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    WYDANIE ZIMOWE   
 

 

O zimie mówić można,  i dobrze i źle, 

bo dwie zimy po świecie chodzą. To się wie! 
 

Jedna – wichrami chłoszcze, z drzw zrywa suche liście. 

Druga – kwiaty na szybach maluje srebrzyście. 
 

Jedna – ziemię zamienia, w czarną grudę, w błoto.  

Druga – niesie czar biały gałęziom i płotom.  
 

Jedna – nosy i uszy szczypie nie na żarty.  

Druga – do nóg przypina łyżwy, albo narty.  
 

Jedna – jasne dni skraca i wydłuża noce.  

Druga – wesołym ogniem w piecu zamigoce.  
 

Jedna – złą ślizgawicę kładzie ci pod nogi.  

Druga na sankach z górki zjeżdża. Na bok, z drogi!  
 

Czarna czy biała zima? Dobra czy też zła? 

Może jest zima jedna, a dwie twarze ma?...   
 

Hanna Łochocka „Dwie zimy” 
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 ROK 2022 to...  
 

... Rok Marii Grzegorzewskiej (w 100. rocznicę założenia 

Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej). 
 Maria Grzegorzewska - naukowiec, twórca pedagogiki specjalnej, działaczka 

społeczna. Zajmowała się przede wszystkim tyflopedagogiką (edukacją osób 

niewidomych i niedowidzących) oraz problematyką kształcenia nauczycieli.  

Stworzyła teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu szkolnictwa specjalnego 

w Polsce.  
 

... Rok Marii Konopnickiej (w 180. rocznicę urodzin). 
Maria Konopnicka - poetka i pisarka okresu pozytywizmu, pisarka dla dzieci, 

krytyczka, publicystka, tłumaczka. Walczyła o prawa kobiet i o pomoc dla 

więźniów politycznych i kryminalnych. Urodziła się 23 maja 1842 r. w 

Suwałkach, zmarła 8 października 1910 r. we Lwowie. Debiutowała jako 

poetka. Jej twórczość przepełniona patriotyzmem, elementami ludowymi 

zdobyła powszechne uznanie. Prawdziwy talent literacki Konopnickiej ujawnił 

się w jej nowelach (Nasza szkapa, Mendel Gdański, Dym, Miłosierdzie gminy). 

Na 25-lecie twórczości otrzymała w darze od narodu polskiego dworek w 

Żarnowcu pod Krosnem. Najsłynniejszym jej dziełem jest Rota powstała w 

proteście przeciwko germanizacji w zaborze pruskim. 
 

... Rok Ignacego Łukasiewicza (w 140. rocznicę śmierci). 
Ignacy Łukasiewicz – twórca światowego przemysłu naftowego. 

Z wykształcenia farmaceuta, podczas pracy w aptece prowadził badania nad 

destylacją ropy naftowej, z której udało mu się wydzielić naftę. Założył 

pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna. Wynalazł 

lampę naftową. Był również wielkim społecznikiem. Propagował zakładanie 

sądów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali itd., finansując wiele inicjatyw z 

własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy 

zapomogowe i fundusze emerytalne. 
 

... Rok Józefa Mackiewicza (w 120. rocznicę urodzin). 
Józef Mackiewicz - pisarz i publicysta, w swej twórczości przedstawiał życie 

mieszkańców pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego odwoływał się do tradycji 

wielonarodowej I Rzeczypospolitej. Był nieprzejednanym wrogiem totalitaryzmów, 

szczególnie komunizmu. W maju 1943 r. po odkryciu przez Niemców w Katyniu 

grobów oficerów polskich zamordowanych przez Sowietów, na zaproszenie 

niemieckie i za zgodą polskich władz podziemnych udał się do Katynia jako 

obserwator ekshumacji zwłok. 
 

... Rok Wandy Rutkiewicz (w 30. rocznicę śmierci). 
 Wanda Rutkiewicz – jedna z najwybitniejszych światowych himalaistek, pierwsza 

Polka i trzecia kobieta na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount 

Everest. Została wpisana do Księgi rekordów Guinessa jako pierwsza kobieta, która 

zdobyła szczyt K2. Zaginęła w maju 1992 r. podczas wejścia na szczyt 

Kanczendzonga. 
 

... Rok Józefa Wybickiego (w 200. rocznicę śmierci). 
Józef Wybicki – pisarz i polityk, szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Długoletni współpracownik oraz przyjaciel gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. 

Uczestnik wojen napoleońskich. W 1780 r. napisał słowa Pieśni Legionów Polskich 

we Włoszech – późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. 

W Będominie, w którym urodził się Józef Wybicki, powstało pierwsze na świecie 

Muzeum Hymnu Narodowego. 
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... Rok Romantyzmu Polskiego (w 200. rocznicę 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. 

To 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.  
 

... Rok Bronisława Geremka (w 90. rocznicę urodzin). 
Bronisław Geremek – profesor historii, działacz opozycji politycznej w PRL. 

W sierpniu 1980 r. został jednym z doradców powstającego NSZZ „Solidarność”. 

Uczestnik obrad Okrągłego Stołu, minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000. 

Odznaczony Orderem Orła Białego. 
 

... Rok Władysława Bartoszewskiego (w 100. rocznicę urodzin). 
Władysław Bartoszewski – historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, działacz 

społeczny, wykładowca akademicki, polityk, dyplomata. Był więźniem Auschwitz, 

współzałożycielem Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Żołnierz Armii Krajowej, 

uczestnik Powstania Warszawskiego. Współpracował z Radiem Wolna Europa. Po 

transformacji ustrojowej w 1989 r. pełnił urząd ministra spraw zagranicznych. Był 

jednym z pierwszych Polaków, którym nadano tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata. Odznaczony Orderem Orła Białego. Jego życiowym mottem było 

stwierdzenie: „Warto być przyzwoitym!”. 
 

... Rok Brunona Schulza (w 130. rocznicę urodzin i 80 rocznicę śmierci). 
Bruno Schulz – prozaik, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki, artysta 

wszechstronny. Na jego dorobek literacki składają się m. in. 2 tomy opowiadań – „Sklepy 

cynamonowe” i „Sanatorium pod Klepsydrą”. Prawie całe swoje życie od urodzenia 

spędził w niewielkim miasteczku koło Lwowa – w Drohobyczu, gdzie tragicznie zginął, 

zastrzelony na ulicy przez gestapowca. 
 

... Rok Botaniki (w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego) 
Senat ogłosił rok 2022 doceniając dorobek i historię polskiej botaniki oraz wielką rolę Towarzystwa 
Botanicznego w badaniach naukowych i w upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej.  

 

*** 

Arcydzieła malarstwa 
 

Najsłynniejszy portret Adama Mickiewicza został namalowany przez 

Walentego Wańkowicza na przełomie 1827 i 1828 roku w Petersburgu. Inspiracją 

do powstania romatycznego wizerunku był jeden z „Sonetów krymskich”. 

Skojarzenie z pierwszym wersem sonetu „Ajudah”: Lubię poglądać wsparty na 

Judahu skale sprawiło, że publiczność nadała obrazowi powszechnie używany dziś 

tytuł Mickiewicz na Judahu skale. Dzieło Wańkowicza zdobyło szybko uznanie 

i popularność, oraz aprobatę portretowanego poety, co skłoniło malarza do 

namalowania kilku replik, które możemy podziwiać w Muzeum Narodowym 

i Muzeum Literatury w Warszawie oraz w Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu. 

Kompozycja o tajemniczej atmosferze przedstawia Mickiewicza jako poetę romantycznego, 

z głową wspartą na dłoni, opartego o skałę, w wielbłądziej burce zarzuconej na ramiona. Samotna 

postać osadzona pomiędzy niebem a ziemią, ukazana na tle skalistego krajobrazu i niespokojengo 

nieba, kieruje tajemniczy wzrok w nieznaną przestrzeń. Widoczna z lewej strony lira symbolizuje 

natchnienie. Obraz ten należy do najbardziej znanych portretów artystów w historii malarstwa 

polskiego. To najchętniej powielany portet Mickiewicza, poprzez swoją wymowę uznawany jest za 

uniwersalne wyobrażenie poety romantycznego.  
Opracowała Iwona Kowalczyk 
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Biblioteka poleca… 
 

 

„Ale historia” to cykl książek Grażyny Bąkiewicz, z takimi lekcjami 

historii, o których nie zapomni się na długo po lekturze…Trochę 

szkoda, że możemy o nich na razie tylko pomarzyć, ale kto wie…. 

 

 
W październikowym wydaniu gazetki zaprosiłam czytelników do kraju 

Polan za rządów Mieszka I. Jeżeli spodobała się Wam ta przygoda, 

to…Uwaga! Naciskamy właściwy przycisk w magicznej ławce i ponownie 

przekraczamy barierę czasu! Tym razem przenosimy się do wieku XIV. 

Mamy umówioną audiencję u samego Kazimierza Wielkiego. Znany jest 

Wam doskonale jako król, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił 

murowaną”. Jak tego dokonał? Lekcja ekonomii zapewniona. No i jeszcze 

poznacie Marynię. Bardzo chciała się uczyć. Was to oczywiście nie dziwi. Ale 

to czternasty wiek i wtedy dziewczyn nie posyłano do szkół. Tak, tak. Mimo 

tego, że to właśnie ten król zasłynął jako założyciel Akademii Krakowskiej, 

pierwszej w Polsce uczelni wyższej. 
Opracowała Joanna Brandys 

 

 

 

 

 

*** 

Zagadki pani Izy 

 
  

1. Pan Blue mieszka w niebieskim domu, pani Pink – w różowym domu, a pan Brown – 

w brązowym. Kto mieszka w Białym Domu? 

2. Mama Kasi  ma pieć córek. Jeśli imiona jej córek to odpowiednio: Klara, Karolina, Klaudia, 

Kinga, to jakie będzie imię piątej córki? 

3. Bajeczka matematyczna 

Gdy pokaz fajerwerków dobiegł końca, towarzystwo uczciło Nowy Rok 

zjazdem na sankach z pobliskiej górki. Niestety, dwustukilogramowy 

olbrzym Bolutek wjechał na trampolinę i pofrunął. Kiedy lądował, okazało 

się ,że wybił sobie trzy zęby i spory dół w ziemi. Ile metrów głębokości 

liczy krater, jeśli wiadomo, że każdy kilogram szczerbatego Bolutka wybił 

10 cm dziury? 
 

 

        A) 2 000 m                B) 20 m               C) 200 m                 D) 20 000 m 

 
  

 

 

*** 

Poznaj polskie przysłowia 
 

 

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. 

 Kto w młodości zaniedbał naukę, smutne skutki odczuje wtedy, kiedy będzie starszy, gdyż 

wykształcenie i posiadane umiejętności decydują o bardzo wielu ważnych sprawach w dorosłym 

życiu. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano: 

- wiersz: H. Łochockiej „Dwie zimy”  

- obrazy i informacje ze stron internetowych: http://www.mickiewiczstambul.com/baza-wiedzy/portret-adama-mickiewicza-na-judahu/, http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/227005-

obrazy-ktore-trzeba-znac-portret-adama-mickiewicza-na-judahu-skale 
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