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Dzień dobry pani Wiosno!  

Dlaczego fiołki nie rosną? 

Dlaczego śpią tulipany? 

Dlaczego bez jest zaspany? 

Dlaczego nie kwitną sady?  

Dlaczego świat taki blady? 

Dlaczego nie ma zieleni?  

Wstyd, Wiosno! Pani się leni!(…)  

 

Wiosno, niech Pani nie zwleka! 

Wszystko na Panią już czeka:  

I malowane ściany, 

I dachy jak tulipany,  

I płoty ciemnozielone,  

I kot z zielonym ogonem. 
 

M.Terlikowska „Uwaga! Świeżo malowane” 
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21 marca rozpoczęła się kalendarzowa WIOSNA. Wokół nas – coraz więcej oznak budzącej się 

do życia przyrody: kwitną pierwsze wiosenne kwiaty, na drzewach widać pąki, ptaki budują gniazda, 

z ciepłych krajów wracają bociany... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 

Za kilka dni WIELKANOC, zwana także Paschą, największe i najstarsze święto 

chrześcijan. Każdego roku przypada w innym terminie, między 22 marca a 25 kwietnia. 

Obchody rozpoczynają się w następującym po Niedzieli Palmowej Wielkim Tygodniu; 

szczególnie uroczysty charakter mają trzy ostatnie dni zwane triduum paschalnym – Wielki 

Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.  

W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Dawniej poświęcone musiało być wszystko, co przygotowano 

na święta. Księża święcili w domach zastawione jadłem ogromne stoły. Później wprowadzono zwyczaj 

święcenia pokarmów w kościele. Kiedyś do kościoła przynoszono ogromne ilości 

jedzenia: chleby, kiełbasy, słoninę, masło, chrzan, jaja. Dzisiaj do koszyka ze święconką 

symbolicznie wkładamy: jajka (którymi podzielimy się przed wielkanocnym śniadaniem), 

kromkę chleba, sól, kawałek kiełbasy. Koszyk ozdabiamy bukszpanem lub barwinkiem. 
    

 

 

 

*** 

Biblioteka poleca… 
 

Adama i Aleksa poznajemy tuż po zakończeniu II wojny światowej. Wobec ogromu 

nieszczęść, które dotknęły w tym czasie ludzi, nie dziwi fakt, że zaprzyjaźnieni ze sobą 

chłopcy konstruują Maszynę do Produkowania Szczęścia. Obaj wierzą, ze dzięki niej 

przeżyją wspaniałe przygody i znajdą miejsce na własny dom. A właśnie domu brakuje 

im najbardziej. Mieszkają w sierocińcu i nie mają już nikogo bliskiego. Pewnego dnia 

znajdują starą mapę i z zamkniętymi oczami losują miejsce, do którego postanawiają 

dotrzeć w nadziei na lepsze życie. Bieg wydarzeń sprawia, że wyruszają w podróż. Nie 

jest im jednak dane wyruszyć w podróż równocześnie. Wiedzą jednak, że miejsce 

spotkania jest oczywiste. Na swej drodze spotykają życzliwych ludzi. Poznają też 

zapisaną w średniowiecznych księgach tajemnicę Bractwa Saltamontes. Dobry los sprawi, że się 

spotkają… 

„Kroniki Saltamontes” to trylogia napisana przez Monikę Marin. Historia Adama i Aleksa pokazuje, 

że prawdziwa przyjaźń może przetrwać każdą burzę i trwać wiele lat. Ich dzieje to także opowieść 

o nadziei i spełnionych marzeniach. Opowieść dla młodszych i starszych, którą czyta się z zapartym 

tchem. 

PS. Kolejne tomy Kronik to: Tajemnicze bractwo i Nowe życie. 
Opracowała Joanna Brandys 

 
*** 

Zagadka pani Izy 

Jaką liczbę mam na myśli? Różnica największej liczby trzycyfrowej i największej 

parzystej liczby dwucyfrowej.  

    A. 100                  B. 800                  C. 901                  D. 900 

Zobaczysz je wiosną, 

gdy na wierzbach rosną. 

Srebrne futra mają. 

Jak się nazywają? 

 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

Są żółte jak kaczuszki. 

Myślicie, że mają nóżki. 

Nie – wcześnie, chłodną wiosną 

na mokrej łące rosną. 

Skaczę po łące,  

pływam w wodzie,  

żyję z bocianem  

w ciągłej niezgodzie. 
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Julia lat 12 

 

 

Arcydzieła malarstwa  

 

Przypadającą w 2018 roku setną rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Warszawie 

wykorzystało do przygotowania wystawy przypominającej działalność polityczną 

i kulturalną Ignacego Jana Paderewskiego. Obrazy, rysunki, zdjęcia i inne zabytki 

pochodzące z jego daru dla narodu polskiego ukazują niezwykłe zaangażowanie 

muzyka i męża stanu w propagowanie sprawy niepodległości Polski na całym 

świecie. Na wystawie możemy poznać różne oblicza znakomitego pianisty, 

zarówno te bardziej znane – wielkiego muzyka, męża stanu i przyjaciela wielkich 

tamtego świata, jak i mniej znane – człowieka oddanego rodzinie i kolekcjonera 

sztuki dalekowschodniej.  

 Wśród eksponowanych obiektów znajdują się między innymi koncertowy fortepian mistrza, 

wykonany dla niego przez firmę Steinway & Sons oraz portret Paderewskiego pędzla jednego 

z najsłynniejszych malarzy akademickich XIX wieku – Lawrence’a Alma-

Tademy. O wielkiej sławie Ignacego Paderewskiego świadczą prezenty, które 

wręczali mu przyjaciele i miłośnicy jego 

twórczości. Wśród nich m.in. zdjęcie 

królowej Wiktorii z autografem, tryptyk 

Muzyka Jacka Malczewskiego oraz teka 

grafik Leona Wyczółkowskiego z 

dedykacją. Wystawę pamiątek po Ignacym Janie Paderewskim 

można zwiedzać do 20 maja 2018 r. w Muzeum Narodowym. 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 
 

 
*** 

Szkolne aktualności… 
 

Z ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości, w naszej szkole przeprowadzono konkurs 

plastyczny „Polska – niepodległy kraj”. Obchodzona 

w 2018 roku rocznica stała się doskonałą okazją do 

przypomnienia wydarzeń historycznych związanych 

z zakończeniem I wojny światowej, działalności politycznej 

Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i innych 

mężów stanu. Podczas lekcji plastyki, zajęć artystycznych 

rozbudzano zainteresowanie dzieci dziejami Polski, 

budowano poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej oraz dumy z polskich 

symboli narodowych. Nasi uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie. Poniżej 

i obok prezentujemy ich prace. 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

  
 

 
 
 
 

 
 

Karolina lat 13 Ania lat 14 Zuzia lat 11 Miłosz lat 10 

Ola lat 10 

Alicja lat 13 

Kamil lat 8 

Maja lat 6 
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Koncert Popołudnie z harfą – 

czerwiec 2014 

Olga z mamą na warsztatach 

plastycznych – czerwiec 2009 
Występ Dzień Ojca – 

czerwiec 2012 

 Uśmiech przez łzy, łzy przez uśmiech 
 

Obraz z paru pierwszych pobytów nie jest zbyt 

wyraźny. Pewnie dlatego, że przysłaniały go silnie płynące 

łzy. Na szczęście znalazły się osoby, które pomogły mi je 

otrzeć. Nieskończoną liczbę razy będę wspominać przyjazne 

twarze, które tu widywałam. Ucząc się historii z profesorem 

Romańczukiem, zrozumiałam, że ważna historycznie osoba to 

też człowiek i niejednokrotnie stoi za nim ciekawa i pełna 

kolorytu biografia. Z panią Iwonką mogłabym z origami „wyskładać” drugi oddział, gdyż nie sądzę, by 

remont dotarł tu prędzej. Poddałam się opiece setek rąk, ale to ręce pielęgniarki – pani Ani – będę 

zawsze wspominać z uśmiechem na twarzy, jako te, które „leczą”. Tu poznałam całe grono znajomych. 

Z niektórymi słuchałam muzyki na szpitalnych łóżkach przez wiele godzin, ukrywając się przed nocnym 

dyżurem i zaśmiewając się w nieskończoność. Jedna z takich osób została w moim życiu na lata. 

Podobnie jak żelowe naklejki, które robione wraz z mamą zdobią szyby naszego „akwarium”.  

Przekraczając po raz pierwszy próg Motylkowego Oddziału sądziłam, 

że to najgorsze miejsce na świecie. Przez parę pierwszych pobytów 

opuszczałam oddział z uśmiechem na twarzy. Dziś czynię to po raz ostatni, 

przekraczając próg dorosłości, ale towarzyszy temu łza 

wzruszenia. Do drzwi odprowadzą mnie dziesiątki 

wspomnień zawartych w oczach poznanych tu osób… 

Dziękuję za wszystko, a szczególnie za to, czego nie 

można wyrazić słowami.  
Wasza Olga z okulistyki 

 
*** 

Rok dla Niepodległej – Roman Dmowski 
 

Roman Dmowski urodził się w 1864 roku we wsi Kamionek pod Warszawą 

(obecnie Praga-Południe). Był wybitnym dzieckiem. Po ukończeniu gimnazjum 

rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim studia, które ukończył z wynikiem bardzo 

dobrym. Już jako student rozpoczął działalność polityczną. W roku 1893 założył 

Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Partia, której przewodził, stawiała sobie 

z główny cel odzyskanie niepodległości przez Polskę przy współpracy z Rosją. 

W czasie trwania I wojny światowej Dmowski był przewodniczącym Komitetu 

Narodowego Polski, który przyczynił się do powstania armii Hallera. Podczas trwania konferencji 

pokojowej w Wersalu Roman Dmowski pełnił funkcje delegata polskiego i razem z Ignacym Janem 

Paderewskim w imieniu Polski podpisywał (korzystny dla Polski) akt zakończenia I wojny światowej. 

W 1919 Stronnictwo Narodowe Romana Dmowskiego wygrało wybory do sejmu. Sam Dmowski 

głosił poglądy solidaryzmu społecznego i budowania jedności narodu polskiego.  Przez całe swoje życie 

polityczne Roman Dmowski był w konflikcie z innym mężem stanu, marszałkiem Józefem Piłsudskim. 

Dmowski uważał marszałka za socjalistę, który nie szanuje demokracji. (Piłsudski zdobył władzę 

w wyniku zamachu stanu w roku 1926.) Natomiast Piłsudski i jego zwolennicy uważali Dmowskiego za 

antysemitę. Po zamachu majowym Roman Dmowski przestał praktycznie liczyć się w życiu 

politycznym II RP. Zmarł 2 stycznia 1939 w wieku 75 lat. 

Do dzisiaj wiele osób uważa jedynie Piłsudskiego za 

ojca niepodległej Polski. Jest to oczywiście nieprawda. 

Wolna Polska powstała dzięki staraniom wielu patriotów 

i wybitnych mężów stanu, do których należał między 

innymi Dmowski. Polska nie jest własnością tego czy 

innego Polaka, tego czy innego obozu, ani nawet jednego 

pokolenia. Należy ona do całego łańcucha pokoleń, wszystkich tych, które były i które będą. Takie 

przemyślenia na temat Polski miał Roman Dmowski. 
Opracował  Ireneusz Romańczuk 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz M. Terlikowskiej „Uwaga! Świeżo malowane” 

- zdjęcia ze strony: http://www.mnw.art.pl/wystawy/paderewski,211.html,  
 

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys, I. Romańczuk 


