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WYDANIE WAKCYJNE

Jutro popłyniemy daleko,
jeszcze dalej niż te obłoki,
pokłonimy się nowym brzegom,
odkryjemy nowe zatoki;
nowe ryby znajdziemy w jeziorach,
nowe gwiazdy złowimy w niebie,
popłyniemy daleko, daleko,
jak najdalej, jak najdalej przed siebie.
Starym borom nowe damy imię,
nowe ptaki znajdziemy i wody,
posłuchamy, jak bije olbrzymie,
zielone serce przyrody.
Konstanty Ildefons Gałczyński
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Czy znasz te miejsca?
Na pewno w czasie wakacyjnych wędrówek poznasz
wiele ciekawych i niezwykłych miejsc. Zapraszamy na wędrówkę wzdłuż
biegu Wisły. Rozwiąż quiz – dopasuj podpis do fotografii. Litery, które
znajdziesz obok poprawnych odpowiedzi, utworzą rozwiązanie.

1. W. Źródło Wisły – Giewont
R. Źródło Wisły – Barania Góra
S. Źródło Wisły – Łysa Góra

2. W. Wrocław
D. Częstochowa
O. Kraków

3. E. Zamek w Nidzicy
K. Sandomierz
R. Zamość

Hasło quizu:
1 2 3 4 5 6 7 8
5. C. Radom
F. Opole
I. Warszawa

4. W. Kazimierz Dolny
A. Olsztyn
Z. Poznań

7. M. Sopot
Ł. Toruń
J. Katowice

6. S. Tama we Włocławku
F. Morskie Oko
G. Jezioro Śniardwy

***

Zagadka pani Izy
Które z liczb: 10, 12, 8, 6, 4 mogą o sobie powiedzieć
„Jestem o 2 większa od swojej połowy”?
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8. P. Bydgoszcz
U. Kanał Augustowski
Y. Gdańsk 15

Arcydzieła malarstwa
W XIX wieku pejzaż stał się całkowicie niezależnym gatunkiem malarstwa.
Mistrzem w oddawaniu potęgi i grozy sił natury był Joseph Mallord William
Turner (1775-1851). Ukazywał on zjawiska atmosferyczne nigdy przedtem
w malarstwie niepokazywane: świty, burze, śnieżyce, tęcze, pożary, chmury
i dymy. Wywarł wielki wpływ na innych artystów i został nazwany ojcem
nowoczesnego malarstwa. Największe znaczenie dla rozwoju sztuki miały
wizjonerskie obrazy o zdumiewających efektach barwnych. Malarz zarzucił
linearność, w jego dziełach zaczęło dominować światło i wibrujący kolor.
Turner pragnął pokazać prawdziwą naturę sztormu
w niezwykle dynamicznym obrazie Burza śnieżna na
morzu. Malarz często szczegółowo opisywał swoje prace,
dodając do tytułów wyjaśnienia dotyczące okoliczności,
w jakich powstały. Parowiec wychodzący z portu na
płytkiej wodzie, wysyłający sygnały i prowadzony przez
pilota. Autor był obecny na pokładzie w noc sztormu,
kiedy Ariel opuszczał Harwich. Artysta twierdził, że
dzieło to powstało na podstawie obserwacji, której
dokonał przywiązany do masztu statku. Chciał w pełni
doświadczyć przedstawiane zjawisko natury. Parowiec
kołysze się na morzu wzburzonym przez burzę i zamieć
śnieżną. Turner dynamicznymi pociągnięciami pędzla
ukształtował chmury sztormowe i rozszalałe fale wokół statku, ukazując w ten sposób nieokiełznaną moc
żywiołu. Światło i ruch sprawiają, że motyw zostaje odmaterializowany. Barwa i linie nie są
naturalistyczne, tylko podporządkowane zasadom kompozycyjnym.
W 1839 r. angielski pejzażysta namalował
nastrojową scenę uwieczniającą ostatni rejs okrętu
wojennego. Pełny tytuł obrazu brzmi: „Walczący
Téméraire” holowany na miejsce ostatniego postoju,
gdzie ma zostać rozebrany. Artysta przedstawił
kontrast pomiędzy eleganckim żaglowcem i pękatym,
buchającym parą holownikiem. Zachód słońca też
podkreśla wrażenie końca i uczucie straty. W czasach
Tunera malało znaczenie brytyjskiej floty, a żagle były
zastępowane przez silniki parowe. To dzieło pokazuje
nieuchronny koniec pewnej epoki. Wspaniały biały
olbrzym pokornie podąża za pokracznym karłem.
Wzniosła przeszłość ustępuje miejsca prozaicznej
współczesności. Turner niezwykle wysoko cenił sobie
to płótno. Nigdy nie zgodził się go sprzedać. Po śmierci malarza, zgodnie z jego wolą, obraz stał się
ozdobą Galerii Narodowej w Londynie.
Poniżej prezentujemy kilka dzieł Williama Turnera.

Pożar w Westminsterskim pałacu

Port w Dieppe
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Zamek Alnwick
Opracowała Iwona Kowalczyk

Biblioteka poleca…
Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi perspektywa wielu wolnych dni. To czas wypoczynku i podróży.
Czas, który wypełnić można także czytaniem, do czego gorąco zachęcam. A oto kilka propozycji…
„Kto wykradł grę z komputera?” to historia szpiegowska napisana przez Ewę
Nowak w ramach nowego cyklu Akademia Szpiegów. Grupa operacyjna składa się
z trzech młodych osób o kryptonimach: Czternasty, Omega i Anakin. Razem
z bohaterami śledzimy czas oczekiwania na wersję 4.0 najlepiej sprzedającej się gry
komputerowej StrongBrain. Grę stworzyła mama Michała – znakomita programistka.
O grze głośno w całej szkole, bo Michał ciągle opowiada o ogromnych pieniądzach,
które zarobi mama. Są tacy, którzy nie mieliby nic przeciwko temu, żeby zdobyć grę
jeszcze przed premierą. Michał zaczyna się dziwnie zachowywać. Do akcji wkracza
grupa operacyjna. Efekty ich pracy naprawdę są zaskakujące…
***

Młodzi ludzie, zakochani w twórczości Szekspira, trafiają do świata, w którym żyją
postacie z jego dramatów. Bohaterowie znudzeni sceniczną powtarzalnością swoich
losów, spragnieni nowych zakończeń. Na przykład Romeo i Julia, mimo upływu czasu,
nie potrafią zaakceptować tragicznego finału swojej miłości, inni też pragnęliby wpływu
na swoje losy... I oto pojawia się szansa: troje przybyszów z innego świata może
odwrócić bieg historii dramatu. Nic, tylko korzystać! Co z tego wyniknie? Książka Ewy
Karwan-Jastrzębskiej „Duchy w teatrze” to duża porcja rozrywki nie tylko dla
miłośników teatru i twórczości Szekspira, ale i dla fanów opowieści o podróżach w
czasie i magii…
***

Rasmus mieszka w sierocińcu. Nie znosi tego miejsca. Szczególnie doskwiera
mu fakt, że wszyscy kandydaci na rodziców wybierają grzeczne dziewczynki
z kręconymi włosami. Serce pęka mu z rozpaczy, że to ciągle nie on znajduje
rodzinę. Nie wytrzymuje tego i pewnej nocy ucieka. Poznaje bardzo sympatycznego
włóczęgę – Oskara. Dobrze się ze sobą czują i wspólnie sobie radzą w podróży.
Mają wiele przygód, niektóre z nich nawet kryminalne. Czy spragniony uczucia
chłopiec znajdzie rodzinę?...
Astrid Lindgren kojarzyłam dotychczas głównie z postacią Pippi, Emila ze
Smalandii, Lotty z ulicy Awanturników. Opowieść „Rasmus i włóczęga” to trochę
inna historia. Wzrusza i bawi, zmusza do myślenia o tym, że nie zawsze cenimy to,
co mamy na wyciągnięcie ręki. Gorąco polecam!
Opracowała Joanna Brandys
***

Hymn Polski
„Mazurek Dąbrowskiego” powstał w najbardziej dramatycznym okresie
naszej historii, kiedy Polska była pod zaborami. Autorem słów jest Józef
Wybicki. Pierwszy raz pieśń odśpiewano 16 lipca 1797 roku we Włoszech.
„Mazurek Dąbrowskiego” szybko zdobył popularność wśród Polaków.
W okresie Księstwa Warszawskiego (1807-1815) uznawany był za hymn
narodowy.
W roku 1918 Polska odzyskała niepodległość. W latach 1918 -1927 II
Rzeczypospolita nie posiadała oficjalnego hymnu. Śpiewano na przemian
pieśni: „Bogurodzicę”, „Boże, coś Polskę”, „Rotę” i
„Mazurka
Dąbrowskiego”. Wszystkie pieśni były bardzo ważne dla narodu polskiego.
Spór rozstrzygnął Sejm Rzeczypospolitej, który w głosowaniu z dnia 26 lutego
1927 r. uznał „Mazurek Dąbrowskiego" za oficjalny hymn
państwa
polskiego.
W roku 2017 przypada 90. rocznica tego wydarzenia i 220. rocznica
powstania „Mazurka Dąbrowskiego”.
Opracował Ireneusz Romańczuk
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W gazetce wykorzystano:
- fragment wiersza K. I. Gałczyńskiego „Kronika olsztyńska”
Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys, I. Romańczuk

CZERWIEC 2017

