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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Już błysnęła pierwsza gwiazdka.
Wieczerza podana.
Połamiemy się opłatkiem
w geście pojednania.
Wszystkich potraw spróbujemy.
Spod strojnej choinki
dla każdego wyciągniemy
piękne upominki.
Zaśpiewamy też kolędy,
trochę powróżymy.
Razem z dziadkiem na Pasterkę
w cichą noc ruszymy.
M. Przewoźniak
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Książka pod choinkę
Biblioteka poleca…
Czas oczekiwania na Święta to czas szczególny. Jednym kojarzy się z porządkami, innym
z prezentami, a niektórym … z zapachami. Zapachy miejsc, potraw przywołują wspomnienie tych,
z którymi chcemy spędzać nie tylko świąteczne dni i godziny, ale także zimy, wiosny, lata…
Karolina, nazywana Tuśką, często zmienia adres zamieszkania. A wszystko za
sprawą rodziców, którzy pracują w pensjonatach i zmieniają miejsce pracy co
kilkanaście miesięcy. Dziewczyna słabo widzi, ale ma nadzwyczaj silnie rozwinięty
zmysł węchu. To dzięki tej niesamowitej zdolności zapamiętuje zapachy. Przede
wszystkim zapach domu dziadków. Jedynego prawdziwego domu jaki zna. Kiedy ją
poznajemy, spędza wakacje w pensjonacie Błękitny Struś. Magia zapachów przyciąga
ją do kuchni i szybko zaprzyjaźnia się z miejscowym kucharzem Bazylim. Splot
wydarzeń sprawia, że włącza się w poszukiwania przepisu dziadka Bazylego na
potrawę, która pozwoli kucharzowi wygrać konkurs kulinarny. Łączy się z tym wiele
zabawnych przygód. Dziewczyna odkrywa tajemnicę pensjonatu, a czytelnik dostaje
w prezencie wiele przepisów. Już w trakcie ich czytania można poczuć się jak
w siódmym niebie, nie mówiąc już o „niebie w gębie”, którego z pewnością każdy doświadczy, jeżeli
wspomniane przepisy wypróbuje.
Książka Iwony Czarkowskiej „Szarlotka pachnąca marzeniami” to idealna lektura na
przedświąteczny i świąteczny czas. Gorąco polecam.
Opracowała Joanna Brandys
***

Zagadki pani Izy
W roku 2013 obchodziliśmy Rok Juliana Tuwima. Z tej okazji w naszej gazetce publikowaliśmy
wiele jego wierszy. W tym numerze chcielibyśmy sprawdzić Waszą znajomość twórczości tego poety. Na
podstawie fragmentów odgadnijcie tytuły utworów Tuwima.

1

My country is my home. Ojczyzna

Jest moim domem. Mnie w udziale
Dom polski przypadł.

3
Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła.

2
Zaczęły się kłótnie,
Kłócą się okrutnie:
Kto z nich większy,
A kto mniejszy

4
Moje życie miało …………… dziewczęce,
………… jasne jak konwalie pierwsze,
Rwane w trawie błyszczącej o świcie
Przez lilijne szopenowe ręce.

5
A zobaczyłem
Ten świat uroczy,
Gdy miałem właśnie
Przymknięte oczy.

6

I nie mogły się doliczyć,
Nic nie wyszło z tego,
Więc do domu, choć to kaczki,
Wróciły gęsiego.
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WIEŚCI Z FILII…
Andrzejki
Prawie każdy z nas chciałby wiedzieć, jaka czeka go przyszłość. Świetną okazją do tego były
andrzejki. Dawniej wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były
tylko dla niezamężnych dziewcząt. To one w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię imienin Andrzeja
próbowały dowiedzieć się czegoś o swoim przyszłym losie.
Taki sam charakter miały katarzynki. Odbywały się one kilka dni wcześniej. 24 listopada - dzień
przed imieninami Katarzyny - wieczór wróżb urządzali sobie chłopcy. Początkowo andrzejki traktowano
bardzo poważnie, wróżono tylko indywidualnie. W czasach późniejszych przybrały one formę spotkań w
większym gronie.

Współcześnie andrzejki przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga
płci. Tak też było i w tym roku w naszej szkole. W świetlicy zebrali się uczniowie i ku ich radości pojawiły
się tu dwie wróżki. Chóralnym wypowiedzeniem magicznego zaklęcia „Andrzeju, Andrzeju nasz
dobrodzieju (…)” rozpoczęliśmy wieczór andrzejkowy. Za sprawą wróżb wszyscy mieli okazję poznać m.
in. swój przyszły zawód, imię żony lub męża, mające ich spotkać wydarzenia. Było to możliwe dzięki
wykorzystaniu andrzejkowego koła fortuny, numerologii, kramu z owocami, magicznego kręgu, serc z
imionami, wędrujących butów i laniu rozgrzanego wosku przez klucz. Wszyscy bardzo dobrze się bawili.
***

Mikołajki
Szósty grudnia to jedna z bardziej oczekiwanych dat w kalendarzu, a to z powodu mikołajek.
Obchodzimy je na pamiątkę działalności świętego biskupa Mikołaja z Miry (miasto w obecnej Turcji).
Otaczał on opieką ludzi ubogich, niepostrzeżenie podrzucał im pieniądze, by za nie kupili sobie potrzebne
rzeczy. Zmarł właśnie 6 grudnia ok. 350 r.
Obecnie mikołajki to zwyczaj związany m.in. z odwiedzinami św. Mikołaja, a także wymieniania się
drobnymi upominkami i prezentami wśród bliskich i znajomych. W wielu szkołach organizuje się
mikołajki, poprzedzone wcześniejszym losowaniem osoby, którą się obdaruje.

Nasi uczniowie także czekali tego dnia na odwiedziny św. Mikołaja. Już wcześniej przygotowali się
do tej wizyty. Poznali historię życia świętego biskupa, przygotowali tekst powitania i okolicznościowe
wiersze, ubrali choinkę własnoręcznie zrobionymi ozdobami, wykonali zimową dekorację. Mikołaj zjawił
się nawet nieco wcześniej niż myśleliśmy, miał ogromny worek z prezentami, chętnie odpowiadał uczniom
na różne pytania, sam też miał wiele pytań do osób zebranych w świetlicy. Mieliśmy okazję wspólnie
zaśpiewać kolędy. Wszyscy uczniowie otrzymali atrakcyjne prezenty. Mikołaj odwiedził także te dzieci,
które z powodu zaleceń lekarskich musiały pozostać w swoich salach i nie mogły brać udziału w spotkaniu
w świetlicy.
Opracowała Ewa Szostak
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Arcydzieła malarstwa
Średniowiecze to czas największego rozkwitu malarstwa
książkowego. Sztukę zdobienia ręcznie pisanych ksiąg
nazywano iluminatorstwem. Słowo to wywodzi się od
łacińskiego illuminare – rozświetlać, rozjaśniać, ozdabiać.
Miniatury, czyli niewielkie malowidła, wykonywano farbami
wodnymi, woskowymi lub temperami, ozdabiając je złotem
srebrem i purpurą. Zdobienie rękopisu miało na celu
wyróżnienie ważnych miejsc w tekście, zwłaszcza rozdziałów
oraz akapitów; pełniło funkcje dydaktyczne i estetyczne.
Wspaniałe inicjały, czyli pierwsze litery rozdziałów,
całostronicowe ilustracje lub rysunki oraz ornamenty wokół
tekstu to bezcenne działa sztuki.
Średniowieczne kodeksy pisano na cienko wyprawionej
skórze zwanej pergaminem. Iluminacje dotyczyły dwóch
obszarów na karcie manuskryptu: rozbudowanych kompozycji
inicjałowych i wypełnienia marginesów. Tworzono jednak
również bogate kompozycje tekstowo-graficzne, na których
tekst i obraz funkcjonowały wspólnie, zajmując całość karty.
Miniatury zdobiły przede wszystkim księgi o treści
religijnej (biblie, ewangeliarze, mszały, psałterze), tworzyli je
anonimowi mnisi w klasztorach na terenie całej Europy.
Dopiero od połowy XIV w. pojawiły się ilustracje świeckie w
kronikach, zbiorach poezji i manuskryptach przyrodniczych.
W dziedzinie malarstwa miniaturowego znaczącą rolę
odegrali bracia Paul, Jan i Herman van Limburg. Ich
miniatury charakteryzuje intensywność kolorów, realizm,
wyrafinowanie. Dziełem braci są Bardzo bogate godzinki
księcia de Berry – niedokończony rękopis prywatnego
modlitewnika zawierający ponad 100 ilustracji oraz kalendarz
(zdjęcia po lewej i 2 po prawej stronie tekstu).
Rozwój iluminacji zahamowało pojawienie się książki drukowanej, w której zadanie ilustracji
przejmują drzeworyty. Odtąd wielu artystów zajmuje się grafiką, która staje się dziedziną sztuki.
Opracowała Iwona Kowalczyk
***

Instrumenty znane i nieznane
Chapman Stick to instrument strunowy, który funkcjonuje w muzyce dopiero od lat 70. XX wieku. Ten
elektryczny instrument muzyczny został skonstruowany przez Emmetta Chapmana.
Zbudowano go z różnego rodzaju drewna. Chapman Stick posiada od 8 do 12
strun. Jest przewieszony przez ciało na pasie. Do gry wykorzystuje się obie dłonie
i prawie wszystkie palce. Prawa ręka gra na strunach basowych, a lewa na
wiolinowych. Instrument ten ma większą skalę niż gitara.
Gwizdek to instrument dęty złożony z rurki i wentyla. Dźwięk powstaje
dzięki wtłaczaniu powietrza bezpośrednio do gwizdka. Instrument ten
często nazywany jest fletem. Znaleziska archeologiczne dowodzą, że
gwizdki ustne znano już we wczesnym paleolicie. Gwizdek zyskał popularność dopiero w latach 20. XX
wieku. Instrument ten jest wykorzystywany w muzyce popowej i jazzowej, pełni w niej funkcję
akompaniującą. Dźwięki gwizdka możemy usłyszeć też w muzyce klasycznej, np. w operze oraz
w ścieżkach dźwiękowych bajek dla dzieci.
Opracowała Joanna Podemniak
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1. Kwiaty polskie
2. Warzywa
3. Wspomnienie
4. Imię
5. Cuda i dziwy
6. Trudny rachunek

W gazetce wykorzystano:
- wiersz: M. Przewoźnika

