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Motto na dziś: "Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie
uświadomić, jak mało się wie."

Kalendarium:

Luty 2017 :
4.02. - Międzynarodowy Dzień
Walki z Rakiem
9.02. - 1990 - polski Orzeł Biały
odzyskuje koronę
11.02. - Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego
14.02.- Dzień Zakochanych Walentynki
24.02. - 1885 - urodził się
Stanisław Ignacy Witkiewicz –
Witkacy
Walentynki
14 lutego obchodzony jest Dzień
Zakochanych <3

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
…
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
5
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
6
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Stanisław Ignacy Witkiewicz
pseudonim „Witkacy” (ur. 24 lutego
1885 w Warszawie, zm. 18 września
1939 w Jeziorach) – polski pisarz,
malarz, filozof, dramaturg i fotografik.
W roku 1917 przyłączył się do grupy
„formistów” i brał udział w jej
wystawach. Dwa lata później, w roku
1919, wydał swoje główne dzieło
estetyczne Nowe formy w malarstwie
i wynikające stąd nieporozumienia
zawierające Teorię Czystej Formy. Ta
teoria estetyczna (bo nie był to
program, w przeciwieństwie do
ówczesnych, licznych nowych
kierunków artystycznych)
zdeterminowała jego późniejszą
twórczość malarską oraz teatralną. I
chociaż teoria ta stanowiła najlepszy
opis tego, co się wówczas w
sztukach plastycznych działo (m.in.
kubizm, abstrakcjonizm), to
pozostała właśnie niezrozumiana,
budząc szereg nieporozumień
(uprzedzonych niejako samym
tytułem publikacji) i w zasadzie trwa
to do dzisiaj. Teoria Czystej Formy
została wykorzystana także w
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teatrze. Tutaj Witkacy okazał się
wizjonerem i inspirował reżyserów.
Pod wpływem teorii Witkacego
wykreował swój teatr Tadeusz
Kantor.

Z okazji .Walentynek biblioteka szkolna
zorganizowała konkurs walentynkowy. Zadaniem
uczestników było połączenie zdjęć znanych par z
utworem literackim lub filmową adaptacją. Dnia 17
lutego 2017 roku na długiej przerwie wśród
uczestników wylosowano zwycięzcę, który
otrzymał nagrodę książkową
. Konkurs wygrała Aleksandra Musik z klasy III d
Tan.
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