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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Jaki smak ma teraz śnieg.
Smak opłatka czy smak łez?
Tyle żalu wchłonie biel.
Tyle życzeń przyjmie biel.
Wraca ludziom ludzki głos,
kiedy gwiazdka niebo tnie,
w sercach już truchleje moc,
dziś nadzieja rodzi się.
Ci, co mają zimny wzrok,
nienawidzą się dziś mniej,
ci, co miłość niosą to
po raz pierwszy widzą cel. […]
W każdym domu dziś Betlejem, pierwsza gwiazdka w oczach lśni,
darów tyle, jakby Trzej Królowie pomylili drzwi…
Sąsiad Herod pod obrusem dziś pełno siana ma,
zło uchodzi przed Jezusem, znowu miłość mieszka w nas.
Stanął anioł pośród nas,
kolędować z nami chce.
Dziś się zaczął liczyć czas,
dziś nadzieja rodzi się.
Jacek Cygan „Dziś nadzieja rodzi się”
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Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. 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 podaje się także kutię – słodką
potrawę z pszenicy, maku, miodu i bakalii. Po wieczerzy wspólnie śpiewa się kolędy,
a dzieci szukają pod choinką prezentów od Świętego Mikołaja.
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.

Książka pod choinkę
Biblioteka poleca…
Czy dacie się zabrać w podróż do krainy Świętego Mikołaja? Czy chcecie
dowiedzieć się, jak pracuje i spędza wolny czas? Jeżeli liczycie na spotkanie
z zacofanym staruszkiem, to jesteście w błędzie. Zapraszam na wizytę
u Mikołaja, który jest za pan brat ze smartfonem, laptopem, sprawnie odbiera
wiadomości SMS i MMS, przemieszcza się używając GPS-a … i nie ucieka od
odpowiedzi na dziesiątki pytań. Pytań, które nurtują od lat dzieci na całym
świecie. Będzie się działo!
Mikołaj jest bardzo zajęty. Prośby o prezenty przyjmuje przez cały rok.
Mimo to chętnie włącza się w różne akcje wymagające szybkiej interwencji, bo
może polegać na wielu ludziach w różnych miejscach świata. Razem z nim
uratujemy wieloryba, nie dopuścimy do zaśmiecenia oceanu, uwolnimy ptaka
z sideł. Spróbujemy też razem z grupą niedowiarków zaczaić się na Świętego
Mikołaja, żeby wreszcie zobaczyć na własne oczy, jak podkłada prezenty. Czy się uda? A może rację
ma tata jednego z bohaterów, który dzieli się takim spostrzeżeniem: „Dopóki jest tajemnica, jest radość.
Jak tajemnica zostanie odkryta, radość może zniknąć…”
Radości i magii Świąt. Wielu książek pod choinką!
Opracowała Joanna Brandys
***

Zagadka pani Izy
Asia dostała pod choinkę bardzo duże pudełko z prezentem. Podczas rozpakowywania
znalazła w środku jeszcze 4 mniejsze pudełka, także z prezentami. W każdym z czterech
pudełek były jeszcze 2 malutkie prezenciki. Ile prezentów otrzymała Asia?
A) 12

B) 13
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C) 8

D) 24

Arcydzieła malarstwa
Boże Narodzenie jest jednym z najpopularniejszych i najstarszych
tematów sztuki chrześcijańskiej. Dzieciątko w żłóbku, Maryja, Józef,
pasterze, wół, osioł, stajenka, mędrcy ze Wschodu – te motywy zna każdy
z nas od wczesnego dzieciństwa.
Narodzenie Jezusa malowali wielcy mistrzowie (Giotto, Giorgione,
Caravaggio, Rubens, Velázquez) jak i mniej znani artyści. Na przestrzeni
wieków zmieniał się sposób przedstawiania tego motywu. Artyści osadzali to
wydarzenie w swoich czasach, wśród postaci zamieszczali fundatorów, czy
ozdabiali dzieła licznymi aniołkami. Ukazywali Maryję adorującą Jezusa,
klęczącą przed Nim lub trzymającą Dzieciątko na kolanach. Pierwsze
zachowane sceny Bożego Narodzenia pochodzą z IV wieku.
W Polsce jednym z najwcześniejszych, a zarazem
najpiękniejszych przykładów dzieł o takiej tematyce jest
kwatera
skrzydła
poliptyku
zwanego
Ołtarzem
Grudziądzkim (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie). Pochodzi on z kaplicy zamku krzyżackiego
i powstał ok. 1390-1400. Jego twórcami byli zapewne
malarze przybyli z Czech. Ten ołtarz to wieloczłonowa
konstrukcja, tzw. poliptyk, o dwóch parach ruchomych
skrzydeł. Dzieło zdobią przedstawienia figuralne malowane
temperą na drewnie jodłowym. Całkowicie otwarty ołtarz
prezentuje na czterech kwaterach
skrzydeł sceny z cyklu Dzieciństwa
Chrystusa: Zwiastowanie, Narodzenie, Ofiarowanie w świątyni i Pokłon
Trzech Króli. W kompozycji tablicy przedstawiającej Boże Narodzenie
ukazano dziewczęcą Maryję w momencie, gdy klęcząc, adoruje swego
nowonarodzonego Syna. Mały Jezus zdaje się nie tyle leżeć na kamienistym
gruncie, co raczej nad nim unosić, otoczony migdałowatego kształtu wieńcem
z promieni. Scena ta ilustruje wizje mistyków mówiących o nadziemskim
blasku bijącym od niemowlęcia i podkreślających cudowność bezbolesnych
narodzin Chrystusa, oraz prawdę, iż Zbawca, przybierając ciało, nie przestał
być wszechmocnym Bogiem. Na dalszym planie widzimy stajenkę i św.
Józefa. Całe malowidło lśni intensywnymi kolorami na złotym tle.
Temat Bożego Narodzenia rzadko pojawiał się
w sztuce nowszych czasów. Jednak w 1925 r. powstała
Kapliczka Bożego Narodzenia – najświetniejsze dzieło Jana
Szczepkowskiego przygotowane na Międzynarodową
Wystawę Sztuki w Paryżu. Ukazuje ona Madonnę
z Dzieciątkiem siedzącą na tronie, adorowaną przez
śpiewające i muzykujące anioły. Znajdujący się na dole
napis: A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO I MIESZKAŁO
MIĘDZY NAMI, sugeruje, że widzimy nowonarodzonego
Zbawiciela. Artyście udało się w genialny sposób połączyć
charakterystyczne dla sztuki ludowej tworzywo – surowe
i grubo ciosane sosnowe drewno, uproszczenia form
z nowoczesną ich geometryzacją oraz estetyczną rytmizacją.
Kapliczka Szczepkowskiego stała się symbolem polskiego
art déco. Nagrodzona złotym medalem, zakupiona została
przez rząd Francji i zdobi dziś ołtarz w polskim kościele w północnofrancuskim Dourges. Artysta
sporządził jednak replikę dzieła, która znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Opracowała Iwona Kowalczyk
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Świąteczne rebusy

śnia
+j
l=g

ś

ch
er=y

arz=ę

O

Ch
mik

***

Poznaj polskie przysłowia
Urwać się z choinki – zachować się niestosownie, niemądrze.
Wyglądać jak choinka – przesadnie się wystroić, zawiesić na sobie wiele ozdób.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
W gazetce wykorzystano:
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