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ROK SZKOLNY 2021/2022

WYDANIE Z OKAZJI
ROKU ROMANTYZMU POLSKIEGO
Nic nie mam.
Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem.
Nawet nie wiem,
jak tam sprawy za lasem.
Rano wstaję, poemat chwalę,
biorę się za słowa, jak za chleb.
Rzeczywiście, tak jak księżyc
ludzie znają mnie tylko z jednej
jesiennej strony.
Nic nie mam,
tylko z daszkiem nieba zamyślony kaszkiet.
Nie zważam
na mody byle jakie.
Piszę wyłącznie, piszę wyłącznie
uczuć starym drapakiem.
Rzeczywiście, tak jak księżyc
ludzie znają mnie tylko z jednej
jesiennej strony.
Jerzy Harasymowicz „Jesienna zaduma”
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Rok 2022 to Rok Romantyzmu Polskiego. Ustanowiony dla
uczczenia 200. rocznicy pierwszego wydania Ballad i romansów Adama
Mickiewicza, które wyznaczają początek polskiego romantyzmu.
W 1822 r. w Wilnie ukazał się pierwszy tom poezji Adama Mickiewicza.
Wśród zamieszczonych tam utworów znalazł się cykl Ballady i romanse
z programową balladą polskiego romantyzmu zatytułowaną Romantyczność. Ta epoka przyniosła
genialne dokonania w literaturze – dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta
Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida, w muzyce utwory – Fryderyka Chopina i Stanisława
Moniuszki, a w malarstwie obrazy Piotra Michałowskiego.
Prezentujemy wybrane, słynne cytaty polskich poetów romantycznych.
Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
kto cię stracił…
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
co to będzie, co to będzie?
Adam Mickiewicz „Dziady” cz. II

Mierz siłę na zamiary,
nie zamiar podług sił.
Adam Mickiewicz „Pieśń Filaretów”

Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
w rajską dziedzinę ułudy…
Adam Mickiewicz „Oda do młodości”

Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
i przed narodem niosą oświaty kaganiec;
a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!
Juliusz Słowacki „Testament mój”

Chodzi mi o to, aby język giętki
powiedział wszystko, co pomyśli głowa
Juliusz Słowacki „Beniowski”

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
w ogromny dzwon,
dla słowiańskiego oto papieża
otworzył tron
Juliusz Słowacki

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
Cyprian Kamil Norwid „Moja piosnka” [II]

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak – nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...
Cyprian Kamil Norwid „Moja piosnka” [II]

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…
Cyprian Kamil Norwid „Do Bronisława Z.”

Gorzki to chleb jest Polskość...
Cyprian Kamil Norwid, list do Józefa Bogdana Zalewskiego z 8.01.1852
WRZESIEŃ 2022

Arcydzieła malarstwa
Z okazji Roku Polskiego Romantyzmu w tym numerze opowiemy o Piotrze
Michałowskim, który był obdarzony wieloma talentami, w tym wyjątkowymi
zdolnościami do rysunku i malowania. Twórczość artysty, za jego życia niemal
nieznana, z czasem miała się okazać najwyższym osiągnieciem malarstwa polskiego
XIX wieku. Dziś podziwiamy jego wspaniałe obrazy batalistyczne i portrety.
Piotr Michałowski był jednym z pięciorga dzieci wojskowego – Józefa
Michałowskiego i Tekli z Morsztynów. Wychowany został w duchu patriotycznym
i jako dziecko podziwiał Napoleona i Dąbrowskiego. Był też wybitnym,
wszechstronnie utalentowanym uczniem. Miał zdolności muzyczne, plastyczne oraz
matematyczne. Malować uczył się u Michała Stachowicza, Józefa Brodowskiego oraz
Franciszka Lampiego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował matematykę,
chemię, fizykę, a także literaturę łacińską i grecką. Był bardzo pracowity. Ojciec
musiał go wręcz zmuszać do odpoczynku. W 1821 r. podjął studia na uniwersytecie w
Getyndze. Przez dwa lata uczył się tam perskiego i arabskiego, pogłębiał swoją wiedzę
z zakresu prawa, literatury angielskiej oraz nauk politycznych. Nie zapominał przy tym
o muzyce, malarstwie, a także szermierce i jeździe konnej. Mimo ogromu talentów pozostawał
człowiekiem skromnym. Do Polski wrócił, aby objąć ważne stanowisko w jednej z rządowych komisji.
Pracę musiał przerwać z powodów zdrowotnych. Lekarz zalecił mu wypoczynek we Włoszech
i Szwajcarii. Michałowski dużo tam rysował. Po powrocie otrzymał stały etat, a następnie awansował
na naczelnika Wydziału Hutniczego. W 1832 r. razem z żoną wyemigrował do Paryża, gdzie poświęcił
się całkowicie malarstwu. Uczył się u Nicolas-Toussaint Charleta, spędzał też dużo czasu w Luwrze.
Jego ulubionym tematem stał się Napoleon i konie. Gdy tworzył, interesowało go przedstawienie
sylwetki ludzkiej bądź zwierzęcej, pejzaż odgrywał u niego marginalną rolę. Szybko zyskał sławę,
uznawano go za następcę Théodore’a Géricault. Odnosił też niezwykłe
sukcesy finansowe, jego obrazy sprzedawano za niebotyczne sumy do
Anglii i Stanów Zjednoczonych. Nigdy jednak nie żył wystawnie, zawsze
cenił sobie prostotę i skromność. Po śmierci ojca w 1837 r. objął majątek
w Krzysztoforzycach, ale już w 1840 r. przeniósł się do Bolestraszyc koło
Przemyśla. Był świetnym zarządcą, głową rodziny oraz ojcem sześciorga
dzieci. Dużo też podróżował. Angażował się też społecznie, np. po pożarze
Krakowa organizował pomoc dla ludzi, którzy stracili domy. W ostatnich
latach życia bardzo dużo tworzył. Zmarł w wieku 55 lat
w Krzysztoforzycach.
Obraz Szarża w wąwozie Somosierra, zaprezentowany obok, jest
znakomitym przykładem oryginalnego rozumienia batalistyki przez
Michałowskiego. Artysta potraktował temat bardzo poważnie,
korespondował z uczestnikami wydarzenia. W rezultacie namalował
niesłychanie dramatyczną szarżę w wąskiej, czarnej gardzieli.
Znaczna część jego twórczości to portrety najbliższej
rodziny oraz chłopów. Malarz malował postaci przed nim niemalowane – wiejskie
kobiety czy Żydów. Te osoby są prezentowane bez żadnego patosu, za to z pełną
empatią.
Zachowało się 130 obrazów olejnych Piotra Michałowskiego. Tworzył też akwarele
i rysunki. Uważany jest za pierwszego malarza koni w Europie oraz za jednego
z najwybitniejszych malarzy okresu romantyzmu. Jego dzieła dziś można podziwiać
głównie w Muzeum Narodowym w Krakowie i Warszawie.
Opracowała Iwona Kowalczyk
***

Zagadki pani Izy
W magazynie znajdują się trzy pomieszczenia. Trzecie pomieści 15 rowerów, drugie – 2 razy więcej
niż trzecie, a pierwsze – o 5 rowerów więcej niż 2 i 3 razem. Ile rowerów można zmieścić
w magazynie?
A. 35

B. 50
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C. 75

D. 95

Biblioteka poleca…
A to historia!
Za nami początek roku szkolnego i pora również mentalnie wrócić
z wakacji. W szkole dużo się dzieje i przed Wami
na pewno wiele bardzo ciekawych lekcji. Tym, którzy chcieliby
zabłysnąć na zajęciach z historii, polecam dziś kryminałek historycznofantastyczny Sześć palców Warneńczyka.
Ada ma 11 lat i właśnie poznała historię króla Władysława
Warneńczyka. Zainteresowała się jednak władcą tak naprawdę dopiero
wtedy, kiedy usłyszała od ojczyma, że ciała młodego króla nie
odnaleziono na polu bitwy i od wieków krążą związane z jego śmiercią
niesamowite opowieści. Nie bez znaczenia był w tych przekazach
pewien szczegół anatomiczny… Nieświadoma wcześniej swoich
możliwości, dziewczynka przenosi się w czasie i może z bliska
przyjrzeć się wydarzeniom z tamtego okresu. Niezwykłe przygody Ady
dotyczą roku 1459. Od rzekomej śmierci króla minęło już 15 lat, kiedy
w przygodnym wędrowcu ktoś rozpoznaje Władysława…
Nie obawiajcie się. Ada wraca do rzeczywistości, a autorka książki zamieszcza wykaz faktów
i legend. Jedno jest pewne. Dzieje się.
Opracowała Joanna Brandys
***

Poznaj polskie przysłowia
Co dwie głowy, to nie jedna.
Wyjaśnienie przysłowia:
Z problemami łatwej sobie poradzić, kiedy w ich rozwiązanie zaangażowanych jest więcej osób.
***

Jesienne zagadki

Co to za pani w złocie
przynosi nam darów krocie?
W lesie go spotykasz
i dziwisz się srodze,
bo nosi kapelusz
na swej jednej nodze.
Jesienią na gruszy
gruszek dużo będzie.
A co będzie na dębie?
Wiadomo – …

Spadłem nagle z drzewa,
leżę na trawniku.
W brązowej koszulce,
w kolczastym płaszczyku.

Rośnie pod płotem,
ma płatki złote.
W krąg go obsiada
wróbli gromada.
Jaka to głowa duża lub mała,
z zielonych liść składa się cała?

Na jakim drzewie jesienią
korale się czerwienią?
Co to za pękata pani?
Sukienki szeleszczą na niej.
Kto z sukienek ją rozdziewa,
ten potokiem łzy wylewa?

Latem w ogródku
wyrósł zielony,
jesienią w słoiku
leży ukiszony.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
W gazetce wykorzystano:
- wiersz J. Harasymowicza „Jesienna zaduma”
- obrazy i informacje ze strony internetowej: https://culture.pl/pl/tworca/piotr-michalowski, https://niezlasztuka.net/artysta/piotr-michalowski/,
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2527653,Piotr-Michalowski-najwiekszy-polski-malarz-romantyczny

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys
WRZESIEŃ 2022

