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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
ks. Jan Twardowski „Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?”
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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.(…)
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

Święta Bożego Narodzenia

Nadchodzą
. Uroczyste obchody świąt w polskich
domach zaczynają się 24 grudnia, w Wigilię. Gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka, dzielimy się
opłatkiem, składamy sobie świąteczne życzenia i siadamy do wieczerzy wigilijnej. Świąteczny stół
przykryty jest białym obrusem, pod który wkładamy sianko. Na stole stawiamy jedno dodatkowe
nakrycie dla bliskich, których nie ma z nami lub dla gościa, który może zapukać do drzwi, prosząc
o schronienie.
Na Wigilię przygotowuje się postne potrawy. Powinno ich być dwanaście, bo tyle
miesięcy ma rok. Tradycyjne wigilijne dania to między innymi: barszcz czerwony, uszka
z grzybami, pierogi z kapustą, karpie smażone lub w galarecie, śledzie, kompot z suszonych
owoców. W niektórych regionach Polski podawano także kutię – słodką potrawę z pszenicy,
maku, miodu i bakalii. Po wieczerzy wspólnie śpiewano kolędy, a dzieci szukały pod
choinką prezentów.
W wigilijną noc o północy odprawiana jest PASTERKA, czyli msza święta upamiętniająca
zwiastowanie pasterzom nowiny o narodzeniu Jezusa.
Od 26 grudnia do Święta Trzech Króli przychodzili do domów kolędnicy. Wchodząc do domów,
pozdrawiali gospodarzy, wygłaszali lub wyśpiewywali powinszowania świąteczne i noworoczne.
Niekiedy odgrywali zabawne scenki. Zawsze prosili o datek lub poczęstunek. Kolędujące grupy dzieci
i młodzieży różniły się między sobą przebraniem. Do domów przychodzili kolędnicy z gwiazdą, szopką,
turoniem, drewnianym konikiem, z kozą i niedźwiedziem. Czasem w orszaku był diabeł, śmierć i anioł.
***

Biblioteka poleca…
Znacie kalendarz adwentowy? Pewnie nie jest Wam obcy dreszczyk emocji
dotyczący kolejnej odsłony jednego z 24 okienek. Co też będzie tam ukryte?
Ilustracja, ozdoba choinkowa, plastikowa a może czekoladowa figurka. A jaka to
lekcja cierpliwości i samodyscypliny! Przecież każdego dnia można otworzyć
tylko jedno okienko!
Joachim- bohater książki Josteina Gaardera wypatrzył taki kalendarz w małej
księgarni na rynku swojego miasteczka. Kalendarz był stary i wyglądał na ręczną
robotę. Miał zagadkowy tytuł Czarodziejski kalendarz bożonarodzeniowy.
Księgarz, zdumiony odkryciem chłopca, oddał mu kalendarz za darmo. I tak –
wraz z otwieraniem kolejnych drzwi i okienek- rozpoczęła się wędrówka chłopca
w czasie i przestrzeni. Każda skrytka zawierała cieniutki, zapisany i pokryty ilustracjami zwitek papieru.
Bohaterką opowieści była dziewczynka o imieniu Elisabet, która w trakcie świątecznych zakupów ze
swoją mamą wybiegła z domu towarowego za pluszowym barankiem, który „nie miał już siły
wysłuchiwać brzęku aparatów kasowych i towarzyszącej zakupom paplaniny”. Dziewczynki nigdy nie
odnaleziono. W opowieściach ukrytych w kalendarzu dowiadujemy się, że spotkała anioła i razem
z nim rozpoczęła drogę do Betlejem, cofając się w czasie…Nie muszę Was zapewniać, jakie emocje
budziły każdego ranka Joachima. Może zechcecie poznać rozwiązanie zagadki sprzed lat i pomyśleć
o Bożym Narodzeniu nie tylko w kontekście prezentów i choinkowych lampek…
Opracowała Joanna Brandys
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Arcydzieła malarstwa
W tym numerze naszej gazetki opowiemy o twórczości Georgesa de La Toura (1593-1652),
znanego z takich dzieł jak Maria Magdalena, Hiob czy Święty Sebastian. Artysta obecnie uważany jest
za jednego z najwybitniejszych malarzy świata, po śmierci jednak przez długi czas był zapomniany.
Często nie podpisywał swoich obrazów, dlatego przypisywano je innym twórcom.
Tak było też w przypadku prezentowanbego obok dzieła
Nowo narodzony (Narodziny). Kiedy podczas rewolucji
francuskiej w 1794 r. płótno zostało zrabowane i przekazane do
Muzeum Sztuk Pięknych w Rennes, za jego twórcę uznano
holederskiego malarza Godfrieda Schalckena. Dopiero na
podstawie badań przeprowadzonych przez niemieckiego
historyka sztuki Hermanna Vossa w 1915 r. barokowe
arcydziało przypisano fracuskiemu mistrzowi pędzla.
Na obrazie widzimy trzy postacie w całości wypełniające
kadr, umieszczone na czarnym tle, w nieokreślonej przestrzeni
i miejscu. Jest ciemno. Młoda kobieta, delikatnie trzyma
maleńkie dziecko. Właśnie błogo zasnęło, otulone ciasno od stóp
do głów. Widać tylko zaróżowioną buźkę z zadartym noskiem. Matka uśmiecha się delikatnie w cichym
zamyśleniu. Towarzyszy jej druga, starsza niewiasta, z troską osłaniająca dłonią płonącą świecę, jedyne
źródło światła. Obie kobiety wpatrują się w śpiące dziecko. Chociaż postacie na obrazie nie mają aureol
(co jest typowe dla La Toura) ani żadnych innych atrybutów, często obraz interpretuje się jako
przedstawienie małego Jezusa, trzymanego przez Matkę Bożą. Druga kobieta siedząca bokiem do widza
to zapewne św. Anna. Kolorystyka obrazu ogranicza się odcieni czerwieni, pomarańczu i brązu oraz
bieli i czerni. Kompozycja jest bardzo prosta, niezakłócona przez zbędne elementy, a atmosfera
spokojna, nastrojowa, podniosła, pełna ciepła i miłości. Z powodu swojego klimatu i walorów
światłocieniowych płótno uznawane jest za arcydzieło malarstwa.
Pokłon pasterzy to drugi obraz de La Toura
przedstawiającym motyw narodzenia Jezusa. Na pierwszy rzut
oka scena przedstawia grupę pięciu osób siedzącą wokół dziecka
w świetle zapalonej świecy. Jest ona jedynym źródłem światła,
które pada na twarze zebranych, lecz dzięki dłoni starca, widz ma
wrażenie, iż blask bije od dziecka. Każda z postaci pogrążona
jest w zadumie. Po lewej stronie, w czerwonej szacie siedzi
Maryja, która jako jedyna modli się i nie patrzy na noworodka.
Za nią siedzi pasterz, który przyprowadził swoją owieczkę.
Wśród zebranych znajduje się służąca, trzymająca naczynie
z wodą. Malarz odszedł od tradycyjnego ujęcia sceny narodzin
Chrystusa. Dziecko leży w wiklinowym koszu a nie w żłobie. Wśród zwierząt nie ma osła i wołu.
Opracowała Iwona Kowalczyk

***

Zagadka pani Izy
Święty Mikołaj pakuje 12 prezentów do 3 worków. W pierwszym worku jest tyle samo prezentów co
w drugim i trzecim łącznie. Drugi worek jest jeszcze pusty. Ile prezentów jest w trzecim worku?
A) 4
B) 5
C) 6

GRUDZIEŃ 2020

Mamo, pobaw się ze mną!
Jedną z najpiękniejszych polskich tradycji jest wspólne śpiewanie
kolęd. Ale można też kolędę zagrać!
Postanowiłam nauczyć swoje dzieci grania kolędy Pójdźmy wszyscy do
stajenki na kolorowych dzwonkach naciskanych oraz dzwonkach na tubach.
Potrzebne nam będą:
kolorowe dzwonki naciskane,
dzwonki na tubach (lub kolorowe dzwonki zwane potocznie
cymbałkami),
zapis kolędy kolorami.
Michalina i Mikołaj, patrząc na zapis kolorów, rozpoczęli grę na
instrumentach. Po kilku próbach potrafili już zagrać kolędę. Jak widać nie
trzeba chodzić do szkoły muzycznej, żeby grać na instrumentach.
Wystarczy chęć, wytrwałość i dobry nastrój, a błędy zdarzają się każdemu.
Młodzi muzycy, do dzieła!
Każdy kto chce posłuchać jak poszła nauka dzieciom może odwiedzić
profil naszej szkoły na Facebooku. Oto link:
https://www.facebook.com/107364500896641/videos/388718572360722
Zapraszamy!
Monika Culepa

***

Świąteczne rebusy
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