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Zatęskniły w lesie drzewa za jesienią… 

− Chcemy całe błyszczeć złotem i czerwienią… 

W piękne szaty się przyodziać jak królowe, 

niech kłaniają nam się chmury granatowe… 

 

A gdy senne już będziemy i zmęczone, 

niechaj jesień nas otuli mgły welonem… 

A gdy wiatr ostatni liść nam strąci z głowy, 

pomalutku zapadniemy w sen zimowy… 
  

Małgorzata Strzałkowska „Drzewa’’ 
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Rok 2022 to Rok Józefa Wybickiego 
– autor słów do „Mazurka Dąbrowskiego” 

– polskiego hymnu narodowego. Ten tekst 

zapewnił mu sławę i nieśmiertelność. 
 

Józef Rufin Wybicki 
urodził się 29 września 

1747 r. w Będominie koło 

Kościerzyny (dziś mieści 

się tam Muzeum Hymnu 

Narodowego). Brał udział 

w elekcji Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 

i konfederacji barskiej. 

W 1773 r. ożenił się z Kunegundą 

Drwęską, która zmarła po dwóch latach 

małżeństwa. Po śmierci żony Wybicki 

zaangażował się w działalność 

administracyjną i polityczną.  
 

W 1780 r. ożenił się po raz drugi 

i osiadł w majątku w Manieczkach 

(rodzinny Będomin był wówczas częścią 

zaboru pruskiego). Wtedy powstały 

nieliczne utwory teatralne. Choć nie brał 

udziału w pracach Sejmu Czteroletniego, 

to znalazł się w składzie komisji 

przygotowującej tzw. Kodeks Stanisława 

Augusta. Przystąpił do konfederacji 

targowickiej, ale przeszedł na stronę jej 

przeciwników, gdyż zrozumiał, że jest to 

narzędzie w rosyjskich rękach, 

wymierzone przeciwko Polsce. 
 

 Kiedy Manieczki znalazły się w obrębie II zaboru pruskiego, Wybiccy przenieśli się do Krobowa 

leżącego niedaleko Grójca. Tu zastał Wybickiego wybuch powstania kościuszkowskiego. Wtedy 

poznał generała Jana Henryka Dąbrowskiego, przyszłego twórcę Legionów Polskich we Włoszech. 

Gdy Dąbrowskiego oskarżono o zdradę i żądano kary śmierci, płomienne przemówienie Wybickiego 

uratowało generałowi życie i oczyściło go ze wszystkich zarzutów. Dąbrowski obdarzył swojego 

obrońcę nieograniczonym zaufaniem.  
 

Po klęsce powstania opuścił Polskę i  udał się na emigrację, gdzie razem z generałem Dąbrowskim 

rozpoczął starania o utworzenie Legionów Polskich. Umowa w tej sprawie została podpisana 

9 stycznia 1797 r. We Włoszech, w Reggio widok polskiego 

wojska wywarł na Wybickim wielkie wrażenie. Większość 

badaczy uważa, że wtedy 

właśnie powstała pieśń nazwana 

„Mazurkiem Dąbrowskiego”, od 

1927 r. oficjalny hymn Polski.  
 

Ostatnie 7 lat życia Józef 

Wybicki spędził w ukochanych 

Manieczkach, gdzie zmarł 10 

marca 1822 r. 
 

Popiersie Józefa Wybickiego 
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Sprawdź, co wiesz o hymnie Polski! 
 

1. Kto jest autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego”? 

A. Adam Mickiewicz  

B. Józef Wybicki  

C. nie wiadomo  

2. Kto jest autorem melodii do pieśni? 

A. nie wiadomo 

B. Fryderyk Chopin  

C. Ludwig van Beethoven  

3. Jak inaczej nazywany jest „Mazurek Dąbrowskiego”? 

A. „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” 

B. „Oda do radości”  

C. „Marsz Mendelsona”  

4. Kim był Jan Henryk Dąbrowski, o którym mowa w tytule utworu? 

A. księdzem  

B. lekarzem  

C. generałem 

5. Dokąd wracał Czarniecki „po szwedzkim zaborze”? 

A. do Krakowa  

B. do Poznania 

C. do Warszawy  

6. Kto powinien być wzorem dla Polaków w walce o niepodległość? 

A. Napoleon Bonaparte 

B. Zygmunt III Waza  

C. George Washington  

7. Kto mówi słowa o Polakach bijących w tarabany? 

A. ojciec Basi 

B. brat Basi  

C. wujek Basi  

8. Co to są wspomniane wcześniej „tarabany”? 

A. pojazdy wojskowe  

B. bębny 

C. pistolety  

9. Ile zwrotek liczy współczesna wersja hymnu? 

A. 2 zwrotki i refren  

B. 3 zwrotki  

C. 4 zwrotki i refren 

10. W którym roku „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnie 

hymnem Polski? 

A. 1927 

B. 1939  

C. 2001  

11. Jakie rzeki musimy przejść w słowach hymnu? 

A. Nysę, Wartę 

B. Odrę, Bug 

C. Wisłę, Wartę  

12. Jaką bronią będziemy odbierać to, co zabrali nam wrogowie? 

A. mieczem 

B. szablą  

C. szpadą 

13. Skąd wyruszały Legiony Dąbrowskiego, by walczyć o wolną Polskę? 

A. z ziemi francuskiej 

B. z ziemi włoskiej  

C. z Hiszpanii 
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Arcydzieła malarstwa 
 

W tym numerze zaprezentujemy obraz Jana Matejki 

Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec 

straconego Smoleńska.  

Stańczyk to postać prawdziwa. Żył na przełomie XV i XVI 

wieku. Był nadwornym błaznem na dworach aż trzech królów: 

Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta II 

Augusta. Według zapisów historycznych był człowiekiem 

oczytanym i inteligentnym, a cechowało go poczucie humoru 

oraz odwaga w wyrażaniu poglądów.  Nie wiemy, jak Stańczyk 

wyglądał. Malarz nadał tej postaci swoje rysy. Namalowane 

przez artystę w 1862 r. dzieło – to nietypowy autoportret. 

Obraz ten można interpretować jako swoiste credo Matejki, symboliczne wyrażenie jego życiowej 

i artystycznej filozofii.  

Na płótnie widzimy postać, która siedzi w fotelu w ciemnej komnacie i pogrążona jest w zadumie. 

Z lewej strony obrazu, przez otwarte drzwi widać, że tuż obok odbywa się gwarne przyjęcie, bohater 

jednak nie bierze w nim udziału, najprawdopodobniej zasmucony czy przejęty informacjami, jakie 

otrzymał w liście, widocznym na stole. Po prawej stronie półtna artysta namalował okno, przez które 

widać wieżę wawelskiej katedry oraz rozcinającą nocne niebo kometę, jasny znak, że zbliża się 

katastrofa. Wyraźnie też odczuwamy samotność królewskiego błazna, który pozostaje sam ze swoimi 

refleksjami, podczas gdy władza i elity oddają się beztroskiej zabawie. 

Historycznym tłem dla tego obrazu była toczona w latach 1512–1522 pomiędzy Polską i Wielkim 

Księstwem Litewskim a Rosją wojna, a przede wszystkim utrata Smoleńska – ważnej strategicznie 

twierdzy. Było to wydarzenie wyjątkowo niekorzystne, zagrażające bezpieczeństwu Rzeczypospolitej. 

Za pomocą wydarzeń z dalekiej przeszłości malarz chciał pokazać następstwa złych decyzji, skutki 

nieprzemyślanych działań i braku narodowej jedności.  

Jan Matejko miał sprecyzowane poglądy i cele. Chciał swoim malarstwem służyć narodowi 

polskiemu, podtrzymując jego ducha, ale i uwrażliwiając na konsekwencje politycznych wyborów, 

pokazując chwalebne dokonania, ale i piętnując decyzje, prowadzące do klęsk. Temu poświecił 

większość swoich obrazów, a portretem Stańczyka, namalowanym na samym początku kariery, 

sygnalizował kierunek swojej artystycznej drogi. Zaprezentował się jako wrażliwy patriota oraz 

narodowy głos sumienia, który przypomina, by uczyć się na błędach, wyciągać wnioski 

z niepowodzeń, ale i nie ustawać w dążeniu do niepodległości.  
Opracowała Iwona Kowalczyk 

*** 

Biblioteka poleca… 
 

 

Dzisiaj coś dla miłośników kotów. 

Poznajcie Dzbanka, mieszkańca starej kamienicy na warszawskiej 

Saskiej Kępie. Dzbanek to szary i łakomy dachowco - parapetowiec. Ceni 

sobie drzemki, przeganianie gołębi, no i oczywiście miskę pełną dobrej 

karmy. W kamienicy mieszkają trzy rodziny, w tym nieźle zakręcony 

bajkopisarz Grzegorz z żoną i synem Kacprem. Zajrzymy do każdego 

z mieszkań. Poznamy lokatorów, spędzimy z nimi czas od lata do wiosny. 

A wszystko to oczami domowego kota, który z gracją i swobodą 

przemieszcza się pomiędzy lokalami. Przy tym Dzbanek jest doskonałym 

obserwatorem i zabawnym komentatorem. Z przełożeniem z kociego na 

ludzki pomoże nam wielbicielka gry na perkusji, dziesięcioletnia Agatka. 

 Będzie i głośno, i zabawnie. Miłej lektury! 
Opracowała Joanna Brandys 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano: 

- wiersz M. Strzałkowskiej „Drzewa” 

- obrazy i informacje ze strony internetowej: https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/91203,93-rocznica-ogloszenia-Mazurka-Dabrowskiego-hymnem-narodowym.html, 

https://culture.pl/pl/tworca/jozef-wybicki, https://culture.pl/pl/dzielo/jan-matejko-stanczyk  
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