie lubi bigosu. Babcia Eli jest lekarzem. 

Dużo czasu spędza w przychodni. Ela stara się pomagać w pracach domowych i 

porządkowaniu ogrodu.  Uważny czytelnik z pewnością w pewnym momencie 

zada sobie pytanie: Czemu nic nie wiemy o rodzicach dziewczynki? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Do dnia otrzymania listu z 

Czerwonego Krzyża nie zna jej także Ela, a tak naprawdę Sanela Hasani. List 

napisała odnaleziona przez babcię starsza siostra Eli. Okazuje się, że 

dziewczynka trafiła do Polski z Sarajewa, z obozu bośniackich uchodźców. 

Relacje właśnie odnalezionej siostry przypominają czytelnikom, co niedawno 

zdarzyło się w środku Europy. Bratobójcza wojna, ucieczka rodziny z trojgiem 

dzieci z oblężonego miasta, gdzie ludzie umierają z głodu, tułaczka, chaos, rozdzielenie. Można 

powiedzieć, że Sanela – nazywana w Polsce Elą – miała szczęście. Została adoptowana, otoczona 

miłością, zaakceptowana przez otoczenie. Niemniej w momencie, kiedy wreszcie poznaje prawdę o sobie, 

będzie musiała zmierzyć się z wiedzą o własnej tożsamości. Jak wyglądało spotkanie z siostrą? Czego Ela 

dowiedziała się o pozostałych członkach rodziny? Czy postanowiła rozstać się z polską babcią? 

Odpowiedzi na te pytania daje tylko lektura książki Katarzyny Pranić, która sama do 1992 roku mieszkała 

w Sarajewie. 

„Ela Sanela” to wzruszająca  i bardzo subtelna opowieść. Nie wprowadza młodego czytelnika 

w polityczno-etniczne zawiłości konfliktu na Bałkanach. Nie pokazuje okrucieństwa wojennych dni ani 

przeżyć bohaterki w kategoriach traumatycznego doświadczenia. Poprzez osobistą historię Eli widzimy 

jedynie, jak wojna bezlitośnie komplikuje ludzkie losy.  Każda wojna, bez wyjątku. 
Opracowała Joanna Brandys  
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+ ski = Kowalski    

Twórczość naszych uczniów 
 

Wścibski kolega 

Kto to? Co to?  

Po co? Na co? 

I dlaczego?  

Aleś wścibski mój kolego! 

Wiedz też o tym, że ciekawy  

Zawsze wkłada nos do kawy! 
Amelia, lat 11 

 

 

 

 

 

*** 

W jaki sposób powstały nazwiska? 
 

W dzisiejszych czasach każdy człowiek ma swoje nazwisko. 

Jednak jeszcze w XVII wieku w Polsce wiele osób go nie posiadało. Trzeba postawić sobie pytanie, skąd 

wzięły się nazwiska? W średniowieczu, aby odróżnić osoby mające to samo imię, używano przydomków. 

Pochodziły one od nazwy miejscowości, w której dany człowiek mieszkał albo odnosiły się do wyglądu 

lub cech charakteru (Jurand ze Spychowa,  Leszek Czarny, Henryk Kłótnik). Przydomki były mało 

praktyczne, bo w tej samej miejscowości mogło mieszkać kilka osób o takim samym imieniu, dlatego pod 

koniec średniowiecza zanikały.  

Jako pierwsi używali nazwisk potomkowie rycerzy, czyli szlachta.  W ten sposób  znikł  Jurand ze 

Spychowa, a powstał Jurand Spychalski. Do przydomków dodawano końcówki. Najbardziej popularne 

były: –ski, –wicz i –czuk. I tak szlachcic  mieszkający  w Koronie miał nazwisko Romański, szlachcic 

litewski – Romanowicz, a ruski –  Romańczuk. 

Z czasem również mieszczanie i chłopi zaczęli używać  nazwisk. Nazwiska mieszczan związane  

były z zawodem jaki, dana osoba wykonywała np. Kowal, Krawiec. W podobny  sposób  powstawały 

nazwiska chłopskie, najczęściej  miały pochodzenie od nazw zwierząt lub  roślin np. Zając, Bóbr, 

Kapustka. W polszczyźnie funkcjonują także nazwiska pochodzenia niemieckiego (Miller, Szmidt), 

żydowskiego (Hincyngier,  Zamenhof), francuskiego (Chopin), a nawet tatarskiego (Kukiz).  

Współcześnie  nie ma już podziału na nazwiska szlacheckie czy plebejskie. Każdy może sądownie 

zmienić swoje nazwisko, jeśli istnieją ku temu ważne powody. 
Opracował: Ireneusz Romańczuk 

 

*** 

Szkolne aktualności...  
Glina jest bardzo wdzięcznym materiałem: miękkim, plastycznym 

i chłodnym w dotyku. Łatwo poddaje się obróbce i nawet początkujący adepci 

sztuki ceramicznej są w stanie ulepić wazon, zwierzątko, medal lub figurkę.  

W ramach projektu WIE Ty też potrafisz – techniki rękodzieła 

artystycznego inspiracją twórczych działań uczniów-pacjentów 14 października 

2016 r. zorganizowaliśmy warsztaty ceramiczne, które poprowadziła pani 

Agnieszka Holc-Jagodzińska. Nasi uczniowie z zapałem przystąpili do pracy. 

Każde dziecko, bez względu na wiek i uzdolnienia plastyczne, wykonało piękne 

przedmioty z gliny. Powstały dinozaury, sowy, kotki, kwiaty, telefon, a nawet 

samochód. Uczestnicy spotkania przekonali się, ile frajdy i radości daje im praca w 

tym kojącym w dotyku materiale. Po powrocie do oddziałów, zadowolone i radosne 

dzieci z dumą prezentowały swoje wytwory rodzicom i personelowi szpitala. 
Opracowała:Iwona Kowalczyk 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz D. Strzemińska-Więckowiak „Kocie dąsy, czyli trafić z deszczu pod rynnę”  

- materiały ze strony: http://sjp.pwn.pl/ciekawostki/Przyslowia 

- obrazki z gry „Do trzech razy sztuka. Quiz Granny o przysłowiach”  
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