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 Wspomnienie 

Wisławy 

Szymborskiej... 
1 lutego 2012 roku 

zmarła znana poetka, 

laureatka Nagrody Nobla 

Urodziła się 2 lipca 1923 w okolicach 

Poznania, zmarła 1 lutego 2012 w Krakowie. 

Polska poetka, eseistka i krytyk literacki, 

tłumaczka, felietonistka, laureatka 

literackiej Nagrody Nobla (1996). Pani 

Wisława promieniowała ciepłem, dobrocią, 

humorem i niezwykłą inteligencją. 

Podziwialiśmy w niej zmysł ironii i ciągły 

uśmiech. Kochała ludzi, dlatego tak wiele i 

tak pięknie pisała o miłości i śmierci. 

Stworzyła 

żartobliwe 

gatunki 

literackie, 

takie jak: 

lepieje , 

moskaliki , 
odwódki  i 
altruiki. 

Lepieje- 
krótkie, 

rymowane, 

najczęście

j 

dwuwersow

e wierszyki 

o tematyce 

kulinarnej 

Budowa 

lepieja: 

Pierwszy 

wers musi 

się 

zaczynać 

od słowa 

,,Lepiej……” 

A drugi: 

,,Niż………….

”. Oba 

powinny być 

ośmiosylabowe  

  

Przykładowe 

lepieje:  
,, Lepiej nie być w żony 

guście  

Niż jeść boczek w tej 

kapuście.”  

,,Lepiej wynieść się z osiedla,                                                       

Niż tu przełknąć choćby knedla.” 

„Lepiej mieć horyzont wąski, 

Niż zamawiać tu zakąski”. 

Szymborska Wisława 

 

"Nic dwa razy" 

 

Nic dwa razy się nie zdarza  

I nie zdarzy. Z tej przyczyny  

Zrodziliśmy się bez wprawy  

I pomrzemy bez rutyny.  

 

Choćbyśmy uczniami byli  

Najtępszymi w szkole świata,  

Nie będziemy repetować  

Żadnej zimy ani lata.  

 

Żaden dzień sie nie powtórzy,  

Nie ma dwóch podobnych nocy,  

Dwóch tych samych pocałunków,  

Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.  

 

Wczoraj, kiedy twoje imię  

Ktoś wymówił przy mnie głośno,  

Tak mi było, jakby róża  

Przez otwarte wpadła okno.  

 

Dziś, kiedy jesteśmy razem,  

Odwróciłam twarz ku ścianie.  

Róża? Jak wygląda róża?  

Czy to kwiat? A może kamień?  

 

Czemu ty sie, zła godzino,  

Z niepotrzebnym mieszasz lękiem?  

Jesteś- a więc musisz minąć.  

Miniesz- a więc to jest piękne.  

 

Uśmiechnięci, wpółobjęci,  

Spróbujemy szukać zgody,  

Choć różnimy sie od siebie,  

Jak dwie krople czystej wody. 



14 lutego przypadają 

Walentynki czyli Dzień 

Zakochanych  

     Pamiętajcie w tym 

dniu o swoich sympatiach  

A oto Walentynkowe 

słówka… mogą się przydać 

c(; 
  

 Po angielsku :                                                          
Po francusku :  
Serce - heart                                                                          

Serce - coeur 

Miłość - love Miłość - amour 

Anioł - angel Anioł -ange 

Chłopak - boyfriend Chłopak - garçon 

Dziewczyna – gilrfriend Dziewczyna – fille  

Pocałunek - kiss Pocałunek - baiser 

Zdrada - treachery Zdrada - trahison 

Kwiaty - flowers Kwiaty - Fleurs 

Impreza - party Impreza - événement 

Romantyczny - romantic Romantyczny - romantique 

List miłosny – a love letter List miłosny – une lettre d'amour 

Wiersz miłosny – a love poem  Wiersz miłosny - un poème d'amour     

 
                    

 
 

      

UWAGA KONKURS! 

Ogłaszamy konkurs na lepieje.  

Wasze pomysły wrzucajcie do 

skrzynki, 

która znajduje się na drzwiach 

biblioteki! 

Najciekawsze pomysły zostaną 

wydrukowane na łamach naszej 

gazetki. 

Wśród autorów rozlosujemy 

nagrody! 

Ściągniecie z Internetu grozi 

dyskwalifikacją ! 

 

Jeśli macie jakiś problem    
i chcecie, żebyśmy pomogli 
Wam go rozwiązać- piszcie 
do nas! Na Wasze listy 
czekamy do 5 marca. 
Możecie je  wrzucać do 
skrzynki, która znajduje się 
na drzwiach biblioteki.  

Postaramy się odpowiedzieć 
na każdy ciekawy list.  

     Nowości… 

 

Wkrótce na rynku pojawi się 

nowy tomik wierszy Wisławy 

Szymborskiej. Noblistka 

żartowała, że powinien nosić 

tytuł „Wystarczy”. Obecnie ten 

żart przestał być żartem i 

zbiorek jej utworów 

prawdopodobnie będzie miał taki 

tytuł.  

 

 



2012 ustanowiony Rokiem 

Janusza Korczaka  

Zabiegał o to Rzecznik Praw Dziecka 

Marek Michalak. Wyraził on nadzieję, że 

będzie to także rok praw dziecka.  

 

W 2012 r. przypadają dwie ważne rocznice 

związane z postacią Janusza Korczaka - 70. 

rocznica śmierci w obozie zagłady w 

Treblince i 100. rocznica założenia przez 

niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w 

Warszawie (obecnie Jaktorowskiej).  

 

Janusz Korczak, właściwie Henryk 

Gol

dsz

mit, 

był 

dzia

łacz

em 

na 

rze

cz 

pra

w 

dzie

cka, 

ped

ago

gie

m, 

leka

rze

m, autorem książek dla dzieci, w tym "Króla 

Maciusia Pierwszego", oraz współtwórcą i 

dyrektorem Domu Sierot dla dzieci 

żydowskich w Warszawie, który istniał do 

1942 roku. 

 

Wraz ze swoimi wychowankami zginął w 

komorze gazowej niemieckiego obozu zagłady 

w Treblince. 

 

Zgodnie z postanowieniem Sejmu 

2012 będzie również w Polsce 

Rokiem Józefa Ignacego 

Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi 

 
Źródło: www.polskieradio.pl 

Kącik 

rozrywki 
 

         

 
 

     

         

      

       

            

          

          

 

 

 

1.,,…. Kundel’’ – film                                                   

2. Strzała … 

3.Darzą się nim ludzie   

4.Ukochana Shreka 

5.Miasto zakochanych 

6.Święto zakochanych 

7.Uczucie w związku                         

8.np. W policzek… 
 

 
  

Uwaga! 

Uwaga! 
 

 We wtorek 

14.02.2012roku odbędzie się w naszej 

szkole Dzień Walentynkowy.  

 

Rozkład dnia: 

8.10-10.45 Lekcje według planu 

10.55-12.00 „Mam talent” 

12.00-13.40 Zabawa na sali gimnastycznej 

 

http://www.polskieradio.pl/

