
  

Nauka i Kultura to nie bzdura 

Nauka i kultura to nie bzdura, ale nasza natura. 

Bez nauki i kultury świat byłby ponury i to nie są wcale bzdury 

Przed nauką i kulturą się nie schowasz, możesz tylko pożartować. 

Nie masz tu nic do stracenia bo nauka i kultura wszystko na dobre zmienia 

Kto z nauką i kulturą obcuje ten życia nie marnuje. 

Kto od nauki i kultury stroni, ten prawdziwego życia się boi. 

Człowiek nauki i kultury w kieszeń nie chowa. 

Więc naukę i kulturę weź za rogi i stań na obydwie nogi. 

Nie na jednej, nie w rozkroku, bo znajdziesz się szybko na boku. 

A gdy zaprzesz się jeszcze mocnej, to już będziesz wygranym stokrotnie. 

Spróbuj może ci się uda! To przecież nie jest ułuda ! 

Bo musisz żyć w zgodzie z nauką i kulturą, tak jak z naturą. 

A jak już to zrobisz, to drzemkę sobie utnij. Co ci szkodzi ? 
                                                                                   Grażyna Szymczyk 

 
 

 

  



Zmiana zaleceń lekarskich 

 

 

 

Zostań w domu.  
PODDAJ SIĘ ,,KWARANTANNIE’’. 

Czytaj i twórz! 

Wyludniły się ulice, autobusy i tramwaje, opustoszały kawiarnie, puby, restauracje. 
Zamknięte są muzea, teatry i kina, szkoły, instytucje ograniczają swoją ofertę usług. 
Zostaliśmy w domach sami ze sobą. Czy dlatego, że się boimy o siebie, swoich 
bliskich i innych ludzi ? Tak! Bo czujemy się odpowiedzialni za siebie i innych. To 
dobrze! Tak trzymaj! Zapewne tak jest, że pogrążamy się w myślach i smutku, a 
może zwyczajnie nam się nudzi.  

Tak w bardzo dużym skrócie wygląda kwarantanna, która uniemożliwia nam 
wszystkim wyjścia ze znajomymi, korzystanie z instytucji kultury czy innych form 
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rozrywki. Zachęcam Was więc do czytania, tworzenia, oglądania i słuchania, uczenia 
się i relaksowania. Kultura to przecież nasza natura! 

 

Przyszła do nas wiosna. 

Wiosna, wiosna, wiosna – ach to Ty! 

Posłuchaj 

https://www.youtube.com/watch?v=YPIHEvgW3AA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=RvOaIABDeJI&feature=youtu.be 

https://radiopogoda.tuba.pl/radiopogoda/56,156771,23167713,urszula-sipinska-trubadurzy-najlepiej-

wiosna,,3.html 

Niech Wiosna i Słońce zagoszczą u nas na dobre! 

 
Rafał Olbiński - "Prostota fundamentalnych idei" 

Niech słońce wreszcie zaświeci, chociaż pogoda i coraz wyższa temperatura może 

wyzwalać w nas  niechęć do pozostania w domu. Otwierajmy więc okna, aby poczuć 

zapach wiosny. Wszystko kwitnie wkoło.  

https://www.youtube.com/watch?v=YPIHEvgW3AA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RvOaIABDeJI&feature=youtu.be
https://radiopogoda.tuba.pl/radiopogoda/56,156771,23167713,urszula-sipinska-trubadurzy-najlepiej-wiosna,,3.html
https://radiopogoda.tuba.pl/radiopogoda/56,156771,23167713,urszula-sipinska-trubadurzy-najlepiej-wiosna,,3.html


Cieszmy się tym co mamy, 

chociaż nie jest łatwo. 

Czy sztuka nie jest idealnym parasolem życia? 

 

Rafał Olbiński - Art is the perfect umbrella for life 

Kolorowanie to też nauka i trudna sztuka . 

Każdy kolorować, malować, rysować może –  trochę lepiej lub trochę gorzej spróbuj i TY ! 

 

#ColourOurCollections - festiwal kolorowanek. 

https://library.nyam.org/colorourcollections/ 

https://library.nyam.org/colorourcollections/


 
Kilka lat temu zapanował szał na kolorowanki dla dorosłych. 

W kredki i książeczki zaopatrywały się nie tylko osoby, które tęskniły za lekcjami plastyki, ale 

również wszyscy szukający aktywności, która pozwoli im się odstresować.  

Psycholodzy zwracali uwagę, że kolorowanie to niezła forma terapii przez sztukę . 

Zobacz ilustracje  zbiorów ponad 100 instytucji kultury z całego świata w postaci 

kolorowanek. 

 

Kwarantanna na płótnie.  

„Tematy, które wybieram stanowią najlepszą syntezę mego życia 

wewnętrznego.” E. Hopper 

Z obrazów Edwarda Hoppera bije melancholia, może dlatego, że sam był samotnikiem i 

unikał tłumów. Spokojny, nieśmiały, powściągliwy i małomówny artysta uważany jest obecnie 

za ikonę malarstwa amerykańskiego XX wieku.. Jego obrazy znakomicie oddają klimat 

trwającej pandemii i doskwierającej izolacji.  

ZOBACZ Malarstwo Edwarda Hoppera 

 

 



  

Edward Hopper, „Morning sun”, 1952, fair use      Edward Hopper New York Movie  |  1939 

olej, płótno, 102 × 82 cm, Museum of Modern Art, Nowy Jork 

https://www.f5.pl/tu-i-teraz/kwarantanna-na-plotnie-swiat-wyglada-teraz-jak-na-obrazach-edwarda-

hoppera 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/samotnosc-w-wielkim-miescie-edward-hopper/ 

 

 

 

Łyk sztuki do kawy: „Potrójny autoportret” 

 
Johannes Gumpp autor obrazu „Potrójny autoportret”?  

Czy w zależności od sytuacji mamy wiele twarzy? Która jest 

prawdziwa? 

https://www.f5.pl/tu-i-teraz/kwarantanna-na-plotnie-swiat-wyglada-teraz-jak-na-obrazach-edwarda-hoppera
https://www.f5.pl/tu-i-teraz/kwarantanna-na-plotnie-swiat-wyglada-teraz-jak-na-obrazach-edwarda-hoppera
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/samotnosc-w-wielkim-miescie-edward-hopper/


"Trudno jest poznać siebie, ale także nie jest łatwo siebie namalować" – pisał  van Gogh.   

Czy wspólnie uda nam się odkryć prawdziwą twarz malarza?  

Czy trzy głowy to jego rozważania o młodości, życiu dorosłym i starości?  

Czy nawiązuje do Trójcy Świętej?  

Dlaczego lustro  jest  jednym z elementów autoportretu ? 

 Co symbolizują poruszone, gotowe do walki - zwierzęta zamieszczone na obrazie: 

pies  i kot.  

Interpretacji dzieła może być tyle, ile osób oglądających obraz.  

Jaka jest Wasza INTERPRETACJA tego obrazu?  

Pełne tajemnic dzieło do dziś wprawia w zakłopotanie historyków 

i miłośników sztuki. 
 
legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/lyk-sztuki-do-kawy/blog/3799,lyk-sztuki-do-kawy-potrojny-autoportret?pokaz-

archiwum=1 

 

 

 

Łyk poezji  do kawy: 

 

Józef Czechowicz, rys. Jan Wydra (1937).jpg – Wikipedia ... 

Twórczość Czechowicza zalicza się do nurtu nazwanego poezją "trzeciego wyrazu" i określa się jako 
symboliczno-magiczną, nadającą słowu moc zaklęcia, co powoduje odrealnienie świata i 
heroizację postaci. Świat poezji Czechowicza to przede wszystkim wieś i małe miasteczko. Poezja 
dotyka psychiki człowieka:  łagodności, czułości i bezradności. Dominują uczucia: żal, elegijność, 
śmierć - własna spleciona z przeczuciem śmierci zbiorowej, wojny, wielkiej zagłady. Motywy, którymi 
się posługuje to: ogień i woda w śmiercionośnym znaczeniu. Czechowicza uważa się za jednego z 
najsugestywniejszych katastrofistów Dwudziestolecia.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlik%3AJ%25C3%25B3zef_Czechowicz%2C_rys._Jan_Wydra_(1937).jpg&psig=AOvVaw0gWJVD7mGJpH2lwgzEskgt&ust=1585065363799000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCPixquH6sOgCFQAAAAAdAAAAABAI


 

Stanisław Wyspiański - Chochoły 

Wieczór zimowy – Józef Czechowicz 

W zmierzchu i śniegu ogród to drzeworyt.  
Między smutnymi chochołami biegają dzieci.  

W zmierzchu i śniegu roztajały kolory.  
Szron świecił.  

Maleństwa, kulki futrzane, wełniane,  
na krótkich nóżkach w pałąk,  

a moje dzieciństwo, tyloma już śniegami zawiane,  
jeszcze raz smutkiem zawiało.  

Ciągną sanki, zostaje niebieski ślad 
rzucają pociski śnieżne, dziurawią zmierzch,  

który ranny i siwy na śniegach się kładł,  
nieuchwytny jak perz.  

Czyjś głos woła na dzieci - wychodzą.  
To tylko linie drzew.  

Drzewa cieniami się grodzą.  
Skąd te cienie? Zaczyna się latarń gazowych śpiew.  

Tylko zmierzch żółkniejący i tylko chochoły.  
Z nieruchomych gałęzi sypią się konstelacje gwiazd.  

Dalekie dzwonią pod śniegiem kościoły  
w każdym z zaśnieżonych miast. 

Daremne żale – Adam Asnyk 

"Daremne żale, próżny trud" . 

Z politowaniem i pobłażliwością przekonuje romantyków o bezsensie ich pragnienia 

przywrócenia poprzedniej epoki.  

"Przeżytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia",. 

 Idee romantyzmu straciły jakąkolwiek wartość. 

,, Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe’’. 

Zachęca romantyków  do "sięgania po nowe życie" wraz z ludźmi im współczesnymi, których 
nazywa "żywymi", czyli społecznie użytecznymi. 

"Wy nie cofniecie życia fal!" 

Cofając się w przeszłość romantycy są nieprzydatni pozytywistycznemu społeczeństwu. 

"Świat pójdzie swoją drogą" 

Romantycy nie mają żadnych szans na cofnięcie biegu czasu, bo stanowią mniejszość i nie 
zostaną przez pędzący do przodu świat zauważeni.  

 

https://2.bp.blogspot.com/-zYLUYAoucbE/Tx8BnTHUiqI/AAAAAAAAhwo/V0M4tBCFyqo/s1600/wyspianski.jpg


 

  Jacek Malczewski - Portret Adama Asnyka - 1899                                      Asnyk i Muza – obraz Jacka Malczewskiego 

Daremne żale – Adam Asnyk  

Daremne żale, próżny trud, 
Bezsilne złorzeczenia! 
Przeżytych kształtów żaden cud 
Nie wróci do istnienia. 
Świat wam nie odda, idąc wstecz, 
Zniknionych mar szeregu: 
Nie zdoła ogień ani miecz 
Powstrzymać myśli w biegu. 
Trzeba z Żywymi naprzód iść, 
Po życie sięgać nowe: 
A nie w uwiędłych laurów liść 
Z uporem stroić głowę! 
Wy nie cofniecie życia fal! 
Nic skargi nie pomogą! 
Bezsilne gniewy, próżny żal! 
Świat pójdzie swoją drogą. 

Pasek jako Sarmata 

Pamiętniki to relacją autora z wydarzeń, których był 

uczestnikiem bądź świadkiem.  

O przeżytych zdarzeniach opowiada się z pewnej perspektywy czasowej, a 
wydarzenia opisuje w sposób barwny. Pisze o: wyprawie duńskiej, wojnie na Litwie, 
Związek Święcony, rokosz Lubomirskiego, elekcja Wiśniowieckiego, konfederacja 
gołąbska, odsiecz Wiednia.  Pamiętniki dotyczą  głównie relacji z zabaw, sejmików, 
wszczynanych burd, uczt, zjazdów, kłopotów gospodarskich itd. 



 
J.Ch. Pasek pisze Pamiętniki - rycina z połowy XIX w. Jan Chryzostom Pasek spisujący wspomnienia, anonimowa rycina wg 

Antoniego Zaleskiego, poł. XIX w.; Biblioteka Narodowa 

Pamiętniki dają nam obraz Paska jako człowieka porywczego, gwałtownego, 
wszczynającego burdy i kłótnie o byle co. Jednocześnie to człowiek wesoły, 
gadatliwy, z poczuciem humoru, pełen fantazji i rycerskiego animuszu. Wreszcie to 
typowy pieniacz, człowiek chciwy, procesujący się z sąsiadami o byle sprawę. Na 
dodatek to pijak, zawadiaka, awanturnik. Religijny bezrefleksyjnie, ślepo wierzący w 
to, że Bóg go przed wszelkim złem uratuje. Chodzi do kościoła i na pielgrzymki, 
przestrzega postu, popełniając obok czyny haniebne (tortury, więzienie słabych). 
Niestały w uczuciach do kobiet. Ojczyznę kocha, lecz nie bezinteresownie. Przede 
wszystkim pragnął swego dobra i wygody, więc kraju reformować nie zamierzał. 
Polskę uważał za naród wybrany, inne narody za nic niewarte. Był ograniczonym 
ksenofobem. Uważał, że jeśli tylko będzie się bronić granic Polski, wszystko będzie 
dobrze. Choć trzeba mu przyznać, że sam walczył i narażał życie w obronie kraju 
(biorąc za to jednak zapłatę). Z całą pewnością to najwspanialszy gawędziarz w 
historii Polski, a jego Pamiętniki to wielkiej klasy dzieło literackie. 

Źródło: http://aleklasa.pl/ 

 

Promuj swoją muzykę. muzycznakawa.ikm.gda.pl  

Jak to robić ?  

Jak promować swoją muzykę? 

http://aleklasa.pl/
https://legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-uczniow/warto-odwiedzic/catalog/5956,460


Publikacja powstała na podstawie dyskusji o lokalnym i krajowym rynku muzycznym i sposobach na 

promocję własnej muzyki, podczas spotkania KaWa - Kulturalna Wymiana organizowanego przez 

Obserwatorium Kultury działające w Instytucie Kultury Miejskiej. 

Zostań kinomanem. Oglądaj filmy w domu. 

Epidemia (1995) 

Zair, nieznany wirus dziesiątkuje ludność , po czym zaraza zostaje opanowana. 27 lat później ta sama 

śmiertelna pandemia zaczyna się szerzyć na terenie USA. Naukowcy i urzędnicy państwowi zmagają 

się z rozprzestrzenianiem wirusa przypominającego Ebolę. Film skupia się m.in. na tym, co może 

zrobić rząd, aby za wszelką cenę powstrzymać zabójczą infekcję. W rolach głównych Dustin Hoffman, 

Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr. i Donald Sutherland. 

Zaraza (1971) 

 Doktor Adam Rawicz rozpoznaje u jednego z pacjentów szpitala objawy czarnej ospy. Nikt nie chce 

wierzyć jego diagnozie. Kiedy w mieście wybucha epidemia, powstaje sztab do walki z zarazą, złożony 

z lekarzy, władz administracyjnych i wojska. Lekarze, mimo pełnego poświęcenia i samozaparcia, są 

bezsilni. Choroba pochłania wciąż nowe ofiary. Dramat psychologiczny, oparty na autentycznych 

wydarzeniach, które miały miejsce we Wrocławiu i skutkowały blokadą całego miasta, ukazujący 

różne postawy ludzi w skrajnej sytuacji zagrożenia życia, kiedy całkowicie bezsilna okazuje się także 

medycyna. 

Inne 

https://etiudy.filmschool.lodz.pl/ 

https://www.cda.pl 

https://vod.pl 

https://www.serialeonline.pl/ 

http://www.efilmy.tv/ 

https://kinoman-tv.eu 

https://kinomaniak.pl 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

https://etiudy.filmschool.lodz.pl/
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https://www.serialeonline.pl/
http://www.efilmy.tv/
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https://kinomaniak.pl/

