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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Mizerna, cicha, stajenka licha,
pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
w promieniach Jezus mały.
Nad Nim anieli w locie stanęli
i pochyleni klęczą,
z włosy złotymi, z skrzydły białymi
pod malowaną tęczą.
Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie,
cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg–Człowiek tu wcielony.(…)
Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości,
skończony czas niedoli!
On daje Siebie, chwała na niebie,
pokój wam dobrej woli.

Teofil Lenartowicz „Mizerna, cicha…”
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25 grudnia na pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem obchodzimy

Święta Bożego Narodzenia.
Uroczyste obchody Świąt Bożego Narodzenia w polskich
domach zaczynają się 24 grudnia, w Wigilię. Kiedy na niebie
zabłyśnie pierwsza gwiazda, siadamy do wieczerzy wigilijnej.
Świąteczny stół przykrywamy białym obrusem, pod który wkładamy
sianko. Przed wieczerzą, na znak miłości i pokoju, dzielimy się
opłatkiem i składamy sobie świąteczne życzenia. Przy wigilijnym
stole zostawia się jedno puste miejsce dla naszych bliskich, których
nie ma z nami lub dla gościa, który w tę świętą noc zapukać może do
naszych drzwi, prosząc o schronienie i strawę.
Na Wigilię przygotowuje się postne potrawy. Powinno ich być 12, bo tyle
miesięcy ma rok. Tradycyjne wigilijne dania to między innymi: barszcz
czerwony z grzybowymi uszkami, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, karpie
(smażone lub w galarecie), śledzie w occie lub w oleju, kompot z suszonych
owoców. W niektórych regionach Polski podaje się kutię – słodką potrawę
przyrządzaną z pszenicy, maku, miodu i bakalii. Po wieczerzy wspólnie śpiewa
się kolędy.
W wieczór wigilijny wręczamy sobie prezenty. Ten bardzo lubiany przez nas zwyczaj należy do
najmłodszych tradycji Bożego Narodzenia. Wigilijne prezenty roznosi
Mikołaj, Aniołek lub Gwiazdor. Najczęściej znajdujemy je pod choinką.
Dawniej na wsi gospodarze częstowali hodowane przez siebie
zwierzęta kolorowym opłatkiem; dzisiaj zwyczaj ten zanika. Coraz
rzadziej też chodzą po domach kolędnicy.
W wigilijną noc o północy odprawiana jest PASTERKA, czyli msza
św. upamiętniająca zwiastowanie pasterzom nowiny o narodzeniu Jezusa.

***

Biblioteka poleca, czyli książka pod choinkę
W klasie Toni dzieci dostały od pani prezent. Na każdego czekał kolorowy
zeszyt, a w nim zadanie domowe: Moje magiczne święta. Dzieci dowiedziały się,
że forma pracy jest dowolna i najbardziej oryginalny świąteczny pamiętnik
zostanie nagrodzony. Według Toni, jej święta nie zapowiadały się magicznie. Co
prawda czekała na narodziny brata, ale to oznaczało pobyt mamy w szpitalu
i wyjazd z płaczliwą siostrą Hanią do leśniczówki wujostwa gdzieś na końcu
świata. Do leśniczówki, w której królowała niepodzielnie ciocia Grizli (brr!!).
W czasie podróży dziewczynki usłyszały komunikat, że w pobliskich lasach
poszukiwany jest renifer. Taki prawdziwy. Znak rozpoznawczy – dzwoneczek.
Płaczliwa Hania upierała się, że widziała go na drodze dojazdowej do domu
wujka i cioci. Kto tam by jej wierzył?! Tym bardziej, że ciocia Gryzelda wcale nie okazała się taka
straszna, a siostry miały mnóstwo roboty z ozdabianiem pierniczków. Renifera jednak naprawdę ktoś
szukał… Komu zginął renifer? Czy płaczliwa Hania miała przywidzenia? Kto to jest Świąty Mikołaj?
I najważniejsze: Czy to może były jednak magiczne święta? Zapraszam do lektury opowiadania
Agnieszki Tyszki.
Opowiadanie „Świąty Mikołaj” to jedna z książek serii wydawnictwa Egmont Czytam sobie.
Książki podzielono na trzy poziomy trudności dostosowane do możliwości czytelnika. Do współpracy
zaproszono najbardziej znanych polskich pisarzy dla dzieci. Ciekawie opowiedziane historie oraz duża
czcionka to niewątpliwe zalety serii. Zachęcają do samodzielnego czytania. Czego i Wam życzę!

Wielu książek pod choinką!!!
Opracowała Joanna Brandys
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Arcydzieła malarstwa
Rembrandt Hermenszoon van Rijn był najwybitniejszym
malarzem holenderskim XVII wieku, stworzył własny
niepowtarzalny styl. Przez całe życie malował autoportrety.
Powstała jedna z największych serii w historii malarstwa,
składająca się z ponad 40 dzieł. Obok prezentujemy obrazy
przedstawiające artystę w wieku 23 i 55 lat. Pokazują one
wysokie poczucie własnej wartości malarza. Dzięki
samoobserwacji i refleksji nad własną osobą Rembrandt
w sposób niezwykły, a niekiedy wstrząsający potrafił odsłaniać swój aktualny stan ducha.
Nowatorskim rozwiązaniem portretu grupowego jest dzieło Wymarsz strzelców (Straż nocna).
Obraz został zamówiony przez 18 członków bractwa strzeleckiego do sali bankietowej budynku straży
miejskiej w Amsterdamie. Wcześniej portretowane osoby ukazywano w reprezentatywnych pozach
stojące w rzędach lub siedzące za stołem. Ujęcie Rembrandta pokazuje scenę pełną akcji
i różnokierunkowego ruchu, przypomina reportaż z wymarszu strzelców. Mężczyźni wychodzą przez
bramę w kierunku widza. Rozmawiają ze sobą, czyszczą broń, przymierzają się do strzału, ktoś uderza
w bęben, kapitan, wyciągając rękę, wydaje rozkaz.
Każdy zajęty jest jakąś czynnością. Obraz cechuje
niezwykły realizm. Wszystkie sylwetki są doskonale
rozmieszczone w przestrzeni (mistrzowski skrót
perspektywiczny ręki kapitana). Ważny element
kompozycji stanowi światło, które podkreśla
znaczenie sceny i buduje nastrój. Większość postaci
pogrążona jest w cieniu, widoczne są jedynie ich
twarze. Światło wydobywa z mroku trzy postacie:
kapitana i podporucznika na pierwszym planie oraz
stojącą z tyłu dziewczynę. U jej pasa wisi kurczak,
którego szpony stanowią aluzję do straży
obywatelskiej. Zleceniodawcy byli rozczarowani
malowidłem, oczekiwali w mniejszym stopniu dzieła
artystycznego, a bardziej uwiecznienia swojej
godności.
Tytuł Straż nocna nadano temu obrazowi w XIX wieku. Kiedy w latach czterdziestych XX wieku
poddano go konserwacji, okazało się, że nie pokazuje sceny rozgrywającej się nocą, tylko powierzchnia
malowidła przez wieki pokryła się ciemnym nalotem.
Opracowała Iwona Kowalczyk

***

Zagadki pani Izy
Dzieci upiekły ciasto na
Święta Bożego Narodzenia.
Muszą je podzielić na dwie
części,
bo
jedną
chcą
podarować sąsiadce. Części
muszą być tej samej wielkości
i tego samego kształtu.
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Z przewodnikiem po Warszawie
W ramach cyklu Z przewodnikiem po Warszawie poznamy historię Zamku Królewskiego. Jego
początki sięgają XIII i XIV wieku, kiedy na skraju wiślanej skarpy
powstała niewielka drewniana warownia. W pierwszej połowie XIV
wieku wzniesiono wolno stojącą Wieżę Grodzką, a w XV
wybudowano gotycki Dom Większy, do którego wprowadzili się
książęta mazowieccy. Do dziś zachowały się fragmenty
zabytkowych piwnic. Rozbudowa zamku nabrała przyspieszenia od
1526 roku, kiedy całe Mazowsze zostało przyłączone do Korony.
Zamek stał się jedną z rezydencji królów, a tak naprawdę ich żon i córek.
Początkowo pełnił przede wszystkim funkcje obronne, dlatego wyglądał inaczej niż
dzisiaj. Nie przypominał pałacu, lecz trudną do zdobycia twierdzę. Odkąd Warszawa
stała się stolicą Polski, również zamek zyskał na znaczeniu. Tu obradowano nad
losami kraju, tu odbywały się różne ważne ceremonie, tu w 1791 uchwalono
Konstytucję 3 Maja.
Największa rozbudowa miała miejsce w XVII wieku. Zamek przeobraził się w
się w budowlę barokową i zyskał bogate wyposażenie. Złoty okres w dziejach
warszawskiego zamku przypada na lata panowania Stanisława Augusta
Zamek od strony Wisły w 1627 Poniatowskiego. Król, miłośnik pięknych przedmiotów, zgromadził
niezwykle
cenną kolekcję mebli, książek i dzieł sztuki.
W czasach zaborów zamek został splądrowany i ograbiony, a wiele pomieszczeń zostało
zamienionych na biura, a nawet koszary. W okresie międzywojennym stał się rezydencją naczelnika
państwa, a potem prezydenta Rzeczypospolitej. W czasie drugiej wojny światowej, na rozkaz Hitlera,
Zamek Królewski został zbombardowany, a okupanci zdewastowali
zamkowe wnętrza i zrabowali cenne zbiory. W 1944 roku zamek został
wysadzony w powietrze. Decyzja o jego odbudowie zapadła 25 lat po
zakończeniu wojny. W 1984 r. udostępniono zwiedzającym zrekonstruowane
wnętrza. Od 1995 r. do 2009 r. trwał remont Arkad Kubickiego – nowej
przestrzeni kulturalnej na mapie Warszawy.
Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądała Warszawa w XVIII wieku,
zobaczcie obrazy Canaletta –włoskiego malarza, który właściwie nazywał
się Bernardo Bellotto; zachwycony Warszawą, przeprowadził się do niej na Zamek Królewski 17 .09.1939 r.
stałe i namalował wiele pięknych obrazów miasta.
Opracowała Anna Gajc
***

Jakie znaczenie ma imię?
Imię określa, identyfikuje osobę . Pierwsze imiona - nie tylko w Polsce, ale też na świecie powstawały z przezwisk. Odwoływały się do pewnych cech fizycznych danej osoby, np. „Sokole Oko”,
czy „Smętek”. Z biegiem czasu ludzie nie chcieli nazywać swoich bliskich w taki prosty sposób. I dlatego
w średniowiecznej Polsce powstają imiona dwuczłonowe, w których zwarte jest przesłanie dla dziecka. I
tak w imionach pojawia się cząstka -sław oznaczająca sławę, -mir czyli pokój, -mił - miłość, -ciech radość. Pojawiają się imiona typu Stanisław - osoba, która stanie się sławna, Mirosław - kochający
pokój, Wojciech - cieszący się, że jest wojownikiem. Imiona żeńskie staropolskie powstały przez
dodanie na końcu samogłoski „a” i tak powstała Stanisława, czy Bogusława. Kiedy Polska przyjęła
chrześcijaństwo, pojawiły się imiona biblijne np. Jan - ten, który cieszy się łaską Boga, Maria - osoba,
która napawa radością. Kolejna grupa imion pochodzi z cywilizacji greckiej i rzymskiej. Grekom
zawdzięczamy Agnieszkę, oznaczającą czystą, bez skazy i Barbarę, czyli osobę obcą. Imiona łacińskie
Marek i Marcin oznaczają dzieci rzymskiego boga wojny - Marsa. Osobną grupę imion stanowią imiona
starogermańskie, takie jak np: Robert - ten, który zdobywa sławę.
Dzisiaj przy wyborze imienia często kierujemy się modą. Pamiętajmy, że każde z nich ma
znaczenie i przesłanie. Może warto poszukać jakie?
Opracował: Ireneusz Romańczuk
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