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— A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atłasie? 

 

 

— Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy;  

Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 
 

 

Maria Konopnicka „Tęcza” 
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Rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej 
 

Maria Konopnicka była jedną z najwybitniejszych pisarek, 

poetek w historii literatury polskiej. Urodziła się 23 maja 1842 r. 

w Suwałkach, jako córka prawnika. Jej matka zmarła, gdy Maria 

miała 12 lat. W latach 1855—1856 uczyła się na pensji sióstr 

sakramentek w Warszawie, gdzie poznała Elizę Orzeszkową. 

W 1862 r. poślubiła Jarosława Konopnickiego, z którym miała 

ośmioro dzieci. Od 1890 r., po usamodzielnieniu się dzieci, zaczęła 

dużo podróżować po Europie i zwiedziła m.in. Włochy, Austrię, 

Niemcy, Francję, Szwajcarię oraz Czechy. Zmarła 8 października 

1910 r. we Lwowie.  

Maria Konopnicka zadebiutowała w czasopiśmie „Kaliszanin” 

w 1870 r., używając pseudonimu „Marko”. W 1881 r. wydała 

pierwszy tomik poezji. Redagowała pismo „Świt”, współpracowała 

z tygodnikiem „Bluszcz”, pisała nowele. Na łamach m.in. „Kuriera 

Warszawskiego” zajmowała się krytyką literacką. Zasłynęła 

twórczością skierowaną do dzieci. Najbardziej znane jej utwory to:  

 „O krasnoludkach i o sierotce Marysi" 

 „Na jagody”  

 „Co słonko widziało”  

 „Dym” 

 „Nasza szkapa” 

 „Stefek Burczymucha”.  
 

W 1908 r. opublikowała „Rotę” – wiersz, który był jej protestem 

przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim. Walczyła o prawa 

kobiet, o pomoc dla więźniów politycznych i kryminalnych. Była 

honorową członkinią Towarzystwa Szkoły Ludowej. W 1903 r. 

otrzymała w darze od narodu polskiego dworek z parkiem w Żarnowcu 

koło Krosna.  

 
 

*** 

Biblioteka poleca… 

 
  „Rota”, „Jak to ze lnem było”, „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”, 

„O krasnoludkach i Sierotce Marysi”… to tytuły tylko kilku utworów Marii 

Konopnickiej. Pisarki, która na stałe obecna jest w świadomości Polaków 

i kanonie polskiej literatury.  

W wyjątkowym czasie, bo rok 2022 został ogłoszony rokiem Marii 

Konopnickiej, ukazuje się książka Beaty Ostrowickiej Czarodziejka osobliwa. 

Jest to upamiętnienie, ale przede wszystkim przybliżenie młodym czytelnikom 

postaci pisarki. Kiedy poznajemy bohaterkę opowieści, ma dwanaście lat 

i dopiero co straciła mamę. Później prześledzimy czas jej nauki, wielkiej 

przyjaźni z Elizą Orzeszkową oraz dorosłe, niełatwe życie. Dowiemy się 

o nieudanym małżeństwie, opuszczeniu męża, samodzielnej opiece nad 

gromadką dzieci i ciężkiej pracy, która pozwalała utrzymać liczną rodzinę. To 

wszystko składa się na opowieść o niezwykle dzielnej kobiecie, która zmaga się z twardą 

codziennością w czasach, kiedy to rolą mężczyzny było utrzymanie rodziny, a kobiety raczej nie 

podejmowały pracy zawodowej. Obok tego jest to także opowieść o jej pisarstwie… Całości dopełnią 

piękne ilustracje. Gorąco polecam. 
Opracowała Joanna Brandys 
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Aleksander Gierymski „Opera 

pryska w nocy” 

Aleksander Gierymski „Wieczór nad Sekwaną” 
 

Arcydzieła malarstwa  
 

Od wielu stuleci noc fascynowała i inspirowała wielu 

malarzy. Mrok i ciemność były wyzwaniem dla 

umiejętności malarskich wielu artystów. Powstało wiele 

nastrojowych nokturnów, czyli nocnych pejzaży, 

przesiąkniętych poczuciem melancholii. Szczególnie 

twórcy XIX-wieczni, od romantyzmu po symbolizm, 

często sięgali po ten temat w swojej twórczości. Złota era 

malarstwa nokturnowego przypada na przełom XIX i XX 

wieku. 

 Aleksander Gierymski namalował całą serię nocnych widoków 

Monachium, Paryża i Rzymu. Główny problem malarski, jaki artysta 

próbował rozstrzygnąć w tych obrazach to różnicowanie walorowego 

natężenia ciemnych barw oraz oddanie skomplikowanych efektów światła 

gazowych lub elektrycznych latarni, rozpraszającego się w półcieniach 

i załamaniach brył architektonicznych. Malarz nikłymi refleksami 

wydobywa z mroku sylwetki ludzi. Studiuje uważnie efekty związane 

z przenikaniem się dogasającego światła naturalnego ze sztucznym, grę 

cieni na chodnikach i budynkach oraz specyficzne spłaszczenie 

perspektywy w półmroku.  

W Paryżu malarz tworzy kilka nocnych, miejskich krajobrazów. 

Powstają nokturny: „Opera paryska w nocy” (dwie wersje), „Luwr 

w nocy”, „Wieczór nad Sekwaną”. To ostatnie płótno to bez wątpienia 

najbardziej impresjonistyczne dzieło w całym dorobku malarza, 

demonstrujące – zwłaszcza w partii wody – technikę 

dywizjonizmu (polegającą na malowaniu czystymi 

barwami i krótkimi dotknięciami pędzla). Na obrazie 

artysta ukazał fragment rzeki w zapadającym 

zmierzchu, z widocznym w głębi mostem 

i majaczącymi przy brzegu zabudowaniami Luwru. 

Koloryt, przytłumiony porą zmierzchu, zbudowany 

jest tu w gamie barw jasnych i czystych, 

nakładanych śmiało, od jednego rzutu pędzla. Choć 

w krajobrazie tym Gierymski nie zrywa z konwencją 

realistycznego postrzegania świata, to jednak przez 

wybór zjawiska i sposób malowania nadaje tej wizji 

emocjonalny wymiar. 

Doświadczenia francuskiego impresjonizmu odbijają się nie tylko 

w twórczości Aleksandra Gierymskiego, ale także w nocnych pejzażach 

Józefa Pankiewicza. „Rynek Starego Miasta w Warszawie nocą” to obraz 

namalowany w momencie przejścia artysty 

z nurtu impresjonistycznego w symbolistyczny. 

Najważniejszy jest nastrój dzieła, a uchwycony 

widok staje się tylko środkiem do jego 

osiągnięcia. Kompozycja utrzymana jest 

w chłodnych barwach i budowana rozmytym 

konturem. Malarz z dużą starannością odtworzył 

grę światła w zaciemnionej przestrzeni. W tle 

widzimy zamglone zarysy postaci i  kamienic. Ich 

oświetlenie wydobywa głębię pejzażu, natomiast 

jasne światła latarni na pierwszym planie 

pozwalają dojrzeć strukturę pokrytego mżawką 

bruku.  
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

Aleksander Gierymski „Most 

Ludwika w Monachium” 
 

Aleksander Gierymski „Studium do obrazu  

Wieczór nad Sekwaną” 
 

Józef Pankiewicz „Rynek Starego 

Miasta w Warszawie nocą” 
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Poznaj polskie przysłowia 
 

 

Głową muru nie przebijesz.  
 

Wyjaśnienie przysłowia:  
To stwierdzenie dotyczy sytuacji bez wyjścia.  
 

 
*** 

Zagadki pani Izy  

 

Basia ma już 4 lata i 7 miesięcy. Za ile miesięcy Basia będzie miała 5 lat? 

A. za 2 miesiące 

B. za 5 miesięcy  

C. za 3 miesiące 

D. za 7 miesięcy 

 
 

 

*** 

KRZYŻÓWKA 
 

   1.        

   2.        

3.           

    4.       

   5.     
 

  

6.           

 
 7.         

    8.       

 

1. Droga w mieście.  

2. Spada z drzewa jesienią. 

3. Imię bohaterki książki Marii Konopnickiej.  

4. Barwna wstęga na niebie. 

5. Wiersz Marii Konopnickiej.  

6. „Nasza ……..” – nowela Marii Konopnickiej. 

7. Listopadowa aura. 

8. Leci z komina i nowela Marii Konopnickiej. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano: 

- wiersz M Konopnickiej „Tęcza”  

- obrazy i informacje ze strony internetowej: https://rogalin.mnp.art.pl/wirtualne-muzeum/malarstwo/rynek-starego-miasta-noca , https://culture.pl/pl/artykul/w-swietle-

ksiezyca-i-lodowki-nokturny-w-polskim-malarstwie ,  https://sztukipiekne.pl/arcydziela-polskich-mistrzow-wieczor-nad-sekwana-aleksandra-gierymskiego/, 

https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,sejm-ustanowil-2022-rokiem-marii-konopnickiej,6893.html 
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