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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

To już pora na wigilię, to już czas,
a tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,
a tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,
bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.
Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,
żeby razem z nami przy tym stole siadł.
Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,
żeby razem z nami kolędować mógł.
Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,
daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,
strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,
bo samotny nikt nie może zostać dziś...
Wanda Chotomska „To już pora na wigilię”
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Boże Narodzenie to niezwykłe święto, które niesie radość
i nadzieję. Wigilia Bożego Narodzenia to najpiękniejszy dzień w roku.
Biały obrus na stole, tradycyjne potrawy, choinka, życzenia, opłatek,
wzruszenie, prezenty. W ten niezwykły wieczór nie może zabraknąć
śpiewania tradycyjnych kolęd – najpiękniejszych na świecie. W wielu
polskich domach na wigilijnym stole stawia się dodatkowe nakrycie. Jest ono
przeznaczone dla nieoczekiwanego gościa, który może zapukać do drzwi. W tym
dniu nikomu nie odmawia się gościny.
Tradycyjne potrawy wigilijne (najczęściej jest ich 12) to barszczyk z uszkami lub zupa grzybowa,
postna kapusta, śledzie, karp, kluski z makiem, kompot z suszonych owoców, kutia,
piernik. Zwyczaj strojenia choinki jest jedną z najmłodszych tradycji świątecznych.
Przywędrował do Polski niecałe 200 lat temu z Niemiec.
O północy wierni idą do kościoła na uroczystą pasterkę. Aby uczcić
narodzenie Jezusa, we wszystkich świątyniach, a także w niektórych domach,
przygotowuje się bożonarodzeniowe szopki.
***

Polacy po raz piąty zdobyli Literacką Nagrodę Nobla!!!
Olga Nawoja Tokarczuk (ur. 29 stycznia 1962 r. w Sulechowie)
– polska pisarka, eseistka, poetka i autorka scenariuszy, laureatka Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. Dwukrotna zdobywczyni Nagrody
Literackiej „Nike” za powieści: Bieguni i Księgi Jakubowe. Ukończyła
psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała jako
psychoterapeutka w Wałbrzychu. Zadebiutowała w 1979 r. na łamach pisma
„Na przełaj”, gdzie opublikowała pierwsze opowiadania. Jako
powieściopisarka zadebiutowała w 1993 r. Podróżą ludzi Księgi. Jest
feministką. Wspiera działania na rzecz obrony demokracji, ochrony
środowiska, praw zwierząt oraz równouprawnienia. Obecnie mieszka we
Wrocławiu i w Krajanowie. Uroczystość wręczenia Nagrody Nobla odbyła się
w Sztokholmie 10 grudnia 2019 r.
***

Biblioteka poleca…
Do małego szwedzkiego miasteczka Valleby przyjeżdża nie byle kto. Sam
Jean-Laurent – najważniejszy kreator mody na świecie. Jest ekscentrycznie
ubrany, ma wyszukany samochód, asystenta i osobistą fotografkę, ale to nie
to przyciąga uwagę mieszkańców. Uwaga skupia się na towarzyszce życia
projektanta – białej kotce Lulu. Na rynku w mieście ma zostać
zorganizowany pokaz mody, a zarazem konkurs, który wyłoni najlepiej
ubranego mieszkańca. Nagrodą będzie podróż do Paryża. Valleby ogarnia
szaleństwo! Wszyscy projektują, możliwie najbardziej oryginalne, stroje dla
siebie i… nawet dla swoich czworonogów. Nieoczekiwanie pokaz mody
staje pod znakiem zapytania. Jean-Laurent jest załamany. Znika jego
ukochana kotka.
Czy czarne chmury, które zawisły nad konkursem uda się rozegnać? Co
z Lulu i wreszcie, kto zdobył bilet do Paryża? Na te pytania uzyskają odpowiedź tylko ci z Was, którzy
sięgną po kolejny (chyba już 23.) tom serii Martina Widmarka Biura Detektywistycznego Lassego i Mai
– Tajemnica mody.
Być może lektura rozwiąże też odwieczny (podobno bardzo damski) problem związany
z nadchodzącymi świętami i licznymi spotkaniami: Ale ja naprawdę nie mam co na siebie włożyć!
Opracowała Joanna Brandys
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Arcydzieła malarstwa
W tym roku minęło 350 lat od śmierci największego mistrza malarstwa
niderlandzkiego – Rembrandta van Rijn. Przez całe życie malował autoportrety,
stworzył jedną z największych serii w historii malarstwa, składającą się z ponad
40 dzieł. Obok prezentujemy obraz przedstawiające artystę w wieku 55 lat.
Pokazuje on wysokie poczucie własnej wartości malarza. Dzięki obserwacji
i refleksji Rembrandt w sposób niezwykły potrafił odsłonić stan ducha
portretowanej osoby.
Czy wiecie, że w warszawskich zbiorach muzealnych są dwa obrazy Rembrandta? Te arcydzieła to
„Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie”. Oba powstały w 1641 r., wykonane są
w technice olejnej na desce topolowej. W przeszłości należały m.in. do króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Były ozdobą jego galerii obrazów w łazienkowskim Pałacu na Wyspie. W 1815 r.
nabył je Kazimierz Rzewuski i wywiózł do Wiednia, gdzie po jego śmierci przeszły na własność
rodziny Lanckorońskich. W 1994 r. ostatnia przedstawicielka rodu – Karolina Lanckorońska –
podarowała oba portrety narodowi polskiemu. Tak znalazły się w Zamku Królewskim w Warszawie.
Poza nimi w polskich kolekcjach jest tylko jeden obraz Rembrandta – „Krajobraz z miłosiernym
Samarytaninem” w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
„Dziewczyna w ramie obrazu” to jeden z najpiękniejszych portretów
namalowanych przez Rembrandta. Na brunatnym tle ukazana jest młoda
dziewczyna o dużych ciemnych oczach, lekko otwartych, uśmiechniętych
ustach i rozpuszczonych ciemnobrunatnych włosach. Ubrana jest
w bordową suknię z dekoracyjnym, pozłacanym paskiem. Na głowie ma
czarny kapelusz. Strumień światła oświetla twarz postaci oraz jej obie
dłonie. Obraz jest niezwykły, bo zaciera granicę pomiędzy tym, co
namalowane a rzeczywistością muzeum. Dziewczyna podchodzi do ramy
obrazu, kładąc dłonie na czarnej ramie. Ruch postaci jest już prawie
dokonany, ale wciąż widzimy efekty tego ruchu – kolczyk w prawym
uchu jeszcze lekko się chybocze. Bohaterka obrazu wychodzi z kadru
i „wkracza” w przestrzeń widza, a oglądający mają wrażenie, że
przebywają z nią w tej samej przestrzeni – ulegają może chwilowemu
złudzeniu, że mają do czynienia z trójwymiarową postacią. Gdy złudzenie
pryska, pozostaje podziw dla malarskiego kunsztu artysty. Ten trik miał pokazać, jak skrajnie
iluzjonistyczne może być malarstwo.
„Uczony przy pulpicie” to portret dostojnego, zamyślonego starca,
w chwili, gdy oderwał się od tworzenia jakiegoś dzieła. Postać ma twarz
o wysokim czole, dużych ciemnych oczach, mocno ukośnych łukach
brwiowych, gęstym siwym zaroście i lekko zaznaczonych zmarszczkach.
W prawej dłoni trzyma pióro. Uczony ubrany jest w gruby brunatny płaszcz,
głowę ma nakrytą czapką. Na szyi ma zawieszony złocony łańcuch.
Rembrandt genialnie zauważył i utrwalił moment, w którym wzrok piszącego
mędrca odrywa się na chwilę od rozłożonych przed nim kart papieru i kieruje
się w przestrzeń, a na twarzy maluje się wyraz zadumy. Obraz utrzymany jest
w brunatnych tonacjach. Znaczną jego część wypełnia tło. Strumienie światła
oświetlają stronice księgi, twarz i częściowo dłoń. Drewniany pulpit, na
którym spoczywają papiery, znajduje się na granicy stołu i zarazem obrazu,
ale już same kartki wysuwają się niejako poza jego krawędź. Owo łudzenie
oka, poszerzanie przestrzeni obrazu, to zabiegi bardzo charakterystyczne dla
twórczości Rembrandta.
Opracowała Iwona Kowalczyk
***

Zagadka pani Izy
Beatka zawieszała bombki na choince: 16 czerwonych, o 5 więcej złotych i srebrnych,
tyle ile było czerwonych i złotych. Ile było wszystkich bombek?
A) 42

B) 21

C) 74
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D) 75

Mamo, pobaw się ze mną!
„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
Cyprian Kamil Norwid „Opłatek”

Szybki świat, szybka kawa, szybka rozmowa, szybkie odrabiane lekcji... My dorośli gonimy,
a dzieci za nami, równie prędko. Święta to czas radości, zadumy, spotkań rodzinnych. Postanowiłam
z dziećmi – Michaliną i Mikołajem – trochę zwolnić i sprawić, aby w te święta mieć czas dla
najbliższych, powolutku...
Dzieciaki przygotowały KUPONY NA ŚWIĘTA i każde
miało inne pomysły. Planujemy dobrze wykorzystać ten czas
świąteczny. Codziennie będziemy realizowali po 2 wylosowane
kupony. Liczymy, że wszyscy przyłączą się do tej rodzinnej
zabawy.
Potrzebne do tego będą: kolorowy karton, świąteczne
elementy np. naklejki, papier świąteczny, flamastry, dziurkacz,
wstążka, nożyczki.
Jest kilka kuponów, które bardzo mi się podobają np.
śpiewanie kolęd czy bitwa na śnieżki z całą rodziną. Już nie
mogę się doczekać. Nawet jeśli nie będzie śniegu, to rodzinna
bitwa na poduchy też będzie świetna. Młodzi artyści, do dzieła!
Monika Culepa
***

Ciekawe aplikacje i programy komputerowe dla dzieci i młodzieży...
Na zimowe wieczory do zabawy z grupą znajomych proponuję stworzyć
Karnawałowe Koło Fortuny. Takie Koło można wykonać na tablecie lub smartfonie za
pomocą aplikacji Decision Roulette, którą można bezpłatnie pobrać w sklepie Google
Play (dostępna w wersji dla systemu Android).
To intuicyjna aplikacja, łatwa w obsłudze. Możemy ją stosować, aby zintegrować
grupę, do urozmaicenia zabawy. Jest przede wszystkim wstępem do bycia z drugim
człowiekiem, a nie celem samym w sobie. Polecam...
Monika Culepa
***

Szkolne aktualności…
12 grudnia odbyły się
niezwykłe, profesjonalne warsztaty
krawieckie „Tańcowała igła z nitką…” prowadzone przez panią Justynę
Stando. W zajęciach uczestniczyły dzieci, które nigdy nie szyły na
prawdziwych maszynach krawieckich. Jednak dzięki pani Justynie
szybko opanowały tę sztukę i uszyły piękne, kolorowe poszewki na
poduszki.
***

17 grudnia odwiedzili nas ze świątecznym koncertem uczniowie
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole Szkół nr 74
w Warszawie. Orkiestra, którą dyrygowała Agnieszka Maślanka,
wykonała kilka utworów z muzyki klasycznej (m.in. Symfonię dziecięcą
Leopolda Mozarta i Cztery pory roku Antonio Vivaldiego) oraz kolędy.
Dziękujemy za wspaniały występ!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W gazetce wykorzystano:
- wiersz: W. Chotomskiej „To już pora na wigilię”
- materiały ze stron internetowych: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/rembrandt-w-polsce/, https://www.dwutygodnik.com/artykul/182-historia-nie-jednegoobrazu-dziewczyna-jak-zywa.html, https://www.polskieradio.pl/8/406/Artykul/1997151,Dziewczyna-w-ramie-obrazu-Iluzja-na-plotnie-Rembrandta,
https://culture.pl/pl/tworca/olga-tokarczuk., https://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Tokarczuk
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