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WYDANIE Z OKAZJI 25. ROCZNICY OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU
I PIERWSZYCH CZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓW

On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt,
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym,
Śpiewał, że czas, by runął mur... Oni śpiewali wraz z nim:
Wyrwij murom zęby krat!
Zerwij kajdany, połam bat!
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!
Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów.
Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał,
I ciążył łańcuch, zwlekał świt... On wciąż śpiewał i grał:
Wyrwij murom zęby krat…
Aż, zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. (…)
Jacek Kaczmarski „Mury”
MAJ 2014

25. rocznicę obrad Okrągłego
Stołu i pierwszych w powojennej historii Polski
częściowo wolnych wyborów. Te dwa wydarzenia dały
W tym roku obchodzimy

początek
zmianom
ustrojowym
w Polsce
i innych
krajach
socjalistycznych.
Zanim ropoczęły się obrady Okrągłego Stołu przez kilka miesięcy trwały rozmowy władzy
z opozycją, która domagała się zalegalizowania Związku Zawodowego Solidarność.
Okrągły Stół obradował od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r.
Były to negocjacje prowadzone przez przedstawicieli władz
państwowych, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej.
Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie
i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów
w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki)
w Warszawie. W obradach brało udział kilkaset osób (uczestników
i ekspertów). Właściwe obrady toczyły się w trzech głównych
zespołach, nazwanych „stolikami” oraz licznych „podstolikach”.
W wyniku obrad Okrągłego Stołu m. in.:
• zdecydowano o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, określono zasady podziału
mandatów w Sejmie (65 % miejsc dla strony rządowej i 35 % miejsc dla bezpartyjnych
kandydatów)
• utworzono Senat, czyli drugą izbę parlamentu
• powołano urzędu prezydenta, który miał być wybierany na 6-letnią kadencję przez
Zgromadzenie Narodowe
• zdecydowano o zmianie prawa o stowarzyszeniach, umożliwiając rejestrację Solidarności
• opozycja uzyskała dostęp do mediów (reaktywowany został Tygodnik „Solidarność”, postała
Gazeta Wyborcza).
Termin wyborów parlamentarnych wyznaczono na 4 czerwca. –Jak nie mając pieniędzy,
logistycznego zaplecza i organizacyjnych struktur można w dwa miesiące zorganizować, przeprowadzić i
wygrać kampanię wyborczą w 40-milionowym kraju, w którym od 40 lat nie odbyły się normalne wybory?
Nie można! Zwłaszcza że druga strona miała i pieniądze, i zaplecze, i nieźle
działające struktury – wspominał Jacek Kuroń.
4 i 18 czerwca 1989 roku, odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski
częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego
Senatu. Okazały się wielkim sukcesem opozycji: 35 % mandatów poselskich i 99 %
mandatów senatorskich przypadło w udziale Komitetowi Obywatelskiemu
Solidarność. Osiągnięcie wyborcze opozycji zachwiało coraz bardziej słabnącym
systemem politycznym w Polsce. We wrześniu powstał pierwszy niekomunistyczny
rząd, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki.
Wybory 4 czerwca 1989 roku były początkiem zmian ustrojowych w Polsce.
29 grudnia 1989 roku nastąpił formalny koniec epoki PRL (Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej). Nasz kraj odzyskał historyczną nazwę: Rzeczpospolita Polska i według
konstytucyjnej definicji nie był już „państwem socjalistycznym”, lecz demokratycznym państwem prawa.
Z Konstytucji wykreślono artykuły o przewodniej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i sojuszu
ze Związkiem Radzieckim, a orzeł w godle znów miał koronę.
W sierpniu 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski
zaapelował, abyśmy 4 czerwca – w rocznicę pierwszych
częściowo wolnych wyborów - wspólnie uczcili jubileuszowe,
obywatelskie Święto Wolności. Planowane są uroczyste obchody
z udziałem kilkunastu przywódców państw i koronowanych
głów, w tym prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka
Obamy.
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Arcydzieła malarstwa
18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. To wspaniała okazja,
aby zaprezentować twórczość Aleksandra Gierymskiego, którego dzieła od 20
marca do 10 sierpnia 2014 r. możemy podziwiać na wystawie zorganizowanej
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ta ekspozycja to wszechstronny i kompletny
pokaz dorobku jednego z najwybitniejszych malarzy polskich drugiej połowy XIX
wieku. Można na niej zobaczyć prawie 120 obrazów i szkiców olejnych, 66
rysunków, a także blisko 150 drzeworytów wykonanych według rysunków artysty.
Aleksander Gierymski był artystą niezwykle wiernie i obiektywnie
odtwarzającym rzeczywistość. Malował pejzaże, portrety oraz sceny rodzajowe.
Poszukiwał własnych rozwiązań artystycznych, które konsekwentnie realizował. Był
niezwykle wrażliwy na kolor i światło, które potrafił po mistrzowsku odwzorować na
powierzchni płótna.
Podczas pobytu w Warszawie ok. 1881 r. artysta namalował „Żydówkę
z pomarańczami”, zwaną także „Pomarańczarką”. Obraz przedstawia starą
kobietę trzymającą dwa wiklinowe kosze wypełnione pomarańczami. W tle
widać zamgloną panoramę Warszawy pokazanej od strony Wisły. Dzieło,
niewielkich rozmiarów (66 na 55 cm), uważa się za jedną z najlepszych prac
malarza. Obraz został zrabowany przez Niemców prawdopodobnie w 1944 r. po
upadku
Powstania
Warszawskiego.
„Żydówka
z
pomarańczami” została odnaleziona w domu aukcyjnym pod
Hamburgiem i w lipcu 2011 roku powróciła do Muzeum
Narodowego w Warszawie. Odzyskany obraz wymagał
gruntownej konserwacji, która trwała 14 miesięcy.
Autorska replika „Pomarańczarki”, znana pod tytułem
„Żydówka z cytrynami”, jest od 1929 roku własnością Muzeum Śląskiego
w Katowicach.
Znamienna dla całej twórczości Gierymskiego fascynacja światłem zyskała nowy
wymiar w serii nokturnów miejskich, czyli obrazów przedstawiających sceny nocne.
Główny problem malarskim, jaki artysta próbował rozstrzygnąć w obrazie „Most Ludwika
w Monachium”, to różnicowanie natężenia ciemnych barw oraz przedstawienie światła
ulicznych lamp.
Obrazem wieńczącym paryski okres twórczości
Gierymskiego był monumentalny w formacie „Wieczór nad
Sekwaną” (1893), poprzedzony serią olejnych studiów
plenerowych. Stosując w tym obrazie lekką, szkicową
technikę, uogólniającą zarysy form, artysta po mistrzowsku
uchwycił ulotne wrażenie barwnych refleksów światła
załamującego się na falach rzeki. Malarz ukazał fragment rzeki
w zapadającym zmierzchu, z widocznym w głębi mostem
i majaczącymi przy nabrzeżu zabudowaniami Luwru.
Dogasające światło dnia przecina bladą łuną górną partię
nieba, srebrząc taflę wody i wsączając się różową poświatą
Wieczór nad Sekwaną (122.5 x 185 cm)
w unoszącą się nad wodą mgłę i w pociemniały horyzont. Dla
oddania migotliwości rzeki poruszonej sunącymi barkami, odbijającej
ostatnie refleksy słońca, zastosował nową metodę. Na obrazie nakładał
obok siebie cieniutkie smużki niezliczonych odcieni błękitów, szarości
i oranżu.
Za życia Aleksandra Gierymskiego jego twórczość nie była
doceniona. Dopiero po latach dostrzeżono w nim jednego z twórców
wielkiej tradycji polskiego koloryzmu i zaliczono go do grona
najwybitniejszych malarzy XIX w. w Polsce.
Opracowała Iwona Kowalczyk

Wieczór nad Sekwaną (szkic 33x55 cm)
MAJ 2014

Biblioteka poleca…
Rafał ma dziewięć lat i coraz lepiej czyta. Denerwuje się, bo panie z biblioteki
traktują go jak dziecko i podsuwają książeczki z obrazkami. Jednak pewnego dnia
wypożycza książkę, która odmieni jego życie. To „Wehikuł czasu” Herberta Wellsa.
Fantastyczna, powalająca przenieść się w czasie maszyna i losy bohaterów książki Elojów i Morloków - zawładną wyobraźnią Rafała. Chłopiec bardzo chciałby
nacisnąć dźwignię i znaleźć się w KIEDYŚ. „To KIEDYŚ dotyczy tego, co było i co
będzie”. KIEDYŚ, w przyszłości, Rafał chciałby zostać wynalazcą. Drugie KIEDYŚ,
to czasy, kiedy „nie było wojny ani Dzielnicy”. KIEDYŚ byli rodzice i mieszkanie
na Saskiej Kępie. KIEDYŚ „można było sobie wyjechać z miasta na wieś albo do
lasu, albo nad rzekę, a nawet nad morze”...
Rafała poznajemy w 1942 roku. Pochodzi z polsko-żydowskiej rodziny i mieszka ze swoim
dziadkiem w getcie. Dziadek zrobi wszystko, żeby zmienić wnukowi miejsce zamieszkania. Splot
okoliczności sprawi, że od tego momentu chłopiec będzie musiał – niczym dorosły – radzić sobie
samodzielnie. Doświadczy podróży w czasie. Dosłownie i w przenośni. W drodze do „lepszego” świata
towarzyszyć mu będzie ukochana książka.
Warto poznać losy Rafała. To, co przeżył i czego doświadczył, to zarazem fragment naszej, całkiem
nieodległej historii. „Arka czasu” Marcina Szczygielskiego to powieść, którą czyta się jednym tchem. To
opowieść dla każdego. Opowieść o tym, co w życiu najważniejsze.
Trwa właśnie konkurs na najlepszą książkę roku 2013 dla dzieci i młodzieży. Bez wątpienia macie
ją przed sobą.
Opracowała Joanna Brandys
***

Instrumenty znane i nieznane
KORA jest popularnym instrumentem afrykańskim o brzmieniu przypominającym
dźwięki harfy. Kora należy do instrumentów strunowych szarpanych – szarpiąc struny
muzyk używa tylko palca wskazującego i kciuka. Pudło rezonansowe jest wykonane
z przepołowionej tykwy pokrytej krowią skórą. Instrument stroi się poprzez naciąganie
skóry. Do pudła rezonansowego mocuje się długą szyjkę ze strunami. Kora
wykorzystywana jest przy graniu flamenco i bluesa. Na korze gra się w Gwinei, Gambii
i Senegalu.
Opracowała Joanna Podemniak
***

Zagadka pani Izy
Odgadnij w co się ubrały dzieci, jeśli:
Suma liczb na rzeczach Karoliny wynosi 68.
Suma liczb na rzeczach Franka wynosi 44.
Suma liczb na rzeczach Marcina wynosi 52.
Suma liczb na rzeczach Ludwika wynosi 73.
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