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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

 
Świeciła gwiazda na niebie,   
srebrna i staroświecka.  
Świeciła wigilijnie,  
każdy zna ją od dziecka.  
Zwisały z niej z wysoka długie,  
błyszczące promienie,  
a każdy promień to było  
jedno świąteczne życzenie.  
I przyszli - nie magowie,  
już trochę podstarzali –  
lecz wiejscy kolędnicy,  
zwyczajni chłopcy mali.  
Chwycili za promienie  
jak w dzwonnicy za sznury,  
ażeby śliczna gwiazda  
nie uciekła do góry.  
Chwycili w garść promienie,  
trzymając z całej siły.  
I teraz w tym rzecz cała,  
by się życzenia spełniły. 

 
L. Staff „Gwiazda” 
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Nadchodzą Święta Bożego NarodzeniaŚwięta Bożego NarodzeniaŚwięta Bożego NarodzeniaŚwięta Bożego Narodzenia. Uroczyste obchody świąt w polskich 

domach zaczynają się 24 grudnia, w Wigili ę. 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 wigilijn ą 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… 
  

W tym numerze chcieliśmy polecić książkę „Bracia Lwie Serce” Astrid Lindgren , 
najpopularniejszej szwedzkiej pisarki dla  dzieci. Astrid twierdziła: „Chcę pisać dla 
takiego kręgu czytelników, którzy potrafią wyobrazić sobie cuda. Tylko dzieci potrafią – 
czytając – zobaczyć przed oczami cuda”. Miała rację i za to dzieci kochają ją do dzisiaj. 
O książce „Bracia Lwie Serce” opowie nasza uczennica Marysia Wojta ś. 

 

Jednym z głównych bohaterów książki „Bracia Lwie Serce” jest Jonatan Lew. Ma trzynaście lat 
i młodszego brata Karola. Chłopców samotnie wychowuje mama Sigfrida. Cała rodzina mieszka 
w ubogim mieszkaniu w Szwecji. 

Jonatan przypomina królewicza z bajki. Doskonale jeździ konno, poluje i orientuje się w terenie. 
Jego ulubioną rozrywką jest łowienie ryb. Jest najlepszym uczniem w klasie, cieszy się, jeśli inni 
odnoszą sukces. Mimo, że Jonatan może bawić się ze zdrowymi kolegami, woli spędzać czas z chorym 
braciszkiem Karolem, którego pieszczotliwie nazywa Sucharkiem. Dla niego starszy brat jest wzorem do 
naśladowania, wszystko potrafi i wszystko rozumie. Nie waha się oddać 
życie, aby uratować Karola z płonącego domu. Wtedy nauczycielka 
nadaje Jonatanowi przydomek „Lwie Serce”, porównując go do 
odważnego króla Ryszarda Lwie Serce. 

Jest niezwykle szlachetny. Na pytanie, dlaczego zamiast siedzieć 
w domu naraża się na niebezpieczeństwo, odpowiada: „… bo są rzeczy, 
których jak się nie zrobi, to jest się śmieciem, a nie człowiekiem”.  

 
Jeśli chcecie poznać Jonatana i Karola, przeczytajcie powieść Astrid Lindgren „Bracia Lwie Serce”. 
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Szkolne aktualności... 
 

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu 
„Kartka ze szpitala”  realizowanego przez Fundację ROSA. 
W ramach tej akcji nasi uczniowie będą uczestniczyli w 
warsztatach plastycznych, podczas których przygotują według 
własnego pomysłu kartki pocztowe, zredagują pozdrowienia lub 
opiszą swoje przeżycia, a następnie wyślą je do swoich bliskich. 
W ten sposób mają szansę rozładować napięcie i stres związane z 
pobytem w szpitalu, wzmocnić więź z przyjaciółmi i rodziną, 
a także podzielić się swoimi odczuciami. Oprócz tego rozwijają 
kreatywność, wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, co wyzwala 
pozytywne emocje. Fundacja ROSA dostarczyła naszej szkole materiały plastyczne potrzebne do 
wykonania kartek, oraz koperty i znaczki pocztowe.  

Na warsztatach 8 i 14 listopada 2012 r. mali pacjenci bardzo chętnie tworzyli piękne kartki, 
wykazując się przy tym dużą pomysłowością. Wysyłali je do rodziny, przyjaciół i kolegów z klasy. 28 
listopada przygotowali list do świętego Mikołaja. 

 
*** 

Dnia 12 listopada 2012 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty 
z okazji Jubileuszu 150-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Uczniowie poznali historię i zbiory tej placówki. Aby lepiej poznać 
zgromadzone tam eksponaty, nadawali tytuły wybranym obrazom 
polskich malarzy. Rozwiązywali zadania, kto najszybciej rozpozna 
arcydzieło mistrza. Nagrodami w tym konkursie były pamiątkowe 
monety wydane z okazji jubileuszu muzeum.  Podzieleni na cztery grupy 
uczestnicy spotkania z otrzymanych reprodukcji przygotowali wystawy: 
„Historia jeździectwa”, „Józef Chełmoński”, „Piękne konie w galopie”, 

„Widok na stary Kraków”. Uczniowie wykazali się dobrą organizacją pracy, ogromnym zaangażowaniem 
i wrażliwością estetyczną. Z dumą prezentowali własne dzieła. 

 
*** 

W listopadzie i grudniu w naszej szkole odbyły się 3 warsztaty 
czytelniczo-krawieckie poświęcone warszawskim legendom. Zajęcia 
zorganizowane przez Fundację Dom Kultury prowadziła pani Małgorzata 
Brus. Uczniowie wysłuchali legend: „O warszawskie Syrenie”, „Złota 
kaczka”, „Wars i Sawa” . Warsztaty były okazją do nauki szycia. Dzieci 
nauczyły się nawlekać igły, robić supełki, przyszywać guziki, poznały 
podstawowe szwy krawieckie. Po każdych spotkaniu szczęśliwi uczniowie 
wracali do oddziałów z uszytymi przez siebie bohaterami legend.   

 
*** 

 „Czytelniku, przyjmij od nas książki, które idą tam gdzie Ty”. ( Motto Fundacji Festina Lente).  
 

Tym razem „przyszły” do szpitala w ramach akcji „Ksi ążka 
za uśmiech” ogłoszonej przez Fundację Dr Clown, którą wspiera 
Fundacja Festina Lente.  Celem akcji jest obdarowanie 
tradycyjnymi i mulitimedialnymi książkami wybranych oddziałów 
szpitalnych. Ofiarodawcą jest Fundacja Festina Lente, organizacją 
kącików czytelniczych będą zajmować się wolontariusze Fundacji 
Dr Clown. Inauguracja akcji miała miejsce 5 grudnia w naszym 

szpitalu. Dary książkowe, tablet i odtwarzacze mp3 zostały przekazane szkolnej bibliotece, która – 
poprzez propagowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie – stara się dotrzeć do każdego pacjenta 
na każdym oddziale. 

Opracowała: Joanna Brandys 
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Instrumenty znane i nieznaneInstrumenty znane i nieznaneInstrumenty znane i nieznaneInstrumenty znane i nieznane    
 

 

Okaryna – to mały, prymitywny instrument dęty z porcelany lub wypalanej gliny; 
powstał w XIX wieku we Włoszech. Kształtem przypomina gruszkę, ma osiem 
otworów palcowych. Osoba grająca na okarynie kieruje strumień powietrza do 
otworu zakończonego krawędzią. Dźwięk tego instrumentu dętego wargowego 
przypomina brzmienie fletu. 

 

Tam-tam – jest instrumentem perkusyjnym o dźwięku nieokreślonej wysokości, pochodzi z 
Azji (a dokładnie z Chin). Ma kształt metalowego kręgu zawieszonego na ramie (stojaku). 
Dźwięk powstaje po uderzeniu filcową pałeczką, jest niski i donośny, płynie szeroką, 
rozedrganą falą. Tam-tam jest odmianą gongu, wykorzystywany głównie w orkiestrze 
symfonicznej. Najlepszy tam-tam świata jest własnością Filharmonii Wiedeńskiej i podobno 
robiony był w Chinach aż trzysta lat.  
 

Kornet  – instrument dęty blaszany podobny do trąbki, lecz od niej mniejszy, ma 
szeroką czarę głosową. Powstał z rogu pocztowego poprzez dodanie trzech 
wentyli. Kornet pojawił się w orkiestrze ok. 1820 r. jeszcze przed 
wprowadzeniem trąbki. Piękne brzmienie kornetu można usłyszeć w zespołach 
jazzowych, zespołach dętych i orkiestrach wojskowych.  

 

Harmonijka ustna – wywodzi się z dawnych, azjatyckich organków ustnych. Jest to 
instrument dęty, mały i płaski, z przegródkami. W nich znajdują się blaszki, które drgają 
pod wpływem wdmuchiwanego lub wciąganego ustami powietrza. Harmonijka ustna jest 
bardzo popularnym instrumentem na świecie. Może służyć jako zabawka dziecięca lub 
pełnić funkcję instrumentu solowego, wirtuozowskiego. 

Opracowała: Joanna Podemniak 
*** 

SłowSłowSłowSłowniczek  liturgicznyniczek  liturgicznyniczek  liturgicznyniczek  liturgiczny    
    

Baptysterium (baptysterion - po grecku chrzcielnica) – wznoszona blisko kościoła 
budowla kościelna, w której udzielano chrztu świętego. Od VIII wieku przeniesiono 
chrzcielnicę do kościoła. 
 
 

Klasztor – mieszkają w nim zakonnice lub zakonnicy; najczęściej jest to duży 
budynek nieopodal kościoła. 

  
 

Kościół parafialny – to kościół przy którym mieszka proboszcz. W każdą niedzielę 
i święta odprawia się w nim Msze Święte. Niekiedy kościołem parafialnym jest kościół 
klasztorny, jeżeli należy do niego parafia. 

 
Bazylika – w czasach rzymskich bazylika była wielką halą, w której odbywały się 
targi i sądy. Dziś tym terminem określa się duży kościół z kilkoma nawami, 
z których jedna – nawa środkowa – jest wyższa i zamknięta drewnianym sufitem 
lub sklepieniem. 

 
 

Katedra (cathedra - po grecku krzesło) – 1. główny kościół diecezji i biskupa 
diecezjalnego. 2. inaczej tron biskupi, miejsce przewodniczenia liturgii słowa 
przez biskupa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Opracował: ks. Robert Mikusek 
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