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WYDANIE Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA

Zasypało, zasypało świat na biało
i kwiatami na szybach skrzy mróz,
zapatrzony w pierwszą gwiazdkę
przystanął Anioł Stróż...
Pachnie lasem choinka, srebrem lśni,
radość wchodzi do domu,
gniew gdzieś w kącie się zaszył, smutek śpi...
Już opłatek na stole,
słowa ciepłe, serdeczne,
a na szybach koronkę mróz tka...
Zasypało, zawiało świat calutki na biało,
wśród gałęzi kolędy wiatr gra...

M. Strzałkowska „Wigilia”
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Szkolne aktualności...
W naszym szpitalu mamy prawdziwą
choinkę! Niezwykle piękne świąteczne
drzewko ofiarowała nam dyrekcja Lasów
Państwowych. 10 grudnia mali pacjenci
ubierali choinkę wspólnie z ministrem
środowiska i naszymi darczyńcami. Najpierw
jednak dzieci musiały przygotować ozdoby
choinkowe. Były naprawdę oryginalne, wykonane z drewnianych krążków, na
których namalowano różne zwierzęta. Kiedy ozdoby były gotowe, nadszedł czas
udekorowania drzewka. Choć podczas pracy zbiło się nam kilka bombek, choinka
wygląda wspaniale. Mamy nadzieję, że bardzo długo będzie cieszyć naszych pacjentów. Na pamiątkę tego
niezwykłego dnia wszystkie dzieci otrzymały ekologiczne książeczki o naszych lasach.
***

Wieści z Szaserów
Mikołajki
Jak co roku wszyscy czekaliśmy na Mikołajki.
Dawniej dzień ten był ściśle związany z osobą biskupa
Mikołaja z Miry, który niepostrzeżenie obdarowywał
biednych. Współcześnie to dzień, w którym św. Mikołaj
lub jego wysłannicy zaczynają odwiedzać dzieci.
Uczniowie naszej szkoły mieli w tym roku miłą
niespodziankę. Najpierw przyjechał do nich św. Mikołaj
razem z pracownikami Fundacji Orange. Kilka dni
później przysłał jeszcze wysłanników ze Stowarzyszenia Lubię Pomagam z kolejnymi prezentami.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
To kolejny rok realizowania w naszej szkole miejskiego programu ekologicznego „Wspieranie
edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy”. I tym razem uczniowie aktywnie
włączyli się w różnorodne działania z nim związane. Brali udział w zajęciach tematycznych, w szkolnej
świetlicy przygotowali prace plastyczne, plakaty i gazetki ścienne na dwa konkursy: „Psia Gwiazdka”
i „Chodźmy do ZOO”. Mamy nadzieję, że ich prace zdobędą nagrody.

Przygotowała Ewa Szostak
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Arcydzieła malarstwa
Motywy biblijne i religijne od wieków stanowią niewyczerpane źródło inspiracji
dla największych mistrzów malarstwa. W powszechnej świadomości wizerunek
Madonny kojarzy się z twórczością Rafaela Santi – jednego z geniuszy włoskiego
malarstwa renesansowego. Trudno jest policzyć, ile
obrazów przedstawiających Matkę Boską namalował
Rafael. Na całym świecie ponad 200 muzeów i galerii
posiada w swoich kolekcjach Madonny malarza z Urbino.
Zdumiewa przy tym fakt, że artysta nie kopiował ciągle tego samego
kobiecego wizerunku, nie powtarzał póz, ani sytuacji. Każda jego Madonna
jest inna. Rafael eksperymentował z wizerunkiem Matki Bożej. Najpierw
zrobił z Maryi blondynkę – po raz pierwszy w historii sztuki. Ubrał ją
w elegancką renesansową suknię. Wkrótce Madonny stały się coraz bardziej
matczyne, a dzieci (bo często obok dzieciątka Jezus pojawiał się Jan
Chrzciciel) swobodnie bawiły się. Na obrazie Madonna ze szczygłem rączki
obu chłopców dotykają szczygła, który od średniowiecza był symbolem duszy
ludzkiej. W kompozycji Rafaela ptak zwiastuje zabawienie.
Madonna na krześle należy do najbardziej znanych
i podziwianych obrazów Rafaela. Malarz zaproponował tu nowe
ujęcie kompozycyjne tematu. Postacie znalazły się bardzo blisko
siebie, wspaniale harmonizując z okrągłym kształtem obrazu.
Siedząca Matka Boża, widziana z boku, tuli w ramionach Dzieciątko.
Przytulone do siebie z czułością twarze zwrócone są w stronę widza,
na którego kierują wyraziste spojrzenia. Jezus jest tu osobą równie
silnie eksponowaną co Maryja, gdyż umieszczony jest w centrum
obrazu. Jest przedmiotem adoracji, składanej Mu przez Jana
Chrzciciela oraz czułości swej matki. Praca ta budziła zachwyt
artystów. Przyszedłem obejrzeć ten obraz z myślą, że będę mógł się
zabawić jego kosztem; ale oto stanąłem przed dziełem bardziej
swobodnym, mocnym, żywym i prostym, niż to sobie można wyobrazić
– te słowa napisał francuski impresjonista Pierre Auguste Renoir.
Madonna z różą stanowi jedno z najwspanialszych osiągnięć artysty,
obecnie znajduje się w muzeum Prado w Madrycie. Przechylona głowa
i łagodna twarz stały się wzorem wizerunku Matki Bożej, który zyskał dużą
popularność w twórczości późniejszych artystów. Postać Józefa wyłania się
z ciemnego tła za małym Janem Chrzcicielem. W obrazie występują silne
efekty światłocieniowe. W dolnej części kompozycji Rafael umieścił różę, do
której nawiązuje tytuł obrazu.
Wszystkie Madonny Rafaela cieszyły się dużym uznaniem
współczesnych i potomnych, ponieważ artysta ukazywał w nich idealnie
piękne postaci, pełne życia i wdzięku.
Opracowała Iwona Kowalczyk

***

Zagadka pani Izy
Dzieci ubierały choinkę. Marysia powiesiła 13
bombek. Helenka powiesiła o 6 więcej. Adaś powiesił tyle
bombek, ile obie dziewczynki razem. Ile bombek wisi na
choince?
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Książka pod choinkę
Biblioteka poleca…
Kolejny, 20 już tom Jeżycjady, to dla miłośników twórczości Małgorzaty
Musierowicz i wielbicieli dziejów rodziny Borejków naprawdę piękny prezent pod
choinkę. I nie ma znaczenia to, że akcja „Wnuczki do orzechów” rozgrywa się miedzy
28 lipca a 13 sierpnia 2013 roku. Żar leje się z nieba, miasto rozkopane, kto może,
wyjeżdża. Razem z bohaterami spędzamy więc ten czas poza Poznaniem. Przenosimy
się na skąpaną w promieniach słońca, piękną polską wieś. Tam spotkamy pełną życia,
energiczną Dorotę. Ma dopiero siedemnaście lat, a na głowie całe gospodarstwo…
Czas dla nikogo się nie zatrzymał, więc nic dziwnego, że cioteczni bracia –
Józinek z Ignasiem – to już świeżo upieczeni: maturzysta Józef i student Ignacy. Nadal
za sobą nie przepadają i nadal są różni jak dzień i noc. Coś jednak ich łączy. Obaj mają kłopoty sercowe.
Splot okoliczności sprawi, że obaj poznają tytułową wnuczkę. Co z tego wyniknie? Jak typowe
mieszczuchy odnajdą się w wiejskiej codzienności? Co na to mamy, ciotki, dziadkowie? Bo w końcu
Borejkowie ciągle trzymają się stadnie.
Dwudziesty tom Jeżycjady nie zawiedzie czytelnika. Intryguje, bawi i pokazuje, jak wszystkie
wcześniejsze, że życie tak potrafi przyspieszyć, że w ciągu naprawdę krótkiego czasu wiele się potrafi
wydarzyć. Przeczytajcie koniecznie!
Opracowała Joanna Brandys
***

Instrumenty znane i nieznane
GĘŚLE PODHALAŃSKIE inaczej żłóbcoki to ludowy instrument smyczkowy posiadający
3 lub 4 struny. Podobne do skrzypiec, choć bardziej wysmukłe. Mają około 50-60 cm długości.
W gwarze podhalańskiej słowo gęśle oznacza właśnie skrzypce. Instrument może mieć różny
kształt pudła rezonansowego. Spód pudła i szyjkę struga się z jednego kawałka drewna.
Muzykę wykonywaną na gęślach słychać w góralskim domu, karczmie, na weselach, zabawach
i innych uroczystościach. Z instrumentem tym związany był legendarny muzyk, gawędziarz i
przewodnik tatrzański Jan Sabała–Krzeptowski (1809-1894), który często przygrywał na
żłóbcokach
przy
góralskim
ognisku. W Zakopanem znajduje się pomnik Sabały
trzymającego w ręku staropolski instrument – gęśle . W muzyce góralskiej do dziś obowiązują
tzw. sabałowe nuty. Były to charakterystyczne melodie, do których Jan Sabała–Krzeptowski
układał własne słowa.
KLAWESYN to stary instrument – pradziadek fortepianu, zewnętrznie nieco do
niego podobny. Do budowy instrumentu używa się drewna lipy, dębu, klonu lub
egzotycznych gatunków drzew. Struny zamocowane są na drewnianej ramie
wewnątrz pudła rezonansowego. W klawesynie pobudzenie strun odbywa się nie
przez uderzenie młoteczka, lecz przez szarpnięcie plektronem (piórkiem lub
kolcem), który zaczepia o strunę. Fortepian zdominował klawesyn ze względu na
bardzo duże możliwości dynamiczne. Klawesyn wydawał dźwięki o tej samej
głośności. Muzykę na klawesyn pisali wielcy kompozytorzy baroku. Instrument
wykorzystywany był w orkiestrze. Obecnie na klawesynie wykonuje się muzykę dawną lub awangardową.
BARABAN to duży bęben z naciągniętą obustronnie membraną. Instrument pochodzi więc
z grupy membranofonów. Posiada donośny, głęboki dźwięk wzbogacony brzmieniem
trójkąta lub talerza. Na barabanie gra się oburącz. Instrument wchodzi w skład kapel
ludowych różnych regionów Polski.
Opracowała Joanna Podemniak
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