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Niektórzy – 

czyli nie wszyscy. 

Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. 

Nie licząc szkół, gdzie się musi,  

i samych poetów, 

będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. 

 

Lubią – 

ale lubi się także rosół z makaronem, 

lubi się komplementy i kolor niebieski, 

lubi się stary szalik, 

lubi się stawiać na swoim, 

lubi się głaskać psa.  

 

Poezję – 

tylko co to takiego poezja. 

Niejedna chwiejna odpowiedź 

na to pytanie już padła. 

A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego 

jak zbawiennej poręczy. 
Wisława Szymborska „Niektórzy lubią poezję” 
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ROK 2023 to... 
 

... Rok Aleksandra Fredry (w 230. rocznicę urodzin). 
 Aleksander Fredro (1793-1876) – najwybitniejszy polski komediopisarz, poeta 

i autor pamiętników, twórca oryginalnej polskiej komedii, żołnierz kampanii 

napoleońskich, uczestnik wyprawy na Moskwę w 1812 r. Za męstwo został 

odznaczony orderami Virtuti Militari oraz Legii Honorowej. Zadebiutował w 1815 r. 

jednoaktówką „Intryga naprędce, czyli nie ma złego bez dobrego”. Stworzył 

kilkadziesiąt utworów scenicznych wystawianych w teatrach Warszawy, Krakowa 

i Lwowa. Jego najsłynniejsze dzieła to „Zemsta”, „Śluby panieńskie, czyli 

magnetyzm serca”, „Pan Jowialski”. Fredro był także żołnierzem.  
 

... Rok Mikołaja Kopernika (w 550. rocznicę urodzin). 
Mikołaj Kopernik (1473-1543) – najsłynniejszy polski i światowy astronom, 

prawnik, lekarz oraz duchowny. Urodził się w Toruniu. Studiował na Akademii 

Krakowskiej, w Bolonii, Ferrarze i Padwie. Miał doktorat z prawa 

kanonicznego. Był twórcą heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. 

Główne dzieło Kopernika to „De revolutionibus orbium coelestium” 

(„O obrotach sfer niebieskich”). Prace Kopernika dokonały przełomu 

i wywołały jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów 

starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim. Mieszkał na Warmii: 

w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie i Fromborku.  
 

... Rok Wojciecha Korfantego (w 150. rocznicę urodzin). 
Wojciech Korfanty (1873-1939) – wybitny polityk związany z chrześcijańską 

demokracją, działacz niepodległościowy, myśliciel i publicysta. Członek Naczelnej 

Rady Ludowej kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim i dyktator III 

Powstania Śląskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pełnił funkcję 

wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa. Był przeciwnikiem polityki obozu 

piłsudczyków, znajdował się w opozycji, co wiązało się z nawet z prześladowaniem. Był 

więźniem twierdzy brzeskiej. Wojciech Korfanty zmarł 17 sierpnia 1939 r. w nie do 

końca jasnych okolicznościach. 
 

... Rok Jana Matejki (w 130. rocznicę śmierci). 
Jan Matejko (1838-1893) – najbardziej znany polski malarz i zasłużony twórca 

malarstwa historycznego. W wieku trzynastu lat został przyjęty do krakowskiej 

Szkoły Sztuk Pięknych. Później studiował na uczelniach w Monachium 

i Wiedniu. Zdobył wiele nagród i odznaczeń, był honorowym członkiem kilku 

akademii artystycznych oraz honorowym obywatelem m. in. Krakowa i Lwowa. 

Miał ogromny wpływ na ratowanie krakowskich zabytków. Uczestniczył 

w pracach komisji konserwatorskich podczas odnawiania gotyckiego ołtarza Wita 

Stwosza w kościele Mariackim, restauracji gmachu Sukiennic, zamku na Wawelu 

oraz Kościoła Mariackiego. Brał udział w pracach naukowo-badawczych oraz 

wykonywał rysunki inwentaryzacyjne podczas otwarcia w katedrze wawelskiej 

grobów Kazimierza Wielkiego i królowej Jadwigi. Od roku 1873 do końca życia był dyrektorem 

krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Jego uczniami byli m.in. Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, 

Maurycy Gottlieb i Józef Mehoffer.  

Najbardziej znane dzieła Jana Matejki to 

„Bitwa pod Grunwaldem”, „Rejtan – Upadek 

Polski”, „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, 

„Kazania Skargi”, „Zawieszenie dzwonu  

Zygmunta”, „Hołd pruski”, „Stańczyk”, 

„Astronom Kopernik, czyli rozmowa 

z Bogiem”, „Wernyhora”, cykl „Poczet królów 

i książąt polskich” (44 rysunki). 
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... Rok Maurycego Mochnackiego (w 220. rocznicę urodzin). 
Maurycy Mochnacki (1803-1834) – literat, dziennikarz, krytyk, pianista oraz polityk. 

Walczył w powstaniu listopadowym, odznaczony został Orderem Virtuti Militari. Po upadku 

powstania Mochnacki został skazany zaocznie na śmierć. Wyjechał z kraju. Na nagrobku 

Maurycego Mochnackiego widnieje napis „Obywatel polski, wróg Moskwy”. 
 

... Rok Jerzego Nowosielskiego (w 100. rocznicę urodzin). 
Jerzy Nowosielski (1923-2011) – wybitny malarz, rysownik, scenograf, pedagog, filozof, 

teoretyk sztuki i myśliciel religijny, uważanego za jednego z najwybitniejszych 

współczesnych pisarzy ikon. Twórca wyposażenie i polichromi licznych świątyń 

rzymskokatolickich, grekokatolickich i prawosławnych.  
 

... Rok Aleksandry Piłsudskiej (w 60. rocznicę śmierci). 
Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska (1882-1963) – żona Józefa Piłsudskiego, 

działaczka niepodległościowa. Odznaczona orderami Virtuti Militari, Odrodzenia Polski 

oraz Krzyżem Niepodległości. Angażowała się w akcje charytatywne: organizowała pomoc 

dla sierot, pomagała przedszkolom, wspierała najbiedniejszych i bezdomnych.  
 

... Rok Pawła Edmunda Strzeleckiego (w 150. rocznicę śmierci). 
Paweł Edmund Strzelecki (1797-1823) – badacz, podróżnik i odkrywca. Jako pierwszy 

Polak odbył trwającą 9 lat podróż dookoła Ziemi. Badał tereny Ameryki Północnej 

i Południowej oraz Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii. Nazwał najwyższy szczyt 

Australii Górą Kościuszki.  

 

... Rok Wisławy Szymborskiej (w 100. rocznicę urodzin). 
Wisława Szymborska (1923-2012) – poetka, tłumaczka, felietonistka; została 

uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. Jej 

wiersze przetłumaczono na ponad czterdzieści języków, jest autorką czternastu tomów 

poetyckich. Laureatka nagrody im. J.W. Goethego, im. J.G. Herdera, polskiego Pen Clubu. 

W 1996 r. otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.  
 

... Rok Włodzimierz Przerwy-Tetmajera (w 100. rocznicę śmierci). 
Włodzimierz Przerwa-Tetmajer (1861-1923) – malarz, działacz ludowy, przyrodni brat 

poety Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Mieszkał w Bronowicach pod Krakowem. Właśnie 

w jego domu odbyło się słynne wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, które 

Wyspiański opisał w „Weselu”. Współpracował również z Janem Styką i Wojciechem 

Kossakiem przy tworzeniu „Panoramy Racławickiej”.  
 

... Rok Jadwigi Zamoyskiej (w 100. rocznicę śmierci). 
Jadwiga Zamoyska (1831-1923) – działaczka społeczna, założycielka pierwszej w Polsce 

Szkoły Domowej Pracy Kobiet, współtwórczyni Fundacji Zakłady Kórnickie. Była jedną 

z pierwszych osób odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski. Dzięki wsparciu jej i jej 

syna Polska odzyskała Morskie Oko.  
 

... Rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego (w 80. rocznicę 

powstania w getcie warszawskim). 
Powstanie w getcie warszawskim – zbrojne wystąpienie żydowskich bojowników na 

terenie warszawskiego getta, trwające od 19 kwietnia do 16 maja 1943 r. Było 

największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym 

powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Bezpośrednią przyczyną powstania była 

decyzja o likwidacji warszawskiego getta podjęta w ramach realizowanego przez okupanta planu 

zagłady europejskich Żydów. Powstańcy podjęli heroiczną walkę 

z Niemcami, chcieli umrzeć godnie, z bronią w ręku, nie mając nadziei na 

zwycięstwo. Przejmującą relację Marka Edelmana z tamtych wydarzeń 

przedstawia Hanna Krall w książce „Zdążyć przed Panem Bogiem”. 
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Biblioteka poleca… 
 

   Łukasz Wierzbicki opowiada tylko historie, które wydarzyły się 

naprawdę… Czy słyszeliście o szalonej podroży dwóch poznaniaków: Leona 

i Tadeusza, którzy z trzema słoikami ogórków wyruszyli w daleki świat? Nie? 

To przeczytajcie tę książkę… 

Leon i jego kolega Tadeusz nie przygotowywali się do swojej wyprawy 

zbyt długo. Właściwie zabrali to, co mieli pod ręką... (Słoiki z ogórkami bardzo 

się przydadzą!). Razem z podróżnikami przeniesiemy się w czasie. Wyruszyli 

z Poznania we wrześniu 1926 r., żeby zrealizować swoje – wydawałoby się 

nierealne – marzenie. Wyjechali z głowami pełnymi zwariowanych pomysłów, 

ale z dosyć pustymi kieszeniami. Trzeba przyznać, że doskonale dostosowywali 

się do okoliczności, które zgotował im po drodze los. Potrafili zarobić pieniądze 

na dalszą podróż zarówno jako drwale, opiekunowie w przedszkolu, właściciele 

studia fotograficznego, czy geodeci w dzikiej dżungli. Ich barwne przygody przedstawione 

w zwięzłych, krótkich rozdziałach przypominających fotograficzne „migawki”, zaskakują, śmieszą 

i przerażają, a zdarza się, że i... rozczulają. Mamy tu też zabawę z językiem: przede wszystkim gwarą 

poznańską, a pod koniec także śląską. To kolejny powód do uśmiechu w trakcie lektury. Do tekstu 

dołączono autentyczne zdjęcia bohaterów, ich szkice i rysunki oraz piękne ilustracje. 

Książka „Wokół świata na wariata” to nie tylko dziennik wielkiej wyprawy. To także ważne 

przesłanie, które przyda się nie tylko w podróży. Przesłanie o jedności naszego wspólnego domu: świata 

ludzi i świata przyrody. Lektura zachęca do realizacji marzeń, nie tylko tych związanych z dotarciem do 

konkretnego punktu na mapie. Warto uwierzyć w to, że – i tu zacytuję jedną z bohaterek powieści: 

„Jakiekolwiek będą twoje marzenia... znajdziesz sposób, by im sprostać”.  

Leon i Tadeusz potrzebowali na to czterech lat. Udało im się! Zatem… powodzenia. 
Opracowała Joanna Brandys 

 
*** 

Poznaj polskie przysłowia 
 

Uderz w stół, a nożyce się odezwą.  
Wyjaśnienie przysłowia:  
Jeśli ktoś ma coś na sumieniu albo jest w coś zamieszany, wcześniej czy później się zdemaskuje.  

Mówimy tak w sytuacji, gdy osoba, mająca coś na sumieniu, dopatruje się aluzji do swego niecnego zachowania 

w wypowiedziach innych osób i reaguje na nie z dziwną, na pozór niczym nieusprawiedliwioną gwałtownością. 

Wiele wskazuje na to, że pochodzenie wyrażenia związane jest z krawiectwem. Podczas pracy krawiec miewał 

problemy ze znalezieniem nożyc, które znajdować się mogły gdzieś na stole, pod materiałem lub w szufladzie. Po 

uderzeniu ręką w stół nożyce wydawały charakterystyczny dźwięk w zetknięciu z drewnem i tym samym 

możliwe było ich odnalezienie. 
 

 

*** 

Zagadki pani Izy  
 

1. Dzieci zastanawiały się nad taką zagadką: jeśli pierwszy dzień nowego roku (nieprzestępnego) był 

w niedzielę, to jego ostatni dzień wypadnie:  

A. w niedzielę  B. w środę  C. we wtorek  D. w piątek 

 

2. Bajeczka matematyczna 
W słoneczny zimowy ranek król Zenon Wielki wyszedł na spacer. Stanął w progu swego zamku, 

spojrzał na srebrzyste zaspy; oszronione drzewa w ogrodzie i westchnął z zachwytu. Prawie 

zemdlał, gdy z dachu zerwał się gigantyczny sopel i wbił się w ziemię tuż przy stopach władcy! 

Jak długo przyjaciele musieli uspokajać trzęsącego się jak galareta króla, jeśli morderczy sopel 

„skoczył” na niego o 9
15

, a monarcha przestał jęczeć „On chciał mnie zabić!” dopiero o godzinie 10
30

?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
W gazetce wykorzystano: 

- wiersz W. Szymborska „Niektórzy lubią poezję”  

- obrazy i informacje ze strony internetowej: https://www.szymborska.org.pl/szymborska/wiersze/mozliwosci/, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/patroni-roku-2023, 

https://historia.dorzeczy.pl/historia-wspolczesna/388174/patroni-roku-2023-kim-sa-patroni-wybrani-przez-sejm-i-senat.html 
 

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys 


