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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

W saniach z szóstką reniferów,
z workiem, gdzie podarków moc
w wielką podróż się wybiera
w wigilijną cichą noc.(…)
Kiedyś był Mikołaj mnichem,
który zawsze – dniem i nocą
miast modlitwy wznosić ciche,
biednym dzieciom szedł z pomocą.
I dziś, kiedy gwiazdki blask,
czas Wigilii już ogłasza,
pewnie zjawi się wśród nas,
by uśmiechy ujrzeć nasze.
Marcin Przewoźniak
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Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i chleba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.
Cyprian Kamil Norwid

Święty Mikołaj - Biskup z Myry
Święty Mikołaj żył naprawdę, ale nie w mroźnej Finlandii, lecz
w południowej Turcji. Urodził się około 270 roku w miejscowości Patara. Był
jedynym dzieckiem bardzo zamożnych i szanowanych rodziców. Od
dzieciństwa wyróżniał się pobożnością. Otrzymał staranne wykształcenie. Cały
swój majątek oddał ubogim, życie poświęcił Bogu i bliźnim. Został biskupem
miasta Myra. Legenda mówi, że pomagał biednym dzieciom
i sierotom. Kładł im na parapetach okien sakiewki ze złotem,
a na progach domów – jedzenie i upominki, po czym odchodził
niezauważony. Wieść o szlachetnych uczynkach tajemniczego
dobrodzieja rozeszła się po całej Turcji. Pewnego razu straż nocna Myry zatrzymała
zakapturzonego osobnika. Okazał się nim powszechnie szanowany biskup. Wszystko się
wydało, ale zwyczaj pozostał. Mieszkańcy Myry kontynuowali go po śmierci Mikołaja,
który otoczony ogólną miłością zmarł 6 grudnia około 350 roku.

***

Zagadka pani Izy
Prezenty ustawiono w pewnym porządku. Odgadnij brakujące liczby?
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Szkolne aktualności...
Od września w każdy czwartek zapraszamy uczniów na spotkania z kulturą. Odbyło się
już 20 zajęć, w których uczestniczyły dzieci z naszego szpitala oraz mali pacjenci z kliniki
przy ulicy Szaserów. W ramach cyklu „Czwartkowe spotkania z kulturą” przygotowano
i przeprowadzono ciekawe warsztaty plastyczne, muzyczne, filmowe i czytelnicze.
Nasi uczniowie świętowali Dzień Pluszowego Misia, wysłuchali 4 koncertów
Filharmonii Narodowej, uczestniczyli w zajęciach na temat savoire-vivre’u,
śpiewali i grali na instrumentach muzycznych podczas jesiennego spotkania. Po
projekcji filmów: Cicha, Chłopiec Orzeł, Było sobie drzewo i Odkurzacze są super
uczniowie mogli podyskutować o poruszanych tam problemach. Zainspirowane
wystawami Lato w malarstwie i Mistrzowie pastelu dzieci podziwiały twórczość
malarzy i tworzyły prace plastyczne. Poznały też technikę malowania na szkle.
W ramach projektu Muzeum na wynos odbyły się warsztaty Zabawa w
detektywa prowadzone przez edukatorów z Muzeum Narodowego. Uczniowie odnajdywali wskazówki, które
pomogły im rozszyfrować tożsamość osoby namalowanej na portrecie.
Gościem „Czwartkowych spotkań z kulturą” był Grzegorz
Kasdepke, popularny autor książek dla dzieci i młodzieży. Pisarz
opowiadał o bohaterach swoich utworów, o tym skąd czerpie pomysły na
kolejne opowiadania i jak nad nimi pracuje.
W grudniu odwiedził nas Teatr od A do Z z przedstawieniem
O Tadku Niejadku, babci i dziadku. Spektakl był świetnie przygotowany
i zagrany, wszystkim widzom sprawił wiele radości.
***

Arcydzieła malarstwa
Niewielu malarzy było tak powszechnie naśladowanych jak Michelangelo Merisi da
Caravaggio i jednocześnie tak szybko zapomnianych. Artysta w rewolucyjny sposób
potraktował w swoich działach światłocień. Na jego obrazach duże powierzchnie spowijają
całkowite ciemności, a ostre światło wydobywa z mroku postaci. Utrwalane przez malarza
sceny były niezwykle teatralne, dramatyczne, przemawiały do wyobraźni i uczuć widzów.
Artysta poszukiwał modeli na ulicach Rzymu. Malując prawdziwych, zwyczajnych ludzi,
Caravaggio nigdy nie zgubił duchowych treści przedstawień, z prostotą opowiadał o sprawach
wiary. Twórczość malarza trafiała idealnie w potrzeby kontrreformacji, której celem było
odzyskanie przez kościół potęgi i wpływów.
Po raz pierwszy Caravaggio zastosował ostry światłocień w obrazach: Powołanie św.
Mateusza i Męczeństwo św. Mateusza, namalowanych w latach 1598-1600 dla kościoła
San Luigi dei Francesi w Rzymie.
Niezwykła siła Powołania św. Mateusza bierze się z dramatycznego zawieszenia
akcji. W biurze poborcy podatkowego Mateusz wraz z czterema pomocnikami przelicza
zebrane w ciągu dnia pieniądze. Pojawia się Chrystus i władczym gestem wskazuje
przyszłego ewangelistę. Jedynym znakiem świętości Jezusa jest niemal niewidoczna
aureola. Towarzyszący Chrystusowi św. Piotr
naśladuje gest Mistrza. Św. Mateusz wskazuje na siebie dłonią, jakby
pytał, czy to właśnie o niego chodzi. Ale jego wzrok, utkwiony
w Jezusa, wskazuje, że odpowie na wezwanie. Przyszły apostoł i jego
towarzysze noszą współczesne malarzowi stroje, natomiast Chrystus
i św. Piotr – dawne, przypominające, że królestwo Boże nie jest z tego
świata i trwa wiecznie. Smuga światła wydobywa całą scenę z gęstego
mroku, wpada z prawego, górnego rogu płótna eksponując zwrócone ku
Mesjaszowi postaci i przedmioty. Układ ręki Jezusa nawiązuje do gestu
z fresku Stworzenie Adama Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
Niezwykły sposób, w jaki Caravaggio posługiwał się światłem,
spotkał się z wielkim podziwem zarówno współczesnych, jak
i przyszłych artystów, których nazwano caravaggionistami. Ostry
światłocień stał się charakterystyczny dla malarstwa barokowego.
Opracowała Iwona Kowalczyk
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Biblioteka poleca…
Nie od dziś wiadomo, że święta to duże wyzwanie organizacyjne. Ich
niespotykana magia sprawia, że wszyscy chcemy przygotować się do nich
najlepiej jak potrafimy. Przygotowania pochłaniają mnóstwo czasu, dlatego
dzisiaj zachęcam do sięgnięcia po krótkie opowiadania. Jedno przenosi nas
trochę w czasie i trafimy do… Bullerbyn. W drugim o współczesności.
Opowieść Lisy brzmi tak, że bez chwili wahania chce się zostawić
wszystko i pędzić do Bullerbyn. Tym bardziej, że tam pełno śniegu,
pachnąca choinka z pobliskiego lasu, pieczenie pierniczków, jazda saniami
przy światłach pochodni do kościoła. Potem prezenty, wspólne sąsiedzkie świętowanie i cieszenie się zimą.
Świąteczny rozgardiasz trwa także w rodzinie Basi. Zazwyczaj wszystkim
dowodzi mama. Te święta będą jednak trochę inne. I chociaż mama ciągle marzyła
o odpoczynku, to z pewnością nie o takim z pękniętym obojczykiem i złamaną ręką.
I to tuż przed świętami! Rodzina – czyli tata, Janek i Basia – musi zjednoczyć siły.
Czy udadzą się przedświąteczne zakupy, ubranie choinki i przygotowanie
wigilijnych potraw? Będzie dużo humoru i śledź w roli głównej. Naprawdę warto
przeczytać.
Czas płynie, zmieniają się realia, ale jest coś, co pozostaje niezmienne. Tak nas
cieszą te święta, że trudno nie zgodzić się z rozmarzonym stwierdzeniem Lisy
kończącym Boże Narodzenie w Bullerbyn „ Chciałabym, żeby Boże Narodzenie było trochę częściej”.
Opracowała Joanna Brandys
***

Mikołajki na Szaserów
We wtorek 8 grudnia na oddziale pediatrii,
nefrologii i alergologii pojawiło się wielu gości.
Były to wolontariuszki z Banku Gospodarstwa
Krajowego. Panie przywiozły ze sobą różne
materiały plastyczne i pasmanteryjne, wśród których
znalazły się m.in. piękne wstążki, cekiny, brokaty,
kolorowe papiery i filce, a także styropianowe kule
i okręgi.
Przybycie wolontariuszek wzbudziło duże zainteresowanie dzieci
i młodzieży. Wkrótce ich ciekawość została zaspokojona. Zaproszeni do szkolnej
świetlicy pacjenci wspólnie z paniami z BGK własnoręcznie wykonali piękne ozdoby choinkowe.
Powstałe w czasie kilkugodzinnych zajęć bombki, stroiki, łańcuchy, gwiazdy i okolicznościowe
kartki ozdobiły ustawioną w świetlicy choinkę. Każdy z uczestników miał okazję wykonać kilka prac,
część z nich mógł zabrać ze sobą do domu.
Na zakończenie spotkania wszystkich pacjentów spotkała
jeszcze jedna niespodzianka – mikołajkowe upominki
ufundowane przez BGK.
Pobyt wolontariuszy dostarczył naszym pacjentom wielu
bardzo pozytywnych wrażeń, pozwolił także zapomnieć
o niemiłych
dolegliwościach
spowodowanych
chorobą
i koniecznością poddawania się zabiegom medycznym.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszkom i wszystkim
pracownikom BGK, dzięki którym odbyło się to spotkanie.
Opracował Ewa Szostak
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