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ROK SZKOLNY 2014/2015

WYDANIE Z OKAZJI ROKU OSKARA KOLBERGA

Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze.
Płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz.
Jesienny kujawiaczek
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.
Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.
Dorota Gellner „W deszczowych kropkach”
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Rok 2014 - Rokiem Oskara Kolberga
W lutym 2014 r. obchodziliśmy dwusetną rocznicę urodzin
Oskara Kolberga.
Henryk Oskar Kolberg – kompozytor, etnograf i folklorysta o najbogatszym
dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie. Urodził się 22 lutego 1814 r.
w miejscowości Przysucha, gdzie obecnie znajduje się muzeum jego imienia
poświęcone kulturze Polski.
Kolberg był synem Juliusza – inżyniera geodety, przybyłego w 1798 r. do
Polski z Prus oraz Karoliny Mercoeur, pochodzącej z rodziny francuskiej.
W domu rodzinnym stykał się z ważnymi przedstawicielami środowiska
kulturalnego Warszawy, m.in. z ojcem Fryderyka Chopina. Kształcił się
w Liceum Warszawskim i Akademii Handlowej w Berlinie. Pracował jako
prywatny nauczyciel muzyki, urzędnik bankowy oraz księgowy kolei żelaznej
warszawsko-wileńskiej. W 1875 r. został uhonorowany członkostwem
Akademii Umiejętności.
Podczas wypraw w gronie przyjaciół (literatów, malarzy, muzyków, m.in.
Teofila Lenartowicza, Cypriana Norwida, Wojciecha Gersona), notował pieśni
i melodie ludowe w okolicach Warszawy, ok. 1840 r. miał już ich ponad 600.
W latach 1842-45 wydał w pięciu zeszytach swój pierwszy zbiór – „Pieśni ludu
polskiego”; zawierał on 125 melodii ludowych opracowanych na głos i fortepian.
W ciągu półwiecza pracy, prowadzonej w latach 1839–1890 i obejmującej tereny
całej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Kolberg zgromadził gigantyczne archiwum
dokumentujące wszelkie aspekty szeroko rozumianej kultury tradycyjnej, w tym
zapisy muzyki, co w jego czasach było zjawiskiem niezmiernie rzadkim. Jako
pierwszy w historii polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów
rodzimą kulturę ludową w 33 tomowym dziele Lud. Jego zwyczaje, sposób życia,
mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.
Nie wszystkie materiały udało mu się wydać za życia, wiele pozostało w tzw.
tekach kolbergowskich. Za ową dokumentacją, nie mającą precedensu pod względem
rozmiaru i charakteru, stała oryginalna koncepcja całościowego, wiernego utrwalania
kultury duchowej, społecznej, materialnej i artystycznej konkretnych wspólnot
lokalnych oraz regionalnych, głównie historycznych ziem Rzeczypospolitej. Obecnie
nadal trwają prace zespołu wielu specjalistów nad wydaniem Dzieł Wszystkich Oskara
Kolberga. Dotychczas ukazało się 85 tomów jego prac. W żadnym kraju i żadnym
narodzie nie obdarzyła tak nauki praca jednego człowieka – te słowa o Oskarze
Kolbergu napisał antropolog Izydor Kopernicki.
W 1974 r. ustanowiono Nagrodę im. Oskara Kolberga przyznawaną twórcom
ludowym, działaczom ruchu folklorystycznego oraz naukowcom.
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Mamo, pobaw się ze mną!
„W czasie deszczu dzieci się nudzą,
to ogólnie znana rzecz.
Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się,
ale strasznie nudzą się w deszcz!”
Kabaret Starszych Panów (J. Wasowski, J. Przybora)

Żeby się nie nudzić, czasem trzeba się trochę potrudzić, nawet coś
pobrudzić albo pomalować – najlepiej własnej roboty figurki, zwierzątka,
ozdoby choinkowe, a nawet laleczki. Wszystko to można zrobić samemu
z masy solnej – w domu z mamą.
Masa solna to świetny pomysł! To takie ciasto, którego się nie je. Ale
z którego wychodzą znakomite rzeczy – do zabawy i ozdoby.
Przepis na masę solną:
- szklanka mąki,
- szklanka miałkiej soli,
- pół szklanki wody.
Wszystko razem wymieszać i ugniatać, aż powstanie
ciasto. Kształtujemy kulę i znowu dobrze ugniatamy. Do wycinania różnych
kształtów możemy wykorzystać foremki do ciasta lub tekturowe szablony.
Masę solną najlepiej suszyć w warunkach atmosferycznych, żeby uniknąć
pęknięć. Dla niecierpliwych – suszenie w otwartym w piekarniku: gazowym ok. 75 st. C, a w elektrycznym
ok. 100 st. C.
Później malujemy farbami akwarelami i ozdabiamy. Gdy wszystko wyschnie,
mieszamy klej CR z wodą (w proporcji 1:1) i malujemy naszą pracę klejem,
co daje ładny połysk.
Dzisiaj z dziećmi zrobiłam kolorowe koguciki.
Było dużo śmiechu i radości.
Miłej zabawy!!!
Opracowała Monika Culepa
***

Szkolne aktualności...
30 października 2014 r. nasi goście – pracownicy Państwowego Muzeum Etnograficznego
w Warszawie – zabrali nas w egzotyczną podróż dookoła świata – Palcem po mapie. Na początek
polecieliśmy do Japonii. Odwiedziliśmy japońską szkołę, uczestniczyliśmy w lekcji kaligrafii. Później
przenieśliśmy się do Chin, gdzie uczyliśmy się jeść pałeczkami.
W Indiach obserwowaliśmy, jak należy ubierać sari, tradycyjny
strój kobiecy. Naszą podróż zakończyliśmy w Afryce. Zagraliśmy
w grę KALAHA, zwaną też MANCALĄ. Mimo, że jest to jedna
z najstarszych gier na świecie, wcale nie przestała być atrakcyjną
formą rozrywki. Sprawiła nam wiele przyjemności. Po spotkaniu
pacjenci wrócili do swoich oddziałów w doskonałych humorach,
obdarowani ludowymi wycinankami.
***

Zagadka pani Izy
Dwaj ojcowie i dwaj synowie podzielili się równo kwotą 300 zł. Każdy z nich otrzymał 100 zł.
Czy to jest możliwe?
LISTOPAD 2014

Biblioteka poleca…
Co robi niedźwiadek, kiedy przebudzi się z zimowego snu, a obok niego nie ma
mamy? Wsiada do pociągu i wyrusza na poszukiwanie. I co się dzieje? Zaczyna się wielka
przygoda... Nalle rozumie język ludzi, ale nie zna ich świata. Pamięta tylko, że mama
ostrzegała go przed ludźmi. Mówiła, że są nieznośni, powodują masę nieszczęść i nie
mają takiej kultury jak niedźwiedzie. Większość ludzi w pociągu jest przerażona
widokiem niedźwiedzia. No uściślijmy. Wszyscy są przerażeni, oprócz jednej małej
dziewczynki. Lotta nie tylko jest bardzo miła, ale nawet zaprasza misia do domu swojej
babci, do Pagórkowa. Oboje nie mają pojęcia, że niebawem – nikomu nieznana miejscowość – przyciągnie
tłumy dziennikarzy i turystów. Ciekawi jesteście dlaczego? No cóż, nie często się zdarza, żeby niedźwiedź
aresztował posterunkowego, kierował ruchem ulicznym czy robił zakupy w sklepie. A to tylko niewielka
część przygód wesołego niedźwiadka.
Zbliża się Światowy Dzień Pluszowego Misia. Nie najmłodsza już książka Gosty Knutssona Nalle,
wesoły niedźwiadek to tylko jedna z propozycji, po które warto sięgnąć przy tej okazji. Upływ czasu
naprawdę nie miał wpływu na fantazję głównego bohatera. Jestem pewna, że jego przygody nadal będą
bawić młodych czytelników, bo „koszulę do zębów i szczoteczkę nocną zawsze można pożyczyć”.
I jeszcze jedno. Nie zapomnijcie odwiedzić też Misia Uszatka, Kubusia Puchatka i misia
Paddingtona.
Opracowała Joanna Brandys
***

Instrumenty znane i nieznane
HELIGONKA to rodzaj akordeonu, instrument ludowy popularny na Żywiecczyźnie,
w Beskidzie, Czechach i na Słowacji. Heligonka pochodzi z XIX wieku. Za wynalazcę
tego instrumentu uważa się Cyrila Demaina, który 23 maja 1829 roku w Wiedniu
otrzymał patent na wyrób heligonki. Źródłem dźwięku w heligonce jest drgająca blaszka,
a nie słup powietrza. Zatem jest to instrument perkusyjny, a nie dęty. Heligonka składa
się z trzech części: melodycznej lub dyszkantowej (dla prawej ręki), miechu i części
basowej (dla lewej ręki). Instrument działa podobnie jak harmonijka ustna, a wykorzystywany jest podczas
rodzinnego biesiadowania i kolędowania. Na heligonce gra się melodie ludowe, przyśpiewki góralskie, pastorałki,
weselne polki. Dawniej instrument przekazywano z pokolenia na pokolenie.
FORTEPIAN to instrument klawiszowy, strunowy i uderzany. Nazwa fortepian pochodzi od
określeń dynamicznych: forte – „głośno” i piano – „cicho”. Z instrumentu wydobywa się więc
dźwięki o różnej głośności. Struny fortepianu rozpięte poziomo na stalowej ramie uderzane są
młoteczkami pokrytymi filcem. Naciskanie klawisza uruchamia uderzenie młoteczka w strunę.
Pierwszy fortepian zbudowano w 1711 roku. Przez kolejne dziesięciolecia konstrukcja
instrumentu ulegała zmianom (kształt pudła rezonansowego, liczba strun, skala). Współczesny
fortepian posiada 88 klawiszy, standardem jest rozpiętość 7 i ¼ oktawy. Ze względu na różną
długość fortepianów rozróżniamy cztery ich rodzaje: fortepiany gabinetowe (do 180 cm),
salonowe (do 210 cm), półkoncertowe (do 240 cm) i koncertowe (powyżej 240 cm). Fortepian
jest obecnie instrumentem solowym, kameralnym. Wchodzi w skład orkiestry symfonicznej.
Posiada dwa lub trzy pedały, które regulują głośność dźwięków albo też wytłumiają je. Strojenie fortepianu to trudna
i skomplikowana sztuka polegająca na napinaniu strun nawiniętych na metalowe kołki. Stroiciel to częsty gość
każdej filharmonii. Przed koncertem stroi instrument, by brzmiał czysto i pięknie.
BĘBENEK OBRĘCZOWY, inaczej zwany obręczówką, to instrument popularny na
Lubelszczyźnie. Wykorzystywany jest w kapelach ludowych. Do budowy bębenka
obręczowego wykorzystuje się duże drewniane obręcze, na które naciąga się membranę.
Pod nią umieszcza się pręt z dzwoneczkami – janczarkami. W otworach obręczy
przymocowane są mosiężne talerzyki. W membranę uderza się palcami, dłonią lub pałką,
pociera się kciukiem lub nadgarstkiem. Instrumentem należy rytmicznie potrząsać, by
uzyskać dodatkowy efekt dźwięków dzwonków i blaszek.
Opracowała Joanna Podemniak
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dwóch ojców i dwóch synów to mogą być trzy osoby (dziadek, ojciec,
syn). Dziadek jest ojcem ojca, a ojciec jest synem dziadka. Każdy
otrzymał 1/3 kwoty czyli 100 zł.
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