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Jestem molem książkowym 

 wywiad z Panią Jadwigą Jasińską-Sadurą 

Pani Jadwiga jest edukatorką muzealną, długoletnio związaną z Działem Oświatowym Mu-

zeum Narodowego we Wrocławiu.  Często przychodzi do naszej szkoły i  (jak mało kto)

opowiada o sztuce. 

 

Jakie jest Pani ulubione dzieło sztuki? 

Obraz Józefa Mehoffera "Dziwny ogród". 

Jakiego typu książki lubi Pani czytać? Czy ma Pani jakąś ulubioną? 

Lubię biografie oraz angielską literaturę obyczajową oraz kryminalną. Moje ulubione to: Mary We-
sley"Hebe zaprzęgająca pawie" i Julian Fellowes "Czas przeszły niedoskonały". 

Co Pani woli?  Czytać książkę na łące w lecie czy może przy kominku i herbatce rozgrzewającej    
w zimie? 

Jako mól książkowy czytam z przyjemnością w każdych warunkach. 

Kawa czy herbata? 

Herbata. 

Gdzie chciałaby Pani pojechać na wakacje? 

Do Florencji. 

Z jakiego przedmiotu była Pani najlepsza w szkole? 

Z języka polskiego. 

Jaka była pani ulubiona zabawa w dzieciństwie ? 

Zabawa w chowanego i w teatr. 

Czy uważa Pani, że wysokie ceny dzieł sztuki są uzasadnione? 

Często ceny dzieł są za wysokie w stosunku do ich wartości. 

Jaka jest Pani ulubiona dziedzina sztuki? 

Rzemiosło artystyczne i ikonografia (treści i symbole w dziełach sztuki). 

Które muzeum jest dla Pani najciekawsze? 

Muzeum Secesji w Płocku. 

Czy woli Pani sztukę współczesną czy może dzieła dawnych mistrzów? 

Wolę sztukę dawną. 
Rozmawiał Kuba Wdowiak 

 
 
 

 

 



PRZEDŚWIĄTECZNIE W ÓSEMCE —  FOTORELACJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy kominek w świetlicy!           Robimy figurki  na kiermasz                 i  kolorowe dekoracje na okna. 

                                Moc wrażeń w sztafetach mikołajkowych!                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                      

 

 

                                                                      

 

 

 

rys. Marianna Krukiewicz 

          i Oliwia Machander 

 



JAK POSPRZĄTAĆ POKÓJ? 

w 10 krokach 

 

 

 

 

 

 

 

1. Na początek nastaw sobie minutnik (to bardzo 

motywuje). Jeśli czujesz, że zajmie ci to godzinę, 

nastaw sobie taki czas, jeśli mniej lub więcej, droga 

wolna! 

2. Koniecznie włącz muzykę. Dźwięki twojej ulubio-

nej piosenki sprawią, że sprzątanie stanie się      

zabawą! Najlepiej jednak słuchać szybszej i żywej 

muzyki. 

4. Odnieś wszystkie brudne naczynia do kuchni,    

w końcu tam jest ich miejsce. 

4. Wyrzuć śmieci, ale pamiętaj: niech śmietnik zo-

stanie w pokoju, opróżnij go dopiero po sprzątaniu! 

5. Teraz mebel, który sprawi, że twój pokój napraw-
dę się zmieni -  ŁÓŻKO! Zmień pościel, poukładaj 
poduszki i nakryj wszystko kocykiem. Twój pokój od 
razu stanie się inny. 

6. Ubrania. Większość dziewczyn ma z tym niemały 
problem. W końcu trzeba je posegregować,     
prawda? 

7. Biurko i szafki. Ta część zazwyczaj zajmuje     
najwięcej czasu. Trzeba wszystko posegregować    
i poukładać. 

8. W końcu koszmar każdego alergika, czyli kurze. 
Odkurz podłogę i przetrzyj szafki. 

9.Na koniec trzeba zadbać o świeżość. Otwórz ok-
na i powieś saszetki zapachowe (najlepiej wykona-
ne przez siebie, np. z suszonych skórek               
pomarańczy). 

10. Ostatnie poprawki. Jeśli wszystko zrobiłaś      
porządnie, może ten punkt nie będzie potrzebny… 

 

Powodzenia!   Marianna Krukiewicz 

 



WROCŁAWSKI   JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY 

Od kilku lat w naszym mieście orga-

nizowany jest Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Wrocławski Rynek zapełniają wtedy kramy 

pełne dekoracji, zabawek i kulinarnych 

specjałów z różnych stron świata. Nie za-

brakło oczywiście ogromnej choinki. Jed-

nak jest w błędzie ten, kto uważa, że jar-

mark w naszym mieście jest nowością.  

Jarmarki odbywają się w Europie od 

wieków. Już w średniowieczu w bogatych 

miastach, a takim przecież był Wrocław, 

organizowano targi, a od XIII wieku z waż-

nych okazji jarmarki. Trwały od 2 dni do 2 

tygodni i były prawdziwym świętem w mie-

ście. Pierwsze wzmianki o jarmarku Bożo-

narodzeniowym pochodzą z XVI w. Wro-

cławski Jarmark Dzieciątka odbywał się od 

1567r na Rynku a później również w oko-

licznych uliczkach. Sprzedawano pierniki, 

orzechy włoskie zawijane w kolorowe pa-

pierki, jabłka, gipsowe figurki a także figur-

ki z ciasta chlebowego, grzane piwo i wino. 

Wśród prezentów popularne były szmacia-

ne lalki i figurki z drewna. Co ciekawe, pro-

duktem regionalnym była figurka Liczyrze-

py - symbol Karkonoszy i Dolnego Śląska. 

Na Placu Solnym można było zaopatrzyć 

się w choinkę i karpia z okolic Milicza. Wro-

cław był wtedy niemieckim miastem, a 

Niemcy zamiast Wigilii świętowali Boże 

Narodzenie świątecznym obiadem, na któ-

ry podawano pieczoną gęś, kiełbasy, wędli-

ny i milickie karpie.  

W XIX w część jarmarku odbywała 

się w okolicy ulicy Szczytnickiej. To właśnie 

tam zamożni mieszkańcy Wrocławia i oko-

lic mogli kupić biżuterię, pierniki, marcepa-

ny, rękawiczki lub figurki z rogów jeleni.  

W grudniu 1897 roku miał miejsce 

pożar spowodowany wybuchem lampy naf-

towej.  Spłonęło wtedy kilkadziesiąt straga-

nów, a z żywiołem walczyli mieszkańcy i 

strażacy. W 1904 roku jarmark został prze-

niesiony na Nowy Targ. Jego organizację 

przerwała dopiero II wojna światowa.  

Wrocławski jarmark jest chyba naj-

większy i najbardziej znany w Polsce. 

Przyjeżdża na niego wiele osób, niektórzy 

nawet z zagranicy. Pani Lindsay z Londynu 

jest miłośniczką jarmarków. Co rok odwie-

dza jarmark w innym mieście, a w tym roku 

wybrała Wrocław. Podoba się jej nasza wy-

jątkowa atmosfera, dekoracje i otaczające 

zabudowania. Podczas weekendu jest tu 

jej zdaniem bardzo tłocznie, ale wciąż 

przyjemnie. Jedyne, czego brakuje, to 

śnieg!!!                         Mateusz Prędki 





 

 



 

 


