


1. Znani Polscy Artyści  



Wojciech Weiss

Wojciech Weiss, urodził się w 1875 r.
w Leorda w Rumunii, zmarł w 1950 r.
w Krakowie. Rysownik, grafik oraz
Malarz. Przedstawiciel nurtu
ekspresjonistycznego w sztuce
Młodej Polski. Twórca aktów,
portretów oraz pejzaży.
Wszechstronny w dziedzinie sztuki,
zajmował się bowiem malarstwem
olejnym i pastelowym, grafiką,
akwarelą oraz fotografią. Chętnie
również szkicował. W jego późniejszej
twórczości widoczne są inspiracje
Japonią.



Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin urodził się
22 lutego 1810 r. w Żelazowej 
Woli. Umarł  17 października 
1849 r. w Paryżu. To 
najwybitniejszy twórca
muzyki polskiej. Czołowy
przedstawiciel romantyzmu
w muzyce. Jest nie tylko
najbardziej znanym na
świecie twórcą polskiej kultury,
lecz także najpopularniejszym
kompozytorem wszechczasów.



Edyta Górniak

Edyta Górniak urodziła się
14 listopada 1972 r. w Ziębicach.
Jest to jedna z największych
gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Piosenkarka, kompozytorka, autorka 
tekstów, producentka, reżyserka, 
aktorka musicalowa i osobowość 
telewizyjna. W 1994  roku 
reprezentowała Polskę
na Eurowizji i zajęła 2 miejsce. 
Uznawana za jedną z 
najsłynniejszych i najbardziej 
utalentowanych postaci w historii 
polskiej sceny muzycznej. Znana 
przede wszystkim z niesłychanej 
wrażliwości artystycznej, charyzmy i 
szerokiej skali głosu, wyliczonej na 
cztery oktawy.



Maria Konopnicka

Maria Konopnicka urodziła się 23 
maja 1842r. w Suwałkach, a zmarła 
8 października 1910r. we Lwowie. 
Była bardzo znaną polską 
poetką.Pisała również prozy. 
Wydała cztery tomy Poezji.Do 
najbardziej znanych wierszy 
Konopnickiej o charakterze 
społeczno politycznym należą: „Jaś 
nie doczekał“, W piwnicznej izbie,“ 
„Wolny najmita“, „O Wrześni“, 
„Rota“. Niektóre utwory Konopnicka 
podpisywała pod pseudonimem Jan 
Sowa.
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Roman Polański

Roman Polański to polski reżyser, 
scenarzysta, producent i aktor 
filmowy. Urodzony 18.08.1933r.
Najważniejsze, pamiętane do 
dzisiaj etiudy Polańskiego to 
"Rozbijemy zabawę" z 1957r.     i o 
rok późniejsza "Dwaj ludzie z 
szafą". Młody reżyser  kreślił obraz 
polskiego społeczeństwa, w którym 
pod maską konwenansów czają się 
złe instynkty. Pierwszy film 
zachwycił samego Andrzeja Munka, 
drugi zdobył trzecie miejsce na 
targach filmu światowego w 
Brukseli.



Janusz Gajos

Janusz Gajos to wielki aktor
naszego Polskiego kina,
urodzony 23 września 1939 roku
w Dąbrowie Górniczej.  Dawno temu
zasłynął występem w Czterech
pancernych. Niezależnie od tego,
czy grał role główne, drugoplanowe
czy epizody, niezmiennie uświetniał
najwyższej jakości aktorstwem
wszystkie filmy, w których
się pojawiał. Przez lata
zbudował charakterystyczną
aktorską osobowość.



2. Sztuka w Polsce



Drzwi Gnieźnieńskie

Drzwi Gnieźnieńskie to zabytek
romańskiej sztuki odlewniczej,
wykonany za panowania księcia
Mieszka III Starego w XII wieku.
Przedstawiają życiorys św. 
Wojciecha. Drzwi zostały wykonane 
dla budowli romańskiej, 
konsekrowanej w 1097 r. Drzwi 
Gnieźnieńskie składają się
z dwóch skrzydeł nierównej 
wielkości.



Ołtarz Mariacki
(Wita Stwosza)

Znajdujący się w bazylice Mariackiej
Ołtarz Mariacki jest jednym                 z najwybitniejszych dzieł późnogotyckiej sztuki rzeźbiarskiej     w Europie. Prac
z równie mocnego modrzewia,
a figury wyrzeźbiono w miękkim
i elastycznym drewnie lipowego.



Leonardo da Vinci - Dama z gronostajem

Dzieło mistrza Leonarda to bez 
wątpienia nie tylko najbardziej 
znany, ale też i najcenniejszy obraz 
spośród dzieł jakie można zobaczyć 
w polskich zbiorach. Obraz w 1800 
roku nabył książę Adam Jerzy 
Czartoryski, a w 1880 trafił on do 
Krakowa, do świeżo 
organizowanego muzeum.  Obraz 
można zobaczyć  na Zamku 
Królewskim na Wawelu.



Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach jest oddziałem
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku. Placówka
zapoczątkowała
swoją działalność w 1963 roku,
organizując w jednej z zagród,
zbudowanej w połowie XIX wieku
i zachowanej w miejscu
pierwotnej lokalizacji stałą
ekspozycję prezentującą
kulturę Słowińców czyli
ludności zamieszkałej niegdyś
nad jeziorami Gardno i Łebsko.



Katedra gnieźnieńska

Katedra  została zbudowana w II poł. X 
wieku przez Mieszka I w Gnieźnie. Była 
świadkiem wielu ważnych wydarzeń 
historycznych, takich jak wyruszenie św. 
Wojciecha z misją nawracania Prus, 
Zjazd Gnieźnieński oraz koronacja 
pierwszego króla Polski - Bolesława 
Chrobrego. W XV wieku świątynię 
przebudowano w stylu gotyckim, a dwa 
wieki później nadano jej charakter 
barokowy, by wreszcie w XVIII wieku 
dokonać ostatniej przebudowy w stylu 
klasycystycznym. Podczas II wojny 
światowej katedra uległa częściowemu 
zniszczeniu, zaś podczas powojennej 
odbudowy przywrócono jej charakter 
gotycki.



Biskupin

Biskupin to jedno z nielicznych polskich 
stanowisk archeologicznych wokół 
którego narosło wiele legend. Stał się 
symbolem polskości.Osada została 
wybudowana z drewna uzyskanego z 
okolicznych lasów oraz z ziemi. 
Wewnątrz znajdowało się jedenaście 
ulic równoleglych do siebie oraz szereg 
domostw ustawionych rzędami. Cały 
"fundament" grodu wykonany był     z  
drewnianych bali, które dokładano w 
przypadku podniesienia się poziomu 
wód jeziora. Osada została odkryta w 
1933 roku przez Walentego Szwajcera.



Opera Lwowska

Teatr w Lwowie został 
zaprojektowany przez prof. 
Zygmunta Gorgolewskiego. Jest 
to nie tylko dzieło sztuki 
architektonicznej, ale także 
rzeźby i malarstwa. Reprezentuje 
eklektyzm w sztuce.Budowę 
rozpoczęto w czerwcu 1897 
roku.Jest ciekawym budynkiem 
pod względem architektonicznym, 
obfituje w dekoracje malarskie i 
rzeźbiarskie nawiązujące do 
sztuki teatralnej.



Witraż Wyspiańskiego „Bóg Ojciec“Witraż Wyspiańskiego „Bóg Ojciec“

Stanisław Wyspiański to jeden z 
czołowych przedstawicieli Młodej 
Polski. Stworzył on witraż, który 
przedstawia Boga w trakcie 
stwarzania świata z chaosu. „Stań 
się” jest niepokojące i piękne. Bóg 
Ojciec jest pokazany jako 
majestatyczny starzec. W postaci 
Boga sumują się wszystkie żywioły: 
ognia, wody, powietrza i ziemi. 
Wszystkie one przenikają się i prze-
chodzą przez postać Boga.



Dziękuję za uwagę

Kinga Krawczyk, VIB


