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Historia jest tym, co pomaga nam zrozumieć – kim jesteśmy, jacy jeste-
śmy, gdzie jest nasze miejsce na ziemi i wiele innych 
rzeczy, które stanowią naszą osobowość, nasze 
małe „ja”. Jutrzejszy dzień jest jednym z najważ-
niejszych dni Litwy, kraju naszego rodzinnego, 
w którym mieszkali nasi dziadkowie, są rodzice, 
urodziliśmy się i mieszkamy. 

Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego
Jutro Litwa obchodzi jedno z najważniejszych świąt 

państwowych — Dzień Odrodzenia Państwa Litewskie-
go. Przed 96. laty, 16 lutego 1918 roku, 20. członków 
Litewskiej Rady Państwowej (Taryby) na czele z Jona-
sem Basanavičiusem podpisało i wydało akt ogłaszający 
niepodległość państwa litewskiego. Powstawanie demo-
kratycznej Republiki Litewskiej oraz tworzenie się nie-
podległego rządu litewskiego zostało jednak utrudnione 
przez trwającą jeszcze I wojnę światową.

Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego bezapelacyj-
nie króluje w kalendarzu litewskich świąt państwowych.

Litwa ponownie 
straciła niepodle-
głość w 1940 roku, gdy 
weszła w skład Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

W latach 1945-1989 sowieckie służby starały się wy-
mazać 16 lutego z litewskiej świadomości narodowej. 
Litwa odzyskała suwerenność dopiero 11 marca 1991 
roku. To święto również jest obchodzone, jako Dzień 
Odzyskania Niepodległości. Obydwa dni są dla Litwi-
nów i na Litwie ważnym wydarzeniem.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas początkowych Połukniańskiej szkoły średniej wspólnie ubierali okazałe topole, rosnące na central-
nej ulicy miasteczka,  w trójkolorowe serduszka z okazji zbliźającego się Dnia Niepodległości Litwy 16 lutego       Foto Jolanta Rainska
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Potrzebne przedmioty:

- talia kart
- telefon

Efekt:

Zaproście do siebie parę 
osób. Zaproponujcie zabawę 
we wróżenie z kart. W któ-
rymś momencie zaproponuj-
cie, żeby ktoś potasował kar-
ty, a następnie wybrał jedną z 
nich i wszystkim ją pokazał. 
Załóżmy, iż była to „dama 
pik”.

Teraz poproście, żeby oso-
ba, która wybrała ową kartę, 
wzięła telefon i zadzwoniła 
na podany przez was numer 
telefonu, do Waszego przy-
jaciela, który bezbłędnie 
odpowie, jaka karta została 
wybrana z talii. 

Kiedy kolega już będzie 
dzwonił, poproście, żeby za-
wołał do telefonu Krzysia. 
Jeżeli nie będzie Krzysia, 

niech poprosi Agnieszkę, 
która również będzie znała 
odpowiedź. 

O, dziwo! Pani Agniesz-
ka, której w ogóle nie było w 
tym pokoju i domu, od-
powiedziała po-
prawnie, że to 
„d a m a 
pik”! 

Jak to 
możliwe!? 

Do  
sztuczki z 
te lefonem 
należy przy-
gotować się 
wcześniej, 
w ten spo-
sób, że zapra-
szamy do współpracy jedną 
osobę, powiedzmy swoją 
koleżankę. Każdemu koloro-
wi kart przypisujemy jedno 
imię męskie, a poszczegól-
nym wartościom kart jedno 
imię żeńskie. Sztuczkę mo-

żemy wykonać wtedy, 
kiedy w miejscu, w 
którym przeby-
wamy, jest 
telefon i kiedy 

j e s t e ś m y 
pewni, że kole-

żanka jest w domu 
(oczywiście w 
m i e s z k a n iu 
również musi 

mieć telefon).
Kiedy mamy 

uzgodnione z kole-
żanką, jakie imiona 
odpowiadają po-
szczególnym war-
tościom i kolorom 
kart, możemy za-

prezentować sztucz-
kę. Prosimy kogoś o wy-

branie jakiejkolwiek karty i 
podanie jej wartości. Kiedy 
poznajemy wartość karty i 
jej kolor, mamy pewność, że 
sztuczka uda nam się znako-
micie.

Załóżmy, że wybraną 

kartą jest „dama pik”, i że 
na naszej liście „pikom” 

odpowiada imię Krzysiek, a 
damie – Agnieszka. Z dru-
giej strony podnosi słuchaw-
kę nasza koleżanka. Słyszy, 
że ktoś prosi Krzysia. Kole-
żanka już wie, że karta jest 
koloru pik i oczywiście od-
powiada, że Krzysia nie ma 
w domu. Słyszy z kolei, że 
rozmówca prosi Agnieszkę, 
co oznacza „damę”. W ten 
oto sposób rozmówca sam 
podał wszystkie potrzebne 
do odgadnięcia wartości kar-
ty informacje.

Należy pamiętać, aby 
uprzedzić osobę współpra-
cującą z nami, że mamy 
zamiar wykonać tę sztukę, 
gdyż w przeciwnym wy-
padku, po wyrażeniu przez 
widza chęci rozmawiania z 
Krzysiem, może ona odpo-
wiedzieć, że to pomyłka, je-
żeli akurat nie ma w domu 
żadnego Krzysia.

Książka to najlepszy przyjaciel

Świat iluzji: Czytanie w myślach

CYRKOWCY
autorstwa Marie Desple-
chin i Emmanuelle Ho-
udart

Wybitna ilustrator-
ka Emmanuelle Houdart 
stworzyła galerię bajecz-
nych artystów cyrku: 
Sióstr Syjamskich, Kobie-
ty z Brodą, Kolosa, Prze-
powiadaczki Przyszłości, 
Liliputki. Pisarka Marie 
Desplechin każdą z nich 
obdarzyła historią, by 
potem spleść je razem, 
a nam, czytelnikom, oddać 
w ręce album o nieprawdo-
podobnej urodzie literackiej i 
plastycznej, pełnej subtelnego 
humoru i poezji.

Te przepiękne opowieści 
można czytać co najmniej dwo-
jako – jako baśnie o cyrkowej 
krainie czarów albo jako me-
taforę rzeczywistego świata, w 
którym prawo do najpiękniej 

malowanych przez los historii 
i uczuć mają wszyscy, także ci 
całkiem różni od nas, trudniej 
dostępni, inni.


