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Walentynki... Anioły... Strachy... - takie tematy znajdziesz w tym numerze. 

Walentynki sala 126 Walentynkowe serca

Serce Wiesze na walentynki

Adam Mickiewicz
Niepewność
Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu?
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Walentynkowe życzenia dla dobrych ludzi... od redakcji
gazetki,,HUM-dzie". 14 lutego 2017r.

Przeczytaj:  
- opowiadanie Oli Rusieckie,
- recenzję Agaty Dybowskiej,
- sprawozdanie Wiktorii Gruźlewskiej,
- komiks Bianki Bubik,
- sentencje z książki ,,Tam, gdzie spadają Anioły". 

Kolejny numer poświęcimy ... zwierzątkom, pupilom, ulubieńcom.

Redakcja gazetki ,,HUM-dzie"

r. r.

r. r.
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Trzepot anielskich skrzydeł
Powiem Wam, że nie znoszę takich chwil w tej robocie. Nie lubię patrzeć, gdy osobnik, którym się opiekowałem słabnie i z każdym dniem jest bliżej
Przejścia.
Usadawiam się na brzegu łóżka. Panuje idealne cisza, przerywana jedynie tykaniem zegara i tych wszystkich dziwnych urządzeń. Do ciała mojej
podopiecznej przypięte są różne rurki, przepuszczające płyny. Spoglądam na jej twarz. Śpi. Znajome, zielone oczy teraz są zamknięte, rude włosy
rozrzucone po poduszce. Czuję jej oddech, wewnętrzny spokój.
- Przykro mi, pani Malewicz. Uraz jest zbyt duży. Nie damy rady jej pomóc – zza drzwi dochodzi ściszony głos lekarza. Słyszę, jak matka dziewczyny
zaczyna płakać. Biedna Ilona. To  jej drugie dziecko.
- To już koniec, mała? – szepczę, spoglądając na jej twarz. W moim sercu pojawia się smutek, towarzyszący zawsze w takich chwilach, niczym okrutny
przyjaciel.
  Mimowolnie cofam się myślami do dnia jej narodzin, czyli dokładnie piętnaście lat wstecz.
- Jest twoja – powiedział Szef. Przyglądałem się dziewczynce, a z każdą chwilą coraz lepiej poznawałem jej duszę. Artystka. Marzycielka. Tak mogłem ją
wtedy określić. Nim nastała pierwsza noc w życiu maleństwa, kochałem ją niczym rodzic. Mała, wiecznie płacząca kruszynka. Śliczna Malwina.
   Był też chłopiec o jasnych włosach, brat dziewczynki, Marcel. Dopiero uczył się mówić, niepewnie zaglądał do kołyski. Po grymasie na jego twarzy
widziałem, że nie cieszy się specjalnie z obecności nowego członka rodziny, któremu rodzice będą teraz poświęcać więcej czasu. Na początku był
strasznie niegrzeczny. Zabierał zabawki Malwinie, szczypał, a raz nawet, w przypływie złości, prawie wyrzucił ją z łóżeczka.
  Gdy minęło trochę czasu, a dziewczynka, której krótkie włoski były wówczas kasztanowe, urosła na tyle, aby móc bawić się w piaskownicy, jeden z
chłopców zaczął jej dokuczać. Niszczył zamki z piasków, ciągnął za ubranie. Stojący nieopodal brat, widząc to, podszedł i z całej siły popchnął go na
ziemię
- Tylko ja mogę jej dokuczać – warknął, cały czerwony, po czym odciągnął siostrę od piaskownicy.
Od tamtej chwili byli nierozłączni.
  Mijały lata, a chłopiec zawsze bronił dziewczynki. Oczywiście, jak w każdym rodzeństwie, kłócili się tak, że prawie ogłuchłem, ale jakoś przez to
przebrnąłem. I teraz, w sumie mi tego brakuje.
  Gdy blondyn skończył dziesięć lat, zdarzył się okropny wypadek. Autokar, którym wracał z klasowej wycieczki, zderzył się z ciężarówką. Malec zginął
na miejscu. Mogę Was zapewnić, że jego śmierć była szybka, nie cierpiał. Tak, wiem, to słabe pocieszenie. Ach, no i oczywiście, jego dusza zamieszkała
w domu Szefa.
  O wypadku dowiedziałem się jeszcze przed rodziną. Jego opiekun, z którym często gawędziłem, dał mi sygnał. Tak się komunikujemy. Wysyłamy sobie
wiadomości, gdy nadejdzie pora naszego podopiecznego. Ten czas wykorzystujemy na przygotowanie krewnych, do przyjęcia tej smutniej nowiny.
Kładziemy rękę na ramieniu, szepczemy słowa pocieszenia, dopóki, nie zorientują się, że coś jest nie tak. Wy, ludzie, nazywacie to przeczuciem.
  W przypadku Malwiny nie było to proste. Jeszcze długo później, gdy rodzice opłakiwali stratę dziecka, mała nie rozumiała, o co chodzi.
- Kiedy Marcel wreszcie wróci? – pytała niczego nieświadoma, zniecierpliwiona dziewczynka.
Wówczas mama przyciągała ją do siebie i długo przytulała, tak, jakby mogło złagodzić to jej cierpienie.
  Po kilku dniach dowiedziała się, że Marcel, jej kochany braciszek, nie wróci.

Anioł ze szkiełek Śpiący, ale uśmiechnięty Anioł Aniołek - marzyciel

O kimś, kto wspaniale się czuje, ma powody do zadowolenia, cieszy się,
raduje powiemy, że to rozanielony człowiek. Czy tacy są bohaterowie
opowiadania Oli? Przeczytajcie, a sami się przekonacie. Miłej lektury.

r. r. r.
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  Kiedy poszła do szkoły, wydawało się, iż wszystko zaczęło wracać do normy. Choć nadal tęskniła za bratem, nowe obowiązki i koleżanki sprawiły, że
na jej twarzy coraz częściej pojawiał się uśmiech. Dni mijały, a Malwina rosła i z każdym dniem stawała się piękniejsza. Byłem przy niej ciągle.
Pocieszałem, gdy coś jej nie wyszło, cieszyłem się jej szczęściem. Do dnia tego okropnego wypadku.
  To był ranek, jak każdy inny. Dziewczyna siedziała w autobusie, w słuchawkach rozbrzmiewała muzyka, miała przymknięte oczy. Torba zwisała jej z
ramienia, uderzając o fotel. Wtedy poczułem, że coś jest nie tak. Zbliżało się niebezpieczeństwo.
  Bum!
  Autobus zderzył się z ciężarówką. Jak widzicie, historia lubi się powtarzać.
  Pojazd przekoziołkował kilka razy. Nie zwracałem uwagi na potworne krzyki, w głowie miałem tylko jedno: Malwina!
  Gdy wszystko ustało, zacząłem poszukiwania. Przerażony oglądałem twarze, szukając tej jednej. Znalazłem.
  Dziewczynę poznałem po rudych włosach, które wtedy były mokre od krwi, zdając się jeszcze bardziej czerwone. Leżała wciśnięta pomiędzy fotele, po
drugiej stronie autobusu. Zemdlała. Trzymałem ją w ramionach, dopóki nie przyjechała karetka.
  I tak oto znalazłem się tutaj. Siedzę przy Malwinie, wsłuchując się w bicie jej serca, które także jest moje. Dlaczego padło akurat na tak dobrą, o czystym
sercu osobę? Przecież na świecie jest tylu okrutników, bardziej zasługujący na taki los. Rudowłosej owszem, zdarzały się małe grzeszki, jak każdemu
człowiekowi, ale żeby od razu Śmierć? Niezbadane są wyroki Szefa.
  Ciche skrzypnięcie drzwi przywołuje mnie do rzeczywistości. Do sali wchodzi wysoka dziewczyna, przyjaciółka mojej podopiecznej. Za nią cicho stąpa
jej opiekun. Witamy się skinieniem głowy, po czym wstaję i przesuwam się pod ścianę. Nie jest to potrzebne, dla Was jestem przezroczysty, ale czułbym
się naprawdę nieswojo, będąc tak blisko. To ich pożegnanie.
- Malwinson, stara, i w coś Ty mnie wpakowała? – pyta Asia, przeczesując palcami burzę czarnych loków. Uśmiecham się lekko, słysząc przezwisko. –
Zostawiłaś mnie samą z tymi bałwanami. Co masz na swoje usprawiedliwienie?
Panująca cisza staje się przytłaczająca, a brak odpowiedzi rudowłosej jest smutny. Joanna wzdycha, po czym przysiada na skraju łóżka, tam, gdzie
jeszcze pięć minut temu siedziałem ja.
- Wiesz – mówi, a w jej głosie nie słyszę radości. – Dostałam się do tego muzycznego programu, o którym Ci mówiłam. Zaśpiewałam naszą piosenkę.
Musiałam zmienić trochę tekst – chichocze cicho. – Utwór pisany w wieku dziesięciu lat, podczas największej głupawki nie jest zbyt dobry. Chcesz
posłuchać?
Waha się przez chwilę. Podchodzę i szepczę do jej ucha:
- Śpiewaj.
Asia wyjmuje z futerału, który do tej pory miała na plecach, gitarę. Przejeżdża palcami po strunach. Ich cichy dźwięk roznosi się po prawie pustej sali.
Zaczyna.
  Słowa, które wydobywają się z jej ust są ciepłe, przesiąknięte miłością i tęsknotą. Cały świat znika, jest tylko piosenka. Malwina kocha muzykę. Nie
wiem, czy to tylko moja wyobraźnia, ale wydaje mi się, że na jej twarzy pojawia się delikatny uśmiech. Najwyższy czas. Jeśli Śmierć ma przyjść, to teraz
jest najlepsza chwila.
  Oho, chyba słyszy moje myśli.
  Do pomieszczenia, lekkim krokiem, wchodzi postać, której Wy najbardziej się obawiacie. I słusznie. Nie jest pożądanym gościem. Zwykle.
  Patrzę na twarz Malwiny, dziewczynki, której byłem świadkiem narodzin. Nie zasłużyła na to. Jest zbyt młoda, zbyt niewinna. Przez chwilę mam ochotę
wyrzucić stąd Śmierć. I nakrzyczeć na Szefa. Jak widać, nawet nam, Waszym opiekunom zdarzają się chwilę słabości.
  Powstrzymuję się. Wiem, że i tak nic nie zdziałam. Wyciągam ręce przed siebie i chwytam duszę dziewczyny. Jest lekka i czysta. W tej samej chwili,
przyrządy, do których była przypięta, zaczynają wydawać z siebie dziwne dźwięki. Wiem, co oznaczają. Serce przestało bić.
  Asia przestaje grać i zrywa się na równe nogi. Na jej twarzy maluje się zaskoczenie, w krótkiej chwili zmienione w przerażenie. Wybiega z
pomieszczenia, wołając o pomoc. Jednak ja już nie zwracam na to uwagi. Pogrążony w smutku, przekazuję Śmierci kolejną duszę, którą zabierze na
Osąd. Nie martwię się o to. Na pewno zamieszka w domu Szefa, spotka się z bratem.
  Po chwili wzbijamy się w powietrze. W dole jest już mnóstwo ludzi. Lekarze bezskutecznie próbują uratować dziewczynę. Widzę rodzinę i przyjaciółkę
Malwiny. Stoją przytuleni do siebie, zapłakani. Mam nadzieje, że ich opiekunowie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby złagodzić ból swoich
podopiecznych.
  Ta praca nie jest łatwa. Uwierzcie mi, patrzenie na Śmierć zabierającą Wasze drugie połówki, nie jest przyjemna. Ale trwamy. To nasze zadanie.
Opiekujemy się Wami i nigdy nie przestaniemy.
  Jesteśmy z Wami. Kiedy to czytasz, przez ramię zagląda Ci Twój opiekun. Nie żartuję. Nie widzisz go, ale tam jest.
  Jeśli nie domyśliłeś się jeszcze, drogi czytelniku, kim jestem, odpowiem: jestem Aniołem Stróżem i właśnie patrzę na narodziny mojego nowego
podopiecznego.
Autorka tekstu: Ola Rusiecka

Długo płakała. Wieczorami głaskałem ją po główce, śpiewając kołysanki,
dopóki nie zasnęła. Serce mi się krajało, gdy patrzyłem na jej łzy.
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Jeszcze o aniołach, aniołkach, aniołeczkach... o Aniele Stróżu...

Słownik symboli literackich
Słownik symboli to wyczerpujące opracowanie symboli występujących
zarówno w utworach epickich, jak i w liryce, co może się okazać bardzo
przydatne dla uczniów.

anioł

Uwaga:W Biblii pojawia się wiele fragmentów, w których występują
Aniołowie Pańscy. Pełnią oni różne role, najczęściej jednak wykonują
swoją misję na ziemi z polecenia Boga. W Starym Testamencie z imienia
wymieniono tylko trzech. Są to: Archanioł Gabriel(jego imię oznacza "Bóg
jest moją siłą"; "Stojący przed Bogiem"),Michał("Któż jak Bóg")
oraz Rafałlub Rafael ("Bóg uleczył")

Pieśń o Rolandzie

ANIOŁ - POSŁANIEC BOGA-SENIORA:Trzej aniołowie: cherubin,
święty Michał i święty Gabriel przybywają na ziemię w chwili śmierci
Rolanda. Są oni wysłańcami Boga, który tu występuje w roli seniora
(władcy, pana feudalnego) Rolanda. Znakiem zależności feudalnej jest
ofiarowanie przez rycerza w chwili śmierci prawej rękawicy - w ten
sposób Roland składa hołd Bogu i oddaje się w Jego opiekę. Bóg
przyjmuje hołd rycerza (rękawicę z dłoni Rolanda odbiera Archanioł
Gabriel) i wysyła po jego duszę „anioła cherubina i świętego Michała
opiekuna". Następuje moment śmierci bohatera - boskiego wasala.
Zwieńczeniem tej sceny jest obraz trzech aniołów, którzy zabierają duszę
hrabiego do raju. Zgodnie ze średniowieczną konwencją nadaje to postaci
głównej cechy uwznioślające jego własne czyny, ukazuje się go jako
świętego idealnego, wzorcowego rycerza.

Dziadycz. II A. Mickiewicz

ANIOŁ - NIEWINNOŚĆ, KTÓRA JEST BRZEMIENIEM, CIĘŻAREM:Małymi aniołkami są w utworze Rózia i Józio. Wyznają, że choć obecnie niczego im
nie brakuje i mogą się nadal bawić, to droga do nieba jest dla nich zamknięta. Nie zaznały za życia cierpienia ani goryczy, są więc nieszczęśliwe, odczuwają
smutek. Anielska niewinność to dla nich brzemię, ciężar, powód do pokuty.

Słownik

Anioł z... gipsu

r.

r.
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Co najbardziej straszy?

Okazuje się, że wcale nie zombie i wilkołaki oraz krew lejąca się strumieniami. Takie filmy coraz częściej wzbudzają śmiech zamiast strachu. Bardziej
przerażają filmy, gdzie ważny jest wątek psychologiczny, a zatem thilery. Odpowiednio stopniowane napięcie, zagadka, niejasność i pojawiające się
znienacka przerażające sceny – to wywołuje autentyczny strach.
Krwawy atak misia

Naprawdę mocno przerażają te sceny, które podważają nasz naturalny światopogląd, przekonanie o tym, co jest dobre, a co złe. Jeżeli akcja filmu dzieje
się w obskurnych wnętrzach, lochach, ciemnych tunelach – jesteśmy przygotowani na to, że za chwilę coś strasznego się wydarzy. Wyskakujący zombi
czy zabójca jest jak najbardziej przewidywalny. O wiele większy efekt producenci osiągną, gdy złą postacią czy elementem uczynią coś, co uważamy za
dobre, miłe, bezpieczne – pluszowego misia, szczeniaczka, małe, niewinne dziecko. Taki film potrafi naprawdę przerazić. I takiego zdecydowanie nie
powinny oglądać zbyt młode osoby.
Kto jest odporny na grozę horrorów?

Nie ma na to recepty, ale z pewnością niektóre osoby podczas oglądania najpotworniejszych scen w horrorze wydają się niewzruszone, podczas gdy inne
podskakują i piszczą ze strachu co chwila. Albo połowę filmu spędzają z zasłoniętymi oczami i pytają co chwila „już mogę patrzeć?” Zdecydowanie
bardziej podatne są osoby o bujnej wyobraźni, empatyczne, wrażliwe, spontaniczne w działaniu. Realiści są spokojniejszymi widzami – tak jakby cały
czas pamiętali o tym, że to tylko film, że to nie dzieje się naprawdę.
Czy horrory mogą być niebezpieczne?

Tak. Epatowanie grozą, makabrą może powodować trwałe zmiany w mózgu – przestrzegają o tym psycholodzy i lekarze. Jeżeli w nadmiarze oglądamy
straszne sceny, to może powodować nie tylko nocne koszmary, ale i narastającą konieczność poszukiwania coraz mocniejszych wrażeń oraz
znieczulenie na krwawe, okrutne sceny. A przede wszystkim nieumiejętność rozróżnienia, co jest fikcją a co prawdą. Zdecydowanie niepokojący sygnał?
Gdy ktoś bez najmniejszego problemu ogląda film o krwawej rzezi i jednocześnie w spokoju pogryza chipsy. Coś jest nie tak.
Artykuł pochodzi z Internetu:

http://www.victor.com.pl/index/strona/url/1432-Dlaczego%20lubimy%20horrory

Dobro i zło, biel i czerń, radość i smutek, pokój i wojna, anioł i szatan, niebo
i piekł... Można długo wymieniać przeciwieństwa. Spokój -  strach...   
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Garść sentencji z powieści D. Terakowskiej pt. ,,Tam, gdzie spadają
Anioły":  „Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi cię takiej, jaką
jesteś. Lubi nieprawdę o tobie.”
„Cierpienie należy do życia. Jeśli cierpisz, wciąż żyjesz.”
„Dobro rodzi się w opozycji do Zła, więc gdyby go nie było, nie byłoby
też Dobra.”
„Dobro musi być świadomym wyborem, a nie jedyną możliwością.”
„Strach potęguje Zło.
„Sensem wiary jest bezgraniczna ufność, a sensem wiedzy są
dowody. Wiara jest tam, gdzie nie ma dowodów.”
„Zło musi istnieć – pomyślał -  to tylko człowiek nie musi z niego
czerpać. Ma wybór.”

Aniołek z masy solnej Drewniany aniołekr. r.
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         Dla tych, co lubią się bać

,,Wypowiedz jej imię'', autorstwa Jamesa Dawsona to horror, w którym głównymi bohaterami są nastolatkowie chodzący do liceum. Dwie główne
bohaterki i główny bohater, w noc Halloween wzywają ducha słynnej Krwawej Mery, która daje im pięć dni, zanim po nich przyjdzie.
Sama fabuła książki jest ciekawa i, moim zdaniem, bardzo oryginalna. Jednak podczas czytania bywały momenty, w których się trochę zawiodłam, w
szczególności, że w wątku z duchem dziewczyny, który został uwięziony w lustrze, idzie ku dobremu zakończeniu.
  Byłam zawiedziona brakiem bardziej drastycznych scen, jednak pomimo ich ,,złagodzenia", sam fakt, dodawania tam zagadek i wspomnień z czasów
nim urodzili się bohaterowie, zachęcił mnie do dalszego czytania. W tym czasie, czytelnik mógł tworzyć swoje własne teorie dotyczące zagadek, tym
samym, bawić się w Sherlocka Holmesa. Samo zakońzenie książki, które przedstawiono w stylu wycinka z gazety, jest ciekawe i sprawia, że
zastanawiamy się nad dalszym losem tych bohaterów.
Polecam tę książkę każdemu, kto zechce poznać świat naszych protagonistów i samej historii, którą przedstawił nam autor, James Dawson. Lektura jest
bardzo ciekawa i wciągająca, nawet jeśli miano: ,,Najstraszniejszego książkowego horroru'', nie zostało jej nadane. Mam jednak nadzieję, że wam również
historia przypadnie do gustu i będziecie mieli czym umilić tę, pełną depresyjnych humorów, zimę.
Autor recenzji: Agata Dybowska

Dlaczego lubimy horrory?

To jeden z najbardziej popularnych gatunków filmowych. Im bardziej krwawy i przerażający, tym lepiej. Boimy się, a jednak oglądamy. Dlaczego?
Dawka adrenaliny
Niektórzy psychologowie szczególną popularność horrorów tłumaczą ludzka potrzebą adrenaliny. To hormon, który wyzwala się w sytuacjach
stresowych – chwilach strachu, zdenerwowania, złości. Powoduje przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źrenic, spłycenie oddechu. Adrenalina jest
nam potrzebna, aby móc szybko zareagować w niebezpieczeństwie, dać sygnał do ucieczki lub walki. Dzięki adrenalinie mózg i mięśnie są lepiej
ukrwione, a w chwili ustąpienia adrenaliny czujemy ogromną ulgę. Ponieważ nasze życie – na szczęście – jest dosyć bezpieczne i nie wymaga
nieustannych skoków adrenaliny, zapewniamy ją sobie poprzez szukanie silnych wrażeń – niektórzy wybierają sporty ekstremalne, inni oglądają horrory.
Boją się, ale po chwili czują ulgę i to sprawia im przyjemność. Zwłaszcza, że tuż po obejrzeniu filmu mogą westchnąć z ulgą: „Jak to dobrze, że to tylko
film”.

Okłada ,,Tam, gdzie spasają Anioły"

Okładka ,,Tam, gdzie spadają Anioły"

Dorota Terakowska

Książka Doroty Terakowskiej stanowi kolejny krok w poszukiwaniach
przez autorkę odpowiedzi na najistotniejsze pytania egzystencjalne.
Fabuła rozwija się w dwóch przenikających się poziomach: pierwszy
ziemski, gdzie rozgrywa się historia dziewczynki, która utraciła swego
Anioła Stróża i stara się go odzyskać. Drugi kosmiczny, gdzie Anioł Stróż
walczy ze swym ciemnym bratem bliźniakiem i pozbawiony mocy spada
na ziemię.
Powieść zarówno dla młodzieży jak dorosłych, jest próbą przedstawienia
złożonych relacji pomiędzy dobrem a złem, między porządkiem
ziemskim a boskim, wiarą i wiedzą, między człowieczeństwem a
boskością.

Pod względem fabularnym powieść poprowadzona jest brawurowo i czyta
się ją jednym tchem.
Test ze strony www.wydawnictwoliterackie.pl

Tym, którzy lubią powieści z ciekawą fabułą, polecamy sięgnąć po książkę polskiej pisarki, która zmarłą w 2014r -
,,Tam, gdzie spadają Anioły” Doroty Terakowskiej.

r.
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www.terakowska.art.pl
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Wiktoria Gruźlewska

Czas na ,,Sąd Ostateczny”!

 Moja wycieczka do Muzeum Narodowego w Gdańsku odbyła się 25 stycznia 2017r. Wybrałam

się z rodzicami.

  Nasze zwiedzanie zaczęliśmy od najważniejszego eksponatu, czyli
obrazu pt. ,,Sąd Ostateczny” Hasa Memlinga. Gdy weszliśmy do Sali, w
której on się znajdował, ujrzeliśmy ławkę i ogromna gablotę ze szkła. Idąc
do muzeum, sama nie wiedziałam, czego mam się spodziewać, bo nie
wiedziałam, jak wygląda oryginał. Zdziwiłam się bogactwem kolorów,
postaci i szczegółów odmalowanych przez artystę.

Hans Memling namalował tryptyk, czyli dzieło składające się z trzech
części: dwóch mniejszych i jednej dużej, głównej. Już na pierwszy rzut
oka można było stwierdzić, iż po lewej stronie widzimy Raj, a po prawej –
piekło. Zabrałam przy kasie broszurkę, aby świadomie oglądać wielkie
malowidło. Obejrzałam dzieło z wielu stron. Na pierwszym planie widzimy
Archanioła Michała, powyżej Jezusa z dwunastoma apostołami, Maryją i
Józefem. Po kilku minutach przyglądania się obrazowi, zapytała tatę, po
co obszedł malowidło dookoła. Odparł, że powinnam sama zobaczyć.
Okazało się, że nie zauważyłam, iż na tyłach tych dwóch mniejszych
części również są obrazy. Ale sprawdź sam, kogo przedstawiają!

Po obejrzeniu obrazu skorzystaliśmy z okazji i zwiedziliśmy inne
wystawy. Zobaczyliśmy wyroby złotników od XIV do XX wieku, dzieła
malarskie gdańskich, flamandzkich i holenderskich mistrzów oraz słynne
meble gdańskie.

Nasza wycieczka była niezwykle kształcąca. Cieszyliśmy się, bo każdy
czegoś nowego się dowiedział

Sąd Osateczny

Nie siedź w domu, rozejrzyj się i ... odwiedzaj miejsca kultury.
Rozpoczynamy cykl propozycji wyjść do muzeów, galerii itp. Zaczynamy od
Muzeum Narodowego w Gdańsku, które jest jednym z najstarszych w kraju.

Muzeum Narodowe w Gdańsku posiada siedem oddziałów. W gmachu
głównym mieści się Oddział Sztuki Dawnej, w Pałacu Opatów w Oliwie
działa Oddział Sztuki Nowoczesnej, a w Spichlerzu Opackim – Oddział
Etnografii. Zielona Brama jest miejscem wystaw czasowych, z kolei
zbiory fotograficzne prezentuje Gdańska Galeria Fotografii na gdańskiej
starówce. W Będominie k. Kościerzyny w dworku Józefa Wybickiego
mieści się Muzeum Hymnu Narodowego, a w Waplewie Wielkim
niedawno powołano do życia Muzeum Tradycji Szlacheckiej. (Informacja
pochodzi ze strony muzeum www.mng.gda.pl ) O wyprawie mającej na
celu obejrzenie skarbu muzeum opowiada Wiktoria z klasy I, której relacje
zamieszczamy niżej. 
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