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BYLE DO DZWONKA 

             

 
Co składa się na świąteczną atmosferę? Jakie tradycje 

wiążą się z Bożym Narodzeniem? – zapraszamy do lektury 

świątecznego numery gazetki szkolnej. 
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Aby Święta Bożego Narodzenia 
były Bliskością i Spokojem, 

a Nowy Rok – Dobrym Czasem 
                                   K.I. Gałczyński 

 
 

Pięknie ustrojona choinka,  

wesołe dźwięki kolęd oraz radość 

przystrajająca ludzkie serca 

niech oznajmią, że nadszedł czas 

odpoczynku i świętowania. 

 

Proszę więc przyjąć z serca płynące 

życzenia, aby czas Bożego Narodzenia 

stał się okazją do miłych spotkań  

w gronie najbliższych i umacniania 

wiary w to, co dobre i piękne. 

 

Niech w całym nadchodzącym roku 

nie opuszcza Państwa pomyślność, 

a optymizm i pogoda ducha 

wypełniają każdy dzień. 

       

W imieniu społeczności szkolnej  

świąteczne pozdrowienia przesyła  

Dyrektor Gimnazjum nr 2  

im. Mikołaja Kopernika w Olecku  

 

Barbara Taraszkiewicz  

 

 

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej 

wyczekiwany okres w ciągu roku. Czas 

spędzony z rodziną, obdarowywanie się 

prezentami i wzajemne dziękczynienie – to 

wszystko wprowadza nas w niepowtarzalną, 

świąteczną atmosferę. To również czas, w 

którym jesteśmy szczególnie wyczuleni na 

krzywdę drugiego człowieka, a co za tym 

idzie nastawieni na czynienie dobra i 

niesienie pomocy innym. 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, a 

prawdziwe szczęście daje nam dzielenie się 

tym, co mamy z innymi. Pamiętajmy zatem, 

żeby dla każdego z nas Święty Mikołaj nie 

był tylko bajkową postacią, ale realnym 

wzorem do naśladowania, który będzie 

uświadamiał nam, że od wyciągnięcia do 

drugiego człowieka pomocnej dłoni zależy 

niezwykły urok świąt. 

Miłej lektury, 

 

Magdalena Siwko 

opiekun zespołu redakcyjnego 

„Byle do Dzwonka” 
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Przybij piątkę Adrianowi 

 

W niedzielę, 4 grudnia 2016 roku, 

społeczność Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Olecku wzięła udział w akcji 

„Iskierki Dobra”. Punktem kulminacyjnym 

niedzielnej akcji była loteria fantowa, która 

została przygotowana i przeprowadzona 

przez pracowników oraz uczniów naszej 

szkoły. Zebrane fundusze przeznaczone 

zostały na leczenie metodą delfinoterapii 

Adriana Sznurkowskiego, który cierpi na 

dziecięce porażenie mózgowe i padaczkę 

lekooporną. Burmistrz Olecka – Wacław 

Olszewski – w dniu 5 grudnia 2016 roku 

przekazał mamie Adriana czeki na łączną 

kwotę 4010 zł. 

 

Każdy, kto chce pomóc Adrianowi w jego 

walce o zdrowie może to zrobić wpłacając 

pieniądze na konto: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

Alior Bank S.A. 15 1060 0076 0000 3310 

0018 2615 

Tytułem: 16270 Sznurkowski Adrian 

darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

 

 

 „Mikołaj (nie) raz w roku” 

 

Mikołaj kojarzony jest z sympatycznym 

staruszkiem z długą brodą i zaokrąglonym 

brzuchem, który obowiązkowo chodzi 

odziany w czerwony strój uwieńczony 

czapką z pomponem. Wedle wyobrażeń 

białobrody jegomość mieszka w Laponii, a w 

okresie Świąt Bożego Narodzenia rozwozi 

dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez 

zaprzęg reniferów. Postać Mikołaja 

wywołuje uśmiech na twarzy dzieci, daje im 

wiele radości w czasie oczekiwania na 

Gwiazdkę. A czy wiecie, kim Mikołaj był 

naprawdę? Oto krótka historia, która 

przybliży wam jego postać. 

 

Mikołaj urodził się pod koniec III wieku w 

mieście Mira. Pochodził z zamożnej rodziny 

i był jedynakiem. Mógł żyć w luksusie, ale 

wolał pomagać biednym i potrzebującym i 

to właśnie im rozdawał swoje bogactwa. 

Najczęściej obdarowywał ubogich chlebem, 

orzechami, słodyczami, książkami, 

krzyżykami, świętymi obrazkami, ptaszkami 

w klatce czy pieniędzmi. Był człowiekiem 

dobrym, pobożnym, miłosiernym, dlatego 

mieszkańcy Miry wybrali go na swojego 

biskupa. W czasie chrystianizacji Europy 
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Zachodniej legenda o szczodrym biskupie 

połączyła się w jedno z postacią Ojca Zimy 

z folkloru angielskiego i postacią Odyna z 

mitów germańskich. 

Wizerunek Świętego Mikołaja – jako 

jowialnego, grubego staruszka z siwymi 

wąsami i białą brodą – pojawił się już w 

ilustracjach do wydanego w 1832 roku 

poematu „A Visit From St. Nicholas” („Noc 

Wigilijna”), jednak za twórcę współczesnej 

postaci pulchnego, rumianego Świętego 

Mikołaja uznaje się Haddona Sundbloma – 

rysownika, który pracował na zlecenie 

koncernu  Coca-Coli. To właśnie reklamie 

popularnego napoju zawdzięczamy dzisiejszy 

obraz świętego. Kreację z reniferami i 

pomocnymi skrzatami nieustannie 

popularyzują media, a najbardziej 

charakterystyczny element stroju świętego – 

czerwona czapka z białym pomponem – stał 

się współcześnie jednym z komercyjnych 

symboli świąt Bożego Narodzenia. 

 

Mimo że Mikołaj pracuje raz w roku, to 

każdy, nawet ty, może nim być. Święta 

Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, aby 

okazywać dobro, jednak warto być dobrym 

przez cały rok. Wszystkie szlachetne uczynki 

są na wagę złota. Pamiętajmy, każda pomoc 

się liczy, ważna jest empatia i wsparcie, 

zarówno to materialne, jak i słowne, 

duchowe. 

 

Joanna Jankowska, kl. I a 

Magia Świąt 

 

Każdy z nas na pewno kiedyś zadawał sobie 

pytanie, na czym polega niezwykłość Świąt 

Bożego Narodzenia? Dla jednych wigilijny 

czas to tylko dni wolne od szkoły i długo 

wyczekiwane prezenty, dla innych zaś 

cudowna atmosfera, która pozytywnie na nas 

wpływa i sprawia, że nie możemy doczekać 

się świąt.  

 

Wigilia to jeden z niewielu dni w roku, w 

którym cała rodzina, choćby nawet odległa, 

spotyka się przy jednym stole, by celebrować 

wspaniałe wydarzenie – przyjście Jezusa na 

świat. To wyjątkowy czas, w którym dom 

wypełnia się zapachem korzennych 

pierniczków, pomarańczy i choinki. W czasie 

świąt w domach panuje zamieszanie, ale ma 

ono swój jedyny, niepowtarzalny urok. Gwar 

i wesołość towarzyszą niespiesznym 

rozmowom, a dźwięk kolęd buduje 

świąteczny nastrój i uwzniośla wspaniałe, 

bożonarodzeniowe chwile. 
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Magia świąt polega również na tym, że, 

pomimo różnic między nami, w ten jeden 

magiczny dzień zapominamy  o problemach 

codziennego życia, a dzielące nas spory i 

konflikty same się rozwiązują. 

 

Roksana Piwek, kl. I a 
Aleksandra Wasilewska, kl. I a 

 

Święta z Kevinem, 

czyli bożonarodzeniowa  

klasyka filmowa 

 

„Kevin sam w domu” to z pewnością 

największy sukces reżysera Chrisa 

Columbusa. Film, mimo że powstał 1990 

roku, po dziś dzień uznawany jest za jedną z 

najlepszych produkcji familijnych na świecie. 

Co więcej, „Kevin sam w domu” na stałe 

wszedł do kanonu bożonarodzeniowych 

filmów.  

 

Film opowiada o przygodach ośmioletniego 

Kevina McCallistera. Zbliżają się Święta 

Bożego Narodzenia. Rodzina szykuje się na 

wyjazd do Paryża. W domu panuje wielki 

harmider. Kelvin przeszkadza, za co zostaje 

ukarany przez mamę i musi spędzić noc na 

poddaszu. Gdy budzi się następnego dnia, 

okazuje się, że dom jest pusty - rodzice 

zapomnieli go zabrać. Nie przejmuje się tym, 

jest wręcz szczęśliwy, że może robić co chce. 

Podczas nieobecności opiekunów radzi 

sobie doskonale. Robi zakupy, sprząta, 

chodzi do kościoła, gotuje. Kiedy dowiaduje 

się, że do jego domu planują wkraść się 

włamywacze postanawia podjąć z nimi 

walkę, a pomysłowość Kevina w zastawianiu 

na nich pułapek nie ma granic.  

 

Na ogromny sukces film złożyło się wiele 

bardzo ważnych czynników. Przede 

wszystkim olbrzymim plusem produkcji jest 

znakomita obsada i rewelacyjne kreacje 

aktorów. Kolejny atut obrazu to znakomity 

klimat i ciepła rodzinna atmosfera, dzięki 

której ten błyskotliwy i pełen życia film 

doskonale wpasowuje się w 

bożonarodzeniową ramówkę. 

 

Mimo, że obejrzałyśmy ten film wiele razy i 

znamy go niemal na pamięć, zawsze 

doskonale się przy nim bawimy. W naszej 

opinii „Kevin sam w domu” to 

obowiązkowa pozycja świąteczna. Gorąco 

polecamy. 

 

Ewelina Miłowicka, kl. I a                                                                                               
Martyna Gorlewska, kl. I a 

 

http://www.filmweb.pl/person/Chris+Columbus-10649
http://www.filmweb.pl/person/Chris+Columbus-10649
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Świąteczne tradycje 

 

Boże Narodzenie to dla wielu ludzi 

wyjątkowy czas. Tradycje związane z tymi 

świętami towarzyszą nam już od wieków. 

 

 W Polsce najważniejszymi tradycjami 

związanymi ze świętami Bożego Narodzenia 

są pasterka, ubieranie choinki, 

przygotowywani szopki, ceremonia dzielenia 

się opłatkiem oraz uroczysta wieczerza 

wigilijna, którą spożywa się tuż po 

pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki. 

Wtedy to cała rodzina gromadzi się w 

jednym pokoju, przy stole nakrytym białym 

obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. 

Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół 

stołu, najstarsza osoba w rodzinie 

rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment 

Pisma Świętego o narodzinach Jezusa, 

następnie bierze z talerzyka biały opłatek, 

podchodzi do każdego, łamie się nim i 

składa życzenia. W tym dniu wspomina się 

wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To 

z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma 

gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole 

dodatkowe, puste nakrycie. 

 

Do dziś w całej Polsce kultywowane są 

pewne magiczne rytuały, które mają swoje 

źródło w przeszłości. Łuska karpia z 

wigilijnej wieczerzy noszona w portfelu ma 

zapewnić ciągły przypływ gotówki i 

bogactwo, spróbowanie wszystkich 

wigilijnych potraw – zdrowie i pomyślność, a 

znalezienie całego migdała, w którymś z 

deserów – powodzenie w miłości. 

 

 W Hiszpanii wigilijna wieczerza 

rozpoczyna się po pasterce, a 

odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Po 

kolacji wszyscy wychodzą na ulice 

oświetlone tysiącami barwnych żarówek, 

śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. 

Głównym wigilijnym daniem jest pieczona 

ryba oraz ciasto Trzech Króli, w którym 

zapieka się drobne upominki. Prezenty 

rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech 

Króli, na pamiątkę darów, które Jezus 

otrzymał od mędrców ze Wschodu. 

 

 W Szwecji Święta Bożego Narodzenia  

rozpoczynają się w pierwszą niedzielę 

adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa 

się z lutefisk, czyli suszonej ryby, którą przez 

kilka dni moczy się w wodzie, a następnie 

przez kolejne kilka dni maceruje w ługu 

sodowym – substancji silnie żrącej. Po 

wyjęciu z ługu ponownie konieczne jest 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ug_sodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ug_sodowy
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kilkudniowe moczenie w wodzie, celem 

wypłukania szkodliwej substancji. 

Galaretowatą, silnie aromatyczną rybę gotuje 

się następnie lub smaży i podaje z 

warzywami lub innymi dodatkami W Szwecji 

nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale 

za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie 

śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 

 

 We współczesnej Rosji bardziej uroczyście 

niż Boże Narodzenie świętowana jest noc z 

31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, 

które w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i 

jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie 

jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 

7 stycznia. To święto bardzo radosne,  wiele 

osób udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy 

składają sobie życzenia. Rozpoczyna je 

uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wigilia. 

Przygotowuje się postne danie z ziaren 

pszenicy, miodu, maku i orzechów oraz 

migdałowego lub makowego mleka. Takim 

daniem rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim 

stole wigilijnym, podobnie jak w Polsce, 

obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań – 

zgodnie z liczbą apostołów – m.in. bliny, 

ryba i mięsa w galarecie, pieczyste i pierniki 

miodowe. Wieczerzę wigilijną poprzedza 

ścisły post, który przestrzegany jest aż do 

pojawienia się pierwszej gwiazdki, 

symbolizującej Gwiazdę Betlejemską. 

 

 W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z 

cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami.  

Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem, w 

którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go 

znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, 

która zapewnia szczęście przez cały rok. 

 

 W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod 

sufitem piniatę – gliniane naczynie 

wypełnione słodyczami. Pod nią gromadzą 

się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, 

co rozpoczyna wyścig w zbieraniu słodyczy. 

Głównym daniem wigilijnym jest wędzony 

dorsz z papryką i oliwą oraz małymi 

grzankami. Podaje się również pieczonego 

indyka, owoce i słodycze. 

 

Aleksandra Nalewajko, kl. I a 
Patrycja Rzesiowska, kl. I a 

 

 

Wigilijne danie, 

czyli przepis na kutię 

 

Kutia jest tradycyjną potrawą ukraińską, 

białoruską i litewską. W Polsce przyrządza 

się ją w polskiej kuchni wschodniej, głównie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sma%C5%BCenie
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w rejonie Białostocczyzny. Jej nazwa 

pochodzi od ukraińskiego słowa „kokkos” 

oznaczającego ziarno. Nazwa ta związana 

jest z podstawowym składnikiem deseru, jaki 

stanowi ziarno pszenicy. Tradycyjnie kutię 

podaje się z okazji świąt Bożego Narodzenia 

– stanowi ona jedno z dwunastu 

tradycyjnych dań wigilijnych.  

 SKŁADNIKI 

1 szklanka ziaren pszenicy 

1 szklanka maku 

1/2 szklanki cukru pudru  

4 łyżki miodu 

5 dag rodzynek 

5 dag migdałów 

kilka kropli ekstraktu migdałowego 

1/2 szklanki słodkiej śmietanki 

PRZYGOTOWANIE 

Pszenicę wypłukać, zalać na noc wrzącą 

wodą. Następnego dnia zagotować, 

odcedzić, wlać świeżą wodę i gotować do 

miękkości (3–4 godziny), po czym odcedzić. 

Mak opłukać, sparzyć wrzątkiem, odsączyć i 

zemleć w maszynce z gęstym sitkiem. 

Połączyć z odcedzoną pszenicą, z 

podgrzanym miodem oraz z cukrem pudrem 

i ekstraktem migdałowym. Dodać posiekane 

bakalie. Wymieszać ze śmietanką i wstawić 

na kilka godzin do lodówki. 

Smacznego!  

Joanna Kuklińska, kl. I a 

 

Świąteczna ankieta  

 

1. Czy lubisz Święta Bożego Narodzenia? 
A) Tak, Czekam na nie cały rok. 
B) Nie, kojarzą mi się tylko z obowiązkami. 
  

2. Czy w twoim domu tradycje się 
zmieniają z biegiem lat?  
A) Nie, nie lubię zmian. 
B) Tak, uwielbiam zmiany. 
 

3. Czy wierzysz w Świętego Mikołaja? 
A) Nie, w to wierzą tylko dzieci. 
B) Tak, czemu nie? 
 

4. Ile potraw jest w twoim domu? 
A) Mniej niż 12. 
B) Zawsze 12. 
C) Ponad 12. 
 

5. Kiedy ubierasz choinkę? 
A) Tydzień przed Świętami. 
B) W dzień Świąt. 
 

7. Jaka jest twoja ulubiona tradycja 
świąteczna? 
A) Ubieranie choinki. 
B) Dzielenie się opłatkiem. 
C) Śpiewanie kolęd. 
D) Wręczanie sobie prezentów. 
 

 
Emilia Antonowicz, kl. I a 

Gabriela Narkiewicz, kl. I a 
 

 

   

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski

