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Już Karnawał włożył maskę,  

Drzwi otworzył z hukiem, z trzaskiem! 

Wpadł jak wicher do pokoju. 

W czym? 

W karnawałowym stroju! 

- Cześć! 

Przybiegłem w odwiedziny!  

Mam wstążeczki i cekiny, 

Nut wesołych dwie kieszenie 

I do tańca ZAPROSZENIE! 
D. Gellner  Karnawał  
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ROK 2014 to ...  
 

... Rok Oskara Kolberga  

Henryk Oskar Kolberg (1814 – 1890) – polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Jako 

pierwszy w historii polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów 

rodzimą kulturę ludową w dziele Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, 

przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. W rodzinnej miejscowości 

Kolberga – Przysusze  –  znajduje się muzeum jego imienia poświęcone kulturze Polski. 
 

... Rok Jana Karskiego  

Jan Karski, właściwie Jan Romuald Kozielewski, pseudonim Witold (1914 – 2000) 

– obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowy obywatel Izraela, prawnik 

i dyplomata, historyk. Od 1939 r. w konspiracji, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa 

Podziemnego, świadek Holokaustu. Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi 

odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem 

Wolności. 
 

... Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Jan Nowak-Jeziorański, właściwie Zdzisław Antoni Jeziorański pseudonim Janek, Jan 

Zych (1914 –2005) – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz, żołnierz Armii 

Krajowej, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie. Kawaler Orderu Orła 

Białego. 
 

... Rok św. Jana z Dukli  
Św. Jan z Dukli (ok. 1414 – 1484) – pustelnik, franciszkanin, pod koniec życia 

w surowszej gałęzi zakonu: bernardynach. Jan urodził się w Dukli. W klasztorze pełnił 

funkcje kaznodziei i spowiednika. U schyłku życia poważnie chorował i utracił wzrok. 

Jego relikwie znajdują się w rodzinnej miejscowości. W 1648 r. podczas oblężenia Lwowa 

przez wojska Bohdana Chmielnickiego i Tuhaj Beja, przyczynił się do ocalenia miasta. 

W 1733 papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym, a w 1739 – patronem 

Korony i Litwy. Kanonizował go papież Jan Paweł II w Krośnie 10 czerwca 1997 r. 

Św. Jan z Dukli jest patronem archidiecezji przemyskiej, Lwowa i rycerstwa polskiego.  
 

... Rok Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 
Uniwersytet Jagielloński początkowo nazywany Akademią 

Krakowską.  Najstarszy polski uniwersytet mieszczący się 

w Krakowie, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. 
Założony w 1364 r. przez Kazimierza Wielkiego. Odnowiony 

w 1400 r. przez króla Władysława Jagiełłę z fundacji jego żony – 

Jadwigi Andegaweńskiej. W 2014 r. obchodzimy 650. rocznicę 

założenia tej uczelni. 
 

*** 

Zagadki pani Izy  
 

 

Aga ma psa. Iza mieszka na prawo od Oli, 

która nie mieszka po środku, a pies nie sąsiaduje 

z chomikiem. Wskaż domy, w których 

mieszkają dziewczynki, pies, kot oraz chomik. 

Odpowiedź znajdziesz w numerze.  
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Arcydzieła malarstwa 
 

Dotychczas w naszym cyklu prezentowaliśmy malowidła anonimowych 

twórców, którzy nie podpisywali swoich prac. W XV w. zmieniła się rola 

sztuki i społeczna pozycja artysty. Niektórzy malarze z rzemieślników 

cechowych stali się samodzielnymi, wszechstronnymi twórcami. Pojawił się 

autoportret oraz sygnatura, czyli własnoręczny podpis albo charakterystyczny 

znak pozostawiony przez malarza na obrazie. Może to być imię i nazwisko, 

samo nazwisko lub monogram. Niektórzy artyści opatrywali swe dzieła jakimś 

oryginalnym znakiem, na przykład wizerunkiem zwierzęcia lub figurą 

geometryczną. Malarze umieszczali sygnaturę w obrębie obrazu lub na ramie. 

Czasami trudno jest zauważyć podpis artysty, gdyż wtopiony w kolorystykę 

kompozycji, bywa niewidoczny. 

 Oto portret Mężczyzny w czerwonym turbanie Jana van Eycka (czytaj: 

ejka). Zdaniem niektórych badaczy obraz ten to autoportret. Na górnej 

krawędzi ramy artysta uwiecznił swoje motto: Als ick kann (Tak, jak potrafię), 

na dolnej zaś umieścił podpis i datę – 21 października 1433. Malarz ten był 

odkrywcą efektu „patrzącego” portretu, gdy namalowana osoba nawiązuje 

kontakt wzrokowy z widzem.  

Kolejne bardzo ważne dzieło artysty to „Portret małżonków 

Arnolfinich” z 1434 roku. Obecnie można je zobaczyć w National Gallery 

w Londynie. Najprawdopodobniej obraz ten przedstawia zamożnego 

włoskiego kupca – Giovanniego Arnolfiniego z żoną, zamieszkałych 

w Brugii. Podająca sobie ręce para, stoi w  sypialni w otoczeniu  symboli 

wierności małżeńskiej. Z gestów i postawy portretowanych wyraźnie 

wynika, że chodzi o ceremonię zaślubin. Warto 

zwrócić uwagę na namalowane z niesamowitą 

precyzją wypukłe lustro (patrz zdjęcie po prawej 

stronie). Zawieszone na tylnej ścianie, odbija 

postacie ślubujących sobie wierność małżonków 

oraz postacie świadków ceremonii. Jednym z nich 

jest sam van Eyck. Małżeństwa w XV-wiecznej 

Flandrii bowiem mogły być zawierane poza 

kościołem. Artysta podpisał swoje dzieło w sposób 

bardzo oryginalny, umieszczając  na ścianie napis: Johannes de eyck fuit hic 1434 

(Jan van Eyck był tutaj 1434).  

Jan van Eyck to wielka postać malarstwa flamandzkiego. Jego twórczość jest 

niezwykle obszerna. Zachowało się wiele podpisanych i datowanych przez niego 

obrazów, z których większość uznano za arcydzieła. W swoich pracach artysta starał się 

w pełni oddać rzeczywistość, posiadał umiejętność operowania światłem 

i przedstawienia przestrzeni,  zarówno otwartej,  jak i zamkniętej (wnętrza i pejzaże). 

Jego działa są bardzo realistyczne, równocześnie pełne symboli i ukrytych znaków. Jan 

umiał łączyć mistrzowski warsztat malarski z unikalną wówczas znajomością 

perspektywy. Zasłynął jako wspaniały portrecista, twórca 

miniatur i obrazów religijnych.  Jan van Eyck, jako jeden 

z pierwszych malarzy europejskich, zastosował technikę 

olejną. Dzięki temu jego dzieła zyskiwały subtelną gradację 

tonów, wyjątkowy, intensywny odcień przy dużej świetlistości kolorów. Był 

bardzo ceniony przez znawców sztuki, zwłaszcza we Włoszech. W XV w. 

włoski humanista napisał: Jan z Galii [van Eyck] uważany jest za pierwszego 

malarza naszych czasów. Obrazy van Eycka podziwiać można w galeriach 

i muzeach na całym świecie, od Londynu, po Nowy Jork aż do Melbourne.   

 

Opracowała Iwona Kowalczyk 
 



 

 

STYCZEŃ 2014 

Biblioteka poleca… 
   

 

 W kalendarzu zima. Mimo to całkiem poważnie chciałabym 

zaproponować Wam „Sezon na zielone kasztany”. Książka Barbary 

Kosmowskiej to 11 różnych opowiadań. Ich bohaterowie mają różne problemy. 

Problemy rodzinne, problemy z rodzeństwem, problemy w szkole. Co te 

historie łączy?  Wszyscy ci młodzi ludzie to uczniowie tej samej klasy. Ich 

problemy dotyczą pewnie także wielu z was. 

Mama Igi całe dnie pracuje. Nie ma czasu dla córki. Obie wiele sobie 

obiecują w związku z przeprowadzką do miasta. Niestety, nowe miejsce 

zamieszkania przynosi nowe problemy. Dziewczyna różnymi sposobami 

próbuje zwrócić uwagę matki na siebie. W rodzinie Kasi pojawia się młodsze 

rodzeństwo. Wszyscy zachwycają się bliźniakami. Kasia czuje się odsunięta na 

bok. Z kolei Zosia bardzo cieszy się na wieść o tym, że będzie miała młodszą 

siostrę. Pisze do niej piękne listy. Nie będzie jej jednak dane zostać starszą 

siostrą. Robert ma siostrę z zespołem Downa. Lenka bardzo przeżywa rozwód rodziców. Paweł realizuje 

sportowe marzenia ojca. Chłopak nie chce jednak być sportowcem. Chce być aktorem.  Nie ma odwagi 

zaprosić ojca na szkolny spektakl, w którym gra główną rolę. Ewa ulega modzie umieszczania własnych 

zdjęć na Facebooku i rywalizacji o liczbę „like’ów” w komentarzach. Uważa, że wyrazisty makijaż 

zapewni jej dobre zdjęcie. Zaczyna podkradać kosmetyki mamy. Czy wyjdzie jej to na dobre? Maniek 

udaje klasowego twardziela, a w tajemnicy przed wszystkimi zgłosił się do zespołu ludowego... Zachęcam 

do poznania tych i pozostałych historii. 

„Sezon na zielone kasztany” to książka, która pokazuje wiele współczesnych problemów. Książka 

nie tylko dla młodzieży. Polecam ją także rodzicom. 
Opracowała Joanna Brandys 

 
*** 

Instrumenty znane i nieznane 
 

Kontrabas to największy strunowy instrument smyczkowy, najniżej brzmiący. Używany jest we 

wszystkich typach orkiestr symfonicznych, zespołach jazzowych i kapelach ludowych. Rzadko 

stosowany jest do gry solowej, bardziej sprawdza się jako instrument akompaniujący. Mierzy 

dwa metry. Wysokość dźwięku zależy od długości i grubości strun. Kontrabas ma przeważnie 

cztery struny, piąta struna pozwala uzyskać jeszcze niższe dźwięki. Gra się na nim smyczkiem 

(arco) lub palcami szarpiąc za struny (pizzicato). 

Wibrafon należy do grupy instrumentów perkusyjnych melodycznych. Powstał na 

początku XX wieku. Wibrafon umieszczony jest na  stojaku. Posiada metalowe 

płytki połączone z rurkami, które pełnią rolę rezonatora wzmacniającego 

i przedłużającego dźwięk. W środku każdej rurki znajdują się obracane krążki. 

Muzyk grający na wibrafonie uderza pałkami w płytki i wydobywa wibrujący 

dźwięk (stąd nazwa tego instrumentu – po łacinie vibrare  znaczy drgać). Dźwięki 

wibrafonu można czasami usłyszeć w muzyce rozrywkowej, częściej zaś w grze 

orkiestry symfonicznej. 

                                      Obój – instrument dęty drewniany. Jest podobny nieco do   

                                                            klarnetu, choć węższy z cienkim ustnikiem posiadającym podwójny 

stroik. Boczne otwory wyposażone są w klapy. Instrument ten 

rozpowszechnił  się w muzyce baroku i klasycyzmu. Obecnie jest w stałym składzie 

orkiestry symfonicznej. Miał swoje odmiany, wśród których wyróżniano oboje miłosne, 

myśliwskie i altowe. Dźwięki oboju są bardzo delikatne i miłe dla ucha. 
Opracowała Joanna Podemniak 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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- wiersz: D. Gellner „Karnawał”  
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