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BYLE DO DZWONKA
W numerze m.in.:
O wierzeniach ludowych – wigilia świętego
Andrzeja
Z przymrużeniem oka – pomysły na andrzejkowe wróżby
Jak zrobić ciasteczka z wróżbą?
Bądź optymistą na przekór jesiennej aurze
Smaczna przerwa,
czyli co słychać
„Pod Gwiazdami”
Żyj świadomie –
edukacja globalna
Szanuj wodę!
Wstęp do edukacji
globalnej – zabawy dla
najmłodszych
krzyżówka
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O wierzeniach ludowych –

mężczyznę. Inni dopatrują się tej tradycji w

wigilia świętego Andrzeja

starogermańskim kulcie Freyera – boga
płodności i miłości. Chrześcijanie natomiast

Andrzejki to święto, które każdemu jest
znane. Obchodzimy je co roku w nocy z 29

modlili

się

do

świętego

Andrzeja

o

szczęśliwe i długie małżeństwo.

na 30 listopada, czyli w wigilię dnia świętego
Andrzeja. Andrzejki są specjalną okazją do
zorganizowania ostatnich hucznych zabaw

Na terenie całej Europy, nie tylko Polski
zwyczaj wróżenia był niezwykle popularny.
Dziewczyny zbierały się potajemnie w jednej

przed rozpoczynającym się adwentem.

chacie. Kawalerom nie wolno było w
spotkaniach andrzejkowych uczestniczyć.
Poza laniem wosku przez ucho od klucza i
odczytywaniem z

zastygłej masy cech

przyszłego męża znane były też inne
zwyczaje. W garnkach lub na skrawku pola
dziewczyny wysiewały ziarna lnu i konopi,
które zagrabiano męskimi spodniami, w
nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata
na męża. W całej Polsce wierzono, że sen w
Niegdyś

wróżby

andrzejkowe

charakter

wyłącznie

miały

z

29

na

30

listopada

niesie

i

przepowiednię o przyszłości. Uważano, że

przeznaczone były tylko dla niezamężnych

może się wtedy przyśnić ukochany albo

dziewcząt

–

upiór. Aby jednak uchronić dom przed

andrzejek

były

męskim

matrymonialny

nocy

odpowiednikiem

katarzynki.

Początkowo

złymi

duchami,

rozpalano

przed

nim

andrzejki traktowano bardzo poważnie, a

ognisko, które podtrzymywano całą noc.

wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w

Zwano je ogniskami świętego Andrzeja.

odosobnieniu.

Losowano

W

czasach

późniejszych

także

różne

przedmioty

o

przybrały formę zbiorową, organizowaną w

symbolicznym znaczeniu. Listek oznaczał

grupach rówieśniczych panien na wydaniu.

staropanieństwo, wstążka z czepka – bliski
ślub,

a

różaniec

–

stan

zakonny.

Jest kilka teorii powstania Andrzejek. Jedna

Najważniejsza była wróżba z gałązki wiśni

wskazuje na greckie pochodzenie tego

lub czereśni. Należało ją uciąć w dzień

święta, ponieważ Andrzej – „Andros” w

świętego Andrzeja i wstawić do wody. Jeśli

greckim

zakwitła w Wigilię Bożego Narodzenia, był

tłumaczeniu

oznacza

męża,
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to znak, że w najbliższym czasie dziewczyna

na nią cień. To on właśnie wskazuje nam, co

stanie na ślubnym kobiercu.

czeka nas w nadchodzącym roku.

Współcześnie

wieczór

niezobowiązujące

andrzejkowy

zabawy

i

to

wróżby

gromadzące rzesze zarówno dziewcząt jak i
chłopców.
Martyna Gorlewska, kl. II A

Z przymrużeniem oka
– pomysły na andrzejkowe wróżby
1. CZARODZIEJSKIE KARTECZKI:

3. ANDRZEJKOWE KUBECZKI:

1) Na białych karteczkach piszemy imiona

Należy przygotować cztery kubeczki. Na

męskie i żeńskie niewidocznym atramentem

stoliku pod jednym z nich kładziemy

(w tej funkcji sprawdzi się sok z cytryny i

obrazek - symbol zakonnego życia, pod

wykałaczka). Kiedy „atrament” wyschnie,

drugim monetę - na znak przyszłego

czarodziejskie karteczki wkładamy do 2

majątku, pod trzecim obrączkę - symbol

kapeluszy (damskiego i męskiego).

szybkiego zamążpójścia. Pod czwartym nie

2) Dziewczyny losują karteczki z męskiego

kładziemy

kapelusza,

staropanieństwa/starokawalerstwa.

chłopcy

z

damskiego.

nic

-

to

przepowiednia

Odczytujemy imię przyszłego męża lub żony

Następnie losujemy kubeczki i z bijącym

nad płomieniem świecy. Napis stanie się

sercem odkrywamy co się pod nimi kryje...

widoczny.

4. ANDRZEJKOWE WYŚCIGI BUTÓW:

2. LANIE WOSKU:

Będziemy potrzebować po jednym bucie

Wosk należy umieścić w blaszanej misce lub

każdego

garnku i podgrzewać, aż się rozpuści. Potem

najbardziej oddalonego od drzwi miejsca sali

każdy z uczestników zabawy przelewa go

zaczynamy ustawiać buty jeden za drugim

przez dziurkę od klucza do miski z zimną

tak, żeby pięta jednego, dotykała przodu

wodą. Zastygając, lany wosk tworzy dziwne

drugiego. Buty ustawiamy wzdłuż ściany, w

kształty. Zapaloną świecę stawiamy w

kierunku drzwi, te z końca „kolejki”

pobliżu

kształty

przekładamy na początek. Tej osobie, której

umieszczamy przy ścianie tak, żeby rzucały

but pierwszy „dotrze do mety” i przekroczy

ściany.

Woskowe

z

uczestników

zabawy.

Od
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próg, spełni się największe marzenie.

kółka.

5. RZUCANIE KARTECZKAMI:

karteczkę z wróżbą i zlep tak, jak się lepi

Jeśli chcemy poznać imię osoby, z którą

pierogi. Uformuj rogaliki i ułóż je na blaszce

spędzimy resztę życia należy wypisać na

wyłożonej papierem do pieczenia.

karteczkach

Ciastka należy piec w temperaturze 180C

imiona

potencjalnych

kandydatów na męża i rzucić je wszystkie

Na

każdym

połóż

zrolowaną

przez około 20 minut.

równocześnie za siebie. Imię, znajdujące się

Roksana Piwek,

na karteczce, która upadła najbliżej nas

Aleksandra Wasilewska, kl. II A

oznacza imię naszego partnera życiowego.

Bądź optymistą
na przekór jesiennej aurze

Marta Pojawa,
Zuzanna Jachimowicz, kl. II A

Ciasteczka z wróżbą

Czym jest optymizm? Najlepiej będzie, gdy
najpierw przybliżę wam definicję tego
pojęcia. Słownik języka polskiego podaje:
optymizm to „skłonność do dostrzegania we
wszystkim dodatnich stron i wiara pomyślny
rozwój

wydarzeń”.

Optymizm

to

podchodzenie do wszelkich sytuacji zawsze z
jak

najlepszej

strony,

zgodnie

z

powiedzeniem: „Nadzieja umiera ostatnia”.
Aby

przygotować

50

ciasteczek,

Życie każdego człowieka nie jest wyłącznie

potrzebujesz:

usłane

2 szklanki mąki,

niepowodzenia i traumy wpisane są w naszą

3/4 szklanki cukru pudru,

doczesność. Jaką zatem postawę przyjąć w

1 łyżka cukru wanilinowego,

chwilach zwątpienia? Przeczytałam kilka

1 łyżka oleju,

artykułów o tym, jak optymiści radzą sobie

1 łyżka wody,

ze stresem i przeciwnościami losu. Zanim

3 jajka.

powiem wam o tym i rozwinę temat,

różami.

Chwile

goryczy

–

wstańcie, zamknijcie oczy, weźcie głęboki
Jak zrobić ciasteczka z wróżbą?

wdech i oczyśćcie swój umysł ze wszystkich

Z podanych składników zagnieć ciasto.

problemów i przykrych sytuacji. Pomyślcie o

Rozwałkuj cienko i szklanką powycinaj

czymś, na co teraz najbardziej czekacie bądź
4
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o czymś, co sprawia wam przyjemność. Po

myślenie to podstawa szczęścia.

otworzeniu oczu szeroko się uśmiechnijcie i
usiądźcie. To świetne ćwiczenie na chwilowe
zmniejszenie stresu i napięcia.
Według badania przeprowadzonego przez
Joelle Jobin optymiści mają niższy poziom
kortyzolu nazywanego hormonem stresu, a
zatem mają większą odporność i cieszą się
lepszym zdrowiem. Ponadto optymiści lepiej
radzą sobie trudnościami. Nie ignorują i nie
uciekają od problemów, a próbują je
rozwiązać w jak najlepszy sposób. Człowiek
pozytywnie nastawiony do życia, wszystko,
co przynosi los traktuje jak wyzwanie,
któremu należy stawić czoła. Entuzjaści
życia są zdania, że po burzy zawsze
wychodzi słońce. Jeżeli optymiście przydarzy
się stłuczka i będzie musiał zapłacić
odszkodowanie, pomyśli o tym, że na
szczęście nikomu nic się nie stało, a nie o
tym, że jego portfel się uszczupli.

Na koniec instruktaż optymisty:
1. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi, sposoby
myślenia są zaraźliwe, jeśli poznałeś osobę,
która

imponuje

ci

swoim

sposobem

myślenia, spędzaj z nią jak najwięcej czasu.
2. Wierz w swoje możliwości, ponieważ wiara
czyni cuda.
3. Dawaj

miłość

i

przyjmuj

miłość,

to

największy skarb, który wzmacnia i inspiruje.
4. Pamiętaj, że w życiu nic nie jest ostateczne,
wszystko można naprawić.
5. Jeżeli coś ci nie wyjdzie, motywuj się, ucz się
na własnych błędach.
6. Szukaj dobrych stron.

Ważne jest też to, by nie być zamkniętym w
sobie. Najlepiej, w razie kłopotów, jest
porozmawiać z kimś zaufanym – mamą,
przyjaciółką czy nawet psychologiem – jeśli
zaistnieje taka potrzeba. Bądźcie zawsze
przygotowani na wzloty i upadki. Pewne

7. Nie pielęgnuj zmartwień.
8. Pozbaw się kompleksów i pokochaj siebie.
9. Szeroko się uśmiechaj, podnosisz w ten
sposób poziom endorfin, czyli hormonów
szczęścia.
10. Zakochaj się w szczęściu, dostrzegaj je.

żydowskie przysłowie mówi: „Zważaj na
swoje myśli, bo staną się twoimi słowami.
Zważaj na swoje słowa, bo staną się twoimi
czynami”. Na podstawie tej mądrości można
wysnuć

prosty

wniosek

–

Podsumowując,

działając

jak

optymista

zapewnisz sobie zwycięstwo, staniesz się
spełnionym,

szczęśliwym

człowiekiem.

pozytywne
5
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Młodzież, angażująca się w działalność
sklepiku szkolnego stara się odpowiadać na
potrzeby kupujących i spełniać prośby o
urozmaicenie asortymentu.
–

Do

korzystania

z

oferty

sklepiku

szkolnego zachęca mnie miła obsługa, a
także przystępne ceny i dobra jakość
Znajdziesz w sobie siłę, by wziąć swój los w
swoje ręce, będziesz potrafił zawalczyć o

sprzedawanych

produktów

–

podkreśla

Dawid Chmielewski z klasy II B.

swoje szczęśliwe życie i tak pokonasz
porażki, tylko uwierz w siebie.
Adrianna Czereszewska, kl. III F

Smaczna przerwa,
czyli co słychać „Pod Gwiazdami”
Sklepik

szkolny

powodzeniem

„Pod

działa

od

Gwiazdami”
września

z
po

przerwie wakacyjnej. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Olecku na każdej
przerwie w godzinach 8:45–13:45 mogą
kupić smaczne i zdrowe przekąski.

Wraz

z

opiekunami:

Białokozowicz

i

p.

Beatą

Magdaleną
Kozłowską

zapraszamy całą społeczność szkolną do
sklepiku „Pod Gwiazdami”.

Uczniowie pracujący w sklepiku dbają o to,

Natalia Chołod, kl. II B

by wystrój lubianego przez wszystkich
miejsca nawiązywał do aktualnych świąt, a
tym samym zachęcał kupujących

do

odwiedzin. Jeżeli wraz z nami chcesz zadbać

Żyj świadomie
– edukacja globalna

o estetykę sklepiku, przynieś własnoręcznie
wykonane dekoracje do osób dyżurujących
„Pod Gwiazdami”.

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie
globalnych

współzależności,

przyczyn

problemów współczesnego świata i wyzwań
6
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z tym związanych. Edukacja globalna ma

właśnie, czy zastanawiałeś się kiedyś

przybliżać

zagadnienia

nad tym? Skąd pochodzi kawa w twoim

dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak

kubku? Skąd się wzięła gąbka? Jakim

również pokazywać wzajemne zależności

cudem na twój stół trafił bananowy

między Polakami a mieszkańcami krajów

jogurt? I zanim skończysz śniadanie, już

rozwijających

zależałeś od ponad połowy świata”.

społeczeństwu

powinna

się.

Edukacja

prowadzić

do

globalna
osobistego

zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem

Gdyby nie ludzie mieszkający i pracujący w

oraz włączenia się w proces budowania

innych

globalnego

społeczeństwa

opartego

na

wyglądałoby zupełnie inaczej. Także życie

zasadach

solidarności,

równości

i

tych

regionach
ludzi

podejmowali

świata

byłoby
inne

nasze

inne,

decyzje

życie

gdybyśmy
i

działania.

Globalizacja łączy zwykłych ludzi, ale też
daje szansę wpływania na świat bardziej niż
kiedykolwiek. Ludzie z wielu krajów, jeśli
tylko działają wspólnie, w imię jednego celu,
są w stanie wpływać na rządy państw,
korporacje

międzynarodowe

oraz

środowisko naturalne.
JAK ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZE?
Poniżej

znajdują

się

opisy

dwóch

przypadków, w których działanie zwykłych
współpracy.

ludzi doprowadziło do istotnych zmian w
skali globalnej.

Martin Luter King w kazaniach wigilijnych z
1967 roku powiedział: „Jesteśmy złapani
w sieć wzajemności, z której nie można
uciec,

włożeni

w

jeden

worek

przeznaczenia. Cokolwiek dotyka kogoś
bezpośrednio, wpływa na nas pośrednio.
[…] Czy pomyślałeś kiedyś, że nie
możesz wyjść rano do pracy bez bycia

Piszemy petycje

Odpowiedzialnie
(nie)kupujemy

Avaaz.org to wielka W 1996 roku media
społeczność
internetowa,

pokazały

przykłady

która rażącego łamania praw

liczy teraz ponad 3,5 człowieka w fabrykach
mln osób z całego Nike w Wietnamie. W
świata. Członkowie wielu krajach podjęto

zależnym od większości świata? No
7
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„Avaaz”

(po działania. Konsumenci

turecku - „głos”) i grupy obywatelskie
zabierają

głos

w pisały listy do siedziby

ważnych dla świata korporacji
sprawach. W 2009 Wiele
roku,

w

w

osób

USA.
zaczęło

czasie bojkotować

te

kampanii dotyczącej produkty. Działania te
lasów tropikalnych zachęciły robotników z
w ciągu dwóch dni fabryk
użytkownicy

w

Azji

do

podjęcia

wysłali

ponad swojego

30 000

maili

wzywając
zmiany

Broniąc
wizerunku

do Nike przyłączyło się

prezydenta Brazylii, do
go

paktu

przeciw

do wykorzystywaniu

części

dużej wynegocjowanego

inwestycje.

podjąć się jednego z przedstawionych
poniżej działań. Sprawdź, jak takie proste
zobowiązanie może wpłynąć na świat.
Zobowiązanie

Zmiana

która sprzedaje moje dla konsumentów
ulubione

ubrania

pod zawodowe, korporacje

zapytam

w

W i grupy obywatelskie.

efekcie

się w każdej chwili! Możesz na przykład

związki

puszczy przez

amazońskiej

działać na rzecz innych ludzi i całej planety.

Napiszę list do firmy, Firmy, widząc, że

planów pracowników,

przekazania

się żyć odpowiedzialnie oraz świadomie
Do tego globalnego ruchu można włączyć

Avaaz.org wykonali krótkotrwałych
14 000 telefonów i strajków.

Na świecie jest mnóstwo osób, które starają

akcji Czy wiesz w jakich

warunkach

i istotne są warunki

jakich pracy w fabrykach,
zostały podejmują starania,

uszyte.

by je poprawić.

zarzucono te groźne warunkach
dla

środowiska wyprodukowano twoje

plany.

Do

Avaaz.org

ruchu ubrania?
może

włączyć się każdy,
wystarczy wejść na
ich

stronę:

www.avaaz.org.

Oszczędzanie
Będę wyłączał światło i
komputer, wtedy kiedy
ich nie potrzebuję. Nie
będę używał modułu
stand-by

w

urządzeniach
elektronicznych.

energii

oznacza

zmniejszenie emisji
dwutlenku
(energia

węgla
powstaje

w skutek spalania
węgla). Mniej CO2
oznacza
ograniczenie zmian
klimatu.

MOJE ZOBOWIĄZANIE
Podpiszę

petycję

lub Petycje (papierowe
8
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napiszę list otwarty do i internetowe) to
rządu lub korporacji w nowa,

efektywna

sprawie, którą uznam za forma

wpływania

ważną.

Szanuj wodę!

na władze państw i

Woda pitna to najbardziej zagrożone dobro

koncernów. Mogą

naturalne,

doprowadzić

prawidłowego

do

np.

zwolnienia

a

zarazem

niezbędne

funkcjonowania

do

każdego

człowieka na Ziemi.

więźnia

Wspomogę
jednej

z

działania
organizacji

wspierającej
krajów

rozwój

Południa

opowiem

–

o

znajomym,

niej
zostanę

wolontariuszem

lub

przekażę pieniądze na
ważny dla mnie cel.

politycznego.

Szacuje się, że około 884 milionów ludzi nie

Wiele

ma dostępu do czystej wody, z czego 3% z

organizacji

pozarządowych

nich żyje w Europie, 38% w Afryce, a

działa

największy ich odsetek jest w Azji, gdzie

na

rzecz

ograniczania

niedobór wody pitnej wynosi on aż 53%.

ubóstwa w krajach

Przeciętnie mieszkańcy Europy zużywają ok.

Południa,

200 litrów wody dziennie, podczas gdy

zwiększenia

mieszkańcy Afryki zaledwie 10 litrów.

dostępu

do

rodzinie o globalnych
współzależnościach.
Pokażę im przykłady
działań,

które

mogą podjąć.

sami

Globalnego

edukacji i opieki

Południa są uzależnione od gospodarki

medycznej.

krajów już rozwiniętych. Brak wody jest

Większość
Opowiem znajomym i

Zasoby wodne w krajach

ludzi

nie jest świadoma
własnego wpływu
na

sytuację

mieszkańców
innych

regionów

świata i dlatego nie
podejmuje żadnych
działań.

Jakie zobowiązania ty chcesz podjąć?
Natalia Piotrowska,
Patrycja Sidorowicz kl. II D

jedną z głównych przyczyn powiększającej
się przepaści pomiędzy krajami rozwiniętymi
a rozwijającymi się. W wielu miejscach na
świecie woda niezdatna do picia. Wiele rzek
w Ameryce Południowej, a w przypadku
Afryki, oceanów ją otaczających, jest silnie
zanieczyszczona, dlatego miejscowa ludność
nie może korzystać z tych źródeł wody.
Jedna ósma mieszkańców całego świata
cierpi z powodu pragnienia i chorób
wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej
wody.

na podstawie: https://globalna.ceo.org.pl
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Wody szybko ubywa, dlatego należy ją
szanować. Nieoszczędne gospodarowanie
zasobami wodnymi wpływa pośrednio na
ilość dostępnej wody pitnej w innych
rejonach świata. Nasze działania mają wpływ
na życie ludzi na innych kontynentach.
Zużywanie olbrzymich ilości wody do
prania, gotowania czy kąpieli przyczynia się
do ubywania wody na świecie.
Brygida Góralczyk
Wiktoria Orchowska, kl. II A

Wstęp do edukacji globalnej –
zabawy dla najmłodszych
Znajdź właściwą drogę:

Rebus:
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Znasz hasło? Zgłoś się do pani Magdaleny Siwko. Pierwsza osoba, która udzieli poprawnej
odpowiedzi otrzyma nagrodę.
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Dzielmy się pasjami
Portrety Pani Dyrektor
i Pana Wicedyrektora autorstwa
Joanny Jasińskiej z kl. III A
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