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Magia świąt

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.

Na czym polega magia świąt? To pytanie
zadajemy sobie wraz z ich nadejściem
grudnia.

Proszę więc przyjąć z serca płynące
życzenia, aby czas Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy

stał się okazją do miłych spotkań

czas. Pełen uroku i przyjaznych chwil. To

w gronie najbliższych i umacniania

otwarte serca i moc zrozumienia. Święta to

wiary w to, co dobre i piękne.

nie

tylko

dom

pełen

gości,

bogato

zastawiony stół czy wielkość i wartość
prezentów pod choinką. Święta to również

Niech w całym nadchodzącym roku

my. To spojrzenie na nas samych przez

nie opuszcza Państwa pomyślność,

pryzmat całego roku. Magia świąt to

a optymizm i pogoda ducha

wyjątkowy czas, który ma dodać refleksji

wypełniają każdy dzień.

całemu naszemu życiu i dopełnić chwilę, by
skupić się tylko i wyłącznie na tym, co

W imieniu społeczności szkolnej
świąteczne pozdrowienia przesyła

wyjątkowe i prawdziwe. Święta Bożego
Narodzenia to magiczny czas bycia razem, to
magia opleciona zwyczajami, tradycjami i

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

wierzeniami,

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

wszystko może się zdarzyć i kiedy spełniają
się

Barbara Taraszkiewicz

marzenia.

to

magiczna
Spędźmy

pora,
je

w

kiedy
gronie

najbliższych osób i cieszmy się każdą chwilą
z bliskimi.
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O niesieniu pomocy

O wyjątkowości tego wieczoru opowiada
wiersz Emilii Waśniowskiej:
„To właśnie tego wieczoru’’

i miłości do drugiego człowieka
nie tylko w świątecznym czasie
Święta Bożego Narodzenia to niezwykły
czas przepełniony dobrocią i miłością. W
tym czasie każdy z nas pragnie być lepszym
człowiekiem.
Większość z nas odczuwa wtedy potrzebę

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda
na dworze, przy stołach są
miejsca dla obcych, bo nikt
być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem
dmucha, w serca złamane
i smutne po cichu

pomagania innym – bierzemy udział w
akcjach charytatywnych i rozmyślamy nad ty,
ile dobra jesteśmy w stanie ofiarować
drugiemu człowiekowi. W wielu domach
zostawia

się

miejsce

przy

stole

dla

nieznajomego gościa, który chciałby spędzić
ten jakże ważny dzień pośród życzliwych
ludzi. Staramy się

być najlepszą wersją

samego siebie i sądzę, że jest to słuszne.
Jednakże, czy tylko okres świąt obliguje nas
do tego, abyśmy pomagali innym?

wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i
piękna jest Miłość,
gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Marta Pojawa, kl. II A

Uważam, że powinniśmy sobie nawzajem
pomagać w każdej sytuacji. Jestem zdania, iż
człowiekiem nie wystarczy się tylko urodzić,
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ale przede wszystkim zapracować na bycie

wydana w 1986 r. i jest jednym z tomów „

nim.

Jeżycjady” – serii książek pisarki.

Człowieczeństwo

empatii

i

uznawanie

to

okazywanie

dobra

drugiego

człowieka za najwyższą wartość. Pomoc

Historia ukazana w „Opium w rosole” dzieje

słabszym,

się podczas niezwykle ciężkiego dla Polski

pokrzywdzonym

sprawia,

że

możemy naprawdę nazwać się ludźmi.

czasu – stanu wojennego. Poznań, rok 1983
– właśnie tu rozgrywa się akcja. Syreny
samochodów milicyjnych, widok czołgów na
ulicach,

wszechobecna

cenzura,

brak

towarów na półkach i długie kolejki do
sklepów – tak wygląda komunistyczna
rzeczywistość, z którą mierzą się na co dzień
bohaterowie powieści.
Moim zdaniem każdy z nas zasługuje na
szczęście

i

pomoc.

Pomagając

bezinteresownie sprawiamy, że świat staje się
bardziej

ludzki,

przyjazny.

Nie

jest

bezdusznym miejscem, w którym rządzi
tylko pieniądz. Nawet najmniejsza pomoc
jest cegiełką, budującą lepszy świat. Dlatego
tak ważne jest niesienie wsparcia innym, nie
tylko w czasie świąt.
Brygida Góralczyk,
Roksana Piwek, kl. II A

Główna postać – Aurelia Jedwabińska – nie
ma dobrych relacji ze swoją mamą. Ewa
Jedwabińska jest bardzo krytyczna wobec
swojego

dziecka,

nie

interesuje

się

potrzebami córki i nie okazuje jej miłości.
Aurelia,

poszukując

bliskości

i

ciepła

rodzinnego, zaczyna odwiedzać obcych
ludzi, którzy z czasem stają się jej oddanymi
przyjaciółmi. Pod pretekstem przyjścia na
obiad, dziewczynka szuka zainteresowania,
chwili

uwagi,

rozmowy,

zaspokojenia

poczucia akceptacji i bezpieczeństwa.

Warto czytać
W poszukiwaniu miłości
„Opium

w

rosole”

jest

to

powieść

Małgorzaty Musierowicz. Książka została

Czy kłopoty bohaterów rozwiążą się? Czy
mama

Aurelii

przeżyje

przemianę

i

zrozumie, że do zbudowania prawdziwych
więzi z córką potrzeba
magicznej przyprawy –
„trochę serca”?
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Filmy świąteczne można oglądać co roku i
za każdym razem czerpać z nich tę samą
radość.

Są

skonstruowane

tak,

żeby

wyzwalać w nas konkretne uczucia –
wzruszenie, śmiech, ale też skłaniają do
refleksji i zawsze wprawiają w świąteczny
nastrój. Filmów o Bożym Narodzeniu jest
naprawdę wiele. Mnóstwo z nich na stałe
weszło do kanonu kina świątecznego. Są to
między innymi: „Listy do M.”, „Kevin sam
w domu”, „Gremliny rozrabiają”, „Grinch:
świąt nie będzie”, „Opowieść wigilijna”,
Małgorzata Musierowicz porusza w swej
książce

nie

rodzicielskiej,

tylko

problem

miłości

ale

również

miłości

„Świąteczna gorączka” czy „Śnięty Mikołaj”.

młodzieńczej czy relacji pomiędzy uczniem a
nauczycielem.

Doświadczenia

bohaterów

uświadamiają nam jak ważna jest miłość w
życiu

każdego

człowieka.

Utwór

ma

przesłanie ponadczasowe – podkreśla, że
niezależnie od trosk i życiowych trudów,
nigdy nie jesteśmy sami i zawsze możemy
liczyć na wsparcie drugiego człowieka.
„Opium w rosole” to lektura napawająca
optymizmem i podnosząca na duchu –
doskonała pozycja na zimowy wieczór.
Przeczytajcie i oceńcie sami.
Joanna Jankowska, kl. II A
Warto jest też obejrzeć film pt. „Zawód

Kącik Kinomana

Święty Mikołaj” w reżyserii Petera Wernera.

Filmy świąteczne

Jest to komedia, w której główną rolę gra

na Boże Narodzenie

Whoopi Goldberg. Wciela się ona w
producentkę telewizyjną – Lucy Cullins. W
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okresie przedświątecznym musi znaleźć

nadzieję, że drobny zarobek pozwoli mu

kogoś, kto zagrałby Świętego Mikołaja w

przetrwać trudny dla niego czas.

programie, który przygotowuje. Po długich
poszukiwaniach trafia na Nicka, aktora,
który wydaje się wprost stworzony do tej
roli. Nie przypuszcza nawet, że jest to Święty
Mikołaj we własnej osobie! Lucy nie wie
także, że Nick ma poważny problem, po
dwustu latach nieprzerwanej pracy musi
odejść na zasłużoną emeryturę i przed
świętami wskazać swego następcę. Nie ma
on innego wyjścia jak poprosić Lucy o
pomoc, ponieważ uważa ją za idealną
kandydatkę

do

przejęcia

obowiązków

Świętego Mikołaja.
Mimo tego, że zima była sroga, Jaś uwielbiał
Czy Lucy sprawdzi się w tej roli? Musicie

tę porę roku. Zawsze intrygował go sposób,

sprawdzić to sami. Naprawdę jest to idealna

w jaki płatki śniegu poruszają się na wietrze.

świąteczna komedia dla całej rodziny.

Chodził pod oknami domów i rozkoszował

Martyna Gorlewska, kl. II A

się

zapachami

potraw,

które

gotują

gospodynie na Wigilię dla swych rodzin.

Opowiadanie

Pewnego dnia jego oczom ukazała się

Niezwykły prezent

wspaniała choinka, jaśniejąca od świec i
uginająca

W

Wigilię

ozdób.

Chłopiec

z

zachwytem przyglądał się drzewku. Nagle

przechadzał się chłopczyk o imieniu Jaś.

usłyszał cichy, niewyraźny szept. Skierował

Poszukiwał on rodzinnego ciepła, które

wzrok w stronę dochodzącego głosu i ujrzał

zniknęło wraz z odejściem jego bliskich. W

skulonego staruszka.

rączkach

małego

od

miasteczka

drobnych

ulicami

się

trzymał

drewniany

koszyczek z piernikami, które wydzielały

– Co się stało? – zapytał z troską w głosie. –

cynamonową woń. Spacerując, zachęcał

Opowiedz mi swoją historię – poprosił,

przechodniów do zakupu ciasteczek. Miał

siadając obok mężczyzny.
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Po długiej rozmowie Jaś dowiedział się,

dom, a nowo poznany przyjaciel stał jego

dlaczego

rodziną.

starzec

samotnie

spędzał

świąteczny czas.

Roksana Piwek,
Aleksandra Wasilewska, kl. II A

Niegdyś straszy pan był właścicielem dobrze
prosperującej firmy. Nigdy nie narzekał na

Przepis

brak pieniędzy, wręcz przeciwnie, miała ich
tak dużo, że chętnie dzielił się z innymi.
Ludzie doceniali jego szlachetne gesty, ale
kiedy bogacz rozdał cały majątek, szybko o
nim zapomnieli. Odwróciły się od
nawet

jego

dzieci,

które

nie

niego
mogły

zrozumieć, że ich ojciec z miłości do ludzi,
wyrzekł się dóbr materialnych. Mężczyźnie
nie doskwierała bieda, ale brak zrozumienia i
bliskości rodziny.
– Tęsknisz za bliskimi, więc zrób pierwszy,
najtrudniejszy krok. Odwiedź swoje dzieci w
wigilijny wieczór, a przekonasz się, że od
dawna na ciebie czekają – poradził Jaś.

Świąteczne pierniczki
Składniki:
- 1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia
- 2 szk. mąki
- ¾ szk. cukru pudru
- ½ op. przyprawy do piernika
- 1 łyżka masła
- 2 jajka
- ½ szk. mleka
- 2 łyżki miodu
Przygotowanie:
1. Mąkę wraz z proszkiem do pieczenia przesiej
na stolnicę.
2. Miód rozpuść i wlej do mąki.
3. Wyrób ciasto.
4. Następnie nie przerywając wyrabiania dodaj
cukier, przyprawę do piernika, a na końcu
miękkie masło i 1 jajko.
5. Dokładnie wyrób na jednolitą konsystencję.
6. Na koniec powoli do ciasta dolewaj ciepłe
mleko i dalej zagniataj.
7. Stolnicę podsyp mąką i rozwałkuj na niej
ciasto na grubość ok. 0,5 cm.

W momencie kiedy chłopiec chciał już

8. Wytnij kształty pierników.

odejść, staruszek zawołał go i zaproponował

9. Blaszkę wyłóż pergaminem i ułóż na niej

wspólne zjedzenie wigilijnej kolacji. Tego

przygotowane

pamiętnego dnia chłopiec znalazł nowy

o odstępach pomiędzy nimi.

pierniczki,

pamiętając
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10. Smaruj wierzch rozmąconym jajkiem.

Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół

11. Piekarnik nagrzej do 180°C, włóż blaszkę

stołu,

i piecz ok. 15 minut.

najstarsza

osoba

w

rodzinie

rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment

12. Pierniczki wyjmij z piekarnika i czekaj, aż
wystygną.

Pisma Świętego o narodzinach Jezusa,
następnie bierze z talerzyka biały opłatek,

13. Ozdób według upodobań lukrem lub
czekoladą.

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

Gabriela Narkiewicz, kl. II A

źródło w przeszłości. Łuska karpia z
wigilijnej wieczerzy noszona w portfelu ma
zapewnić

ciągły

bogactwo,

Świąteczne tradycje

przypływ

gotówki

spróbowanie

i

wszystkich

wigilijnych potraw – zdrowie i pomyślność, a
Boże

Narodzenie

to

dla

wielu

ludzi

wyjątkowy czas. Tradycje związane z tymi

znalezienie całego migdała, w którymś z
deserów – powodzenie w miłości.

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

 W Hiszpanii wigilijna
rozpoczyna

się

wieczerza
po

pasterce,

a

pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki.

odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Po

Wtedy to cała rodzina gromadzi się w

kolacji

jednym pokoju, przy stole nakrytym białym

oświetlone tysiącami barwnych żarówek,

obrusem. Pod nim rozłożone jest siano.

śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana.

wszyscy

wychodzą

na

ulice
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Głównym wigilijnym daniem jest pieczona

pszenicy, miodu, maku i orzechów oraz

ryba oraz ciasto Trzech Króli, w którym

migdałowego lub makowego mleka. Takim

zapieka się drobne upominki. Prezenty

daniem rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim

rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech

stole wigilijnym, podobnie jak w Polsce,

Króli, na pamiątkę darów, które Jezus

obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań –

otrzymał od mędrców ze Wschodu.

zgodnie z liczbą apostołów – m.in. bliny,

Narodzenia

ryba i mięsa w galarecie, pieczyste i pierniki

rozpoczynają się w pierwszą niedzielę

miodowe. Wieczerzę wigilijną poprzedza

adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa

ścisły post, który przestrzegany jest aż do

się z lutefisk, czyli suszonej ryby, którą przez

pojawienia

kilka dni moczy się w wodzie, a następnie

symbolizującej Gwiazdę Betlejemską.

 W Szwecji Święta Bożego

się

pierwszej

gwiazdki,

przez kolejne kilka dni maceruje w ługu
sodowym – substancji silnie żrącej. Po
wyjęciu z ługu ponownie konieczne jest
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

 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.

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.

 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

Przygotowuje się postne danie z ziaren
9

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W OLECKU, NR 18/2017
grzankami. Podaje się również pieczonego

łańcuchy i lampki choinka. Widząc to

indyka, owoce i słodycze.

wszystko, czuję niezwykłość pięknych Świąt
Bożego Narodzenia, na które czekałam cały

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

Sonda

rok.
Magda, kl. IV A
Niestety dużo chorowałam, ale mimo to ten

Jak ci minął rok 2017?

rok był naprawdę świetny. Bardzo często
odwiedzałam swoją babcię, u której miło
spędzam czas. W nowej szkole dobrze się
czuję, poznałam nowe koleżanki, a nasza
pani wychowawczyni jest super!
Zosia, kl. I A
Ten rok uważam za udany. Wakacje
spędziłam w Hiszpanii – było rewelacyjnie.
dobrze.

Wspomnienia słonecznych dni dodają mi

moimi

energii do działania zimową porą. Cieszę się

przyjaciółmi. Niedawno poznałam miłość

również, że w nowej szkole nawiązałam

mojego życia, dlatego teraz niczego już nie

przyjaźnie, które mam nadzieję przetrwają

brakuje

lata.

Rok

2017

Spędziłam

minął

mi

wspaniałe

mi

do

bardzo
chwile

szczęścia.

z

Zaczęłam

przykładać się do nauki i okazało się, że

Oliwia, kl. VII A

matematyka nie jest taka trudna. Wreszcie
Emilia Antonowicz,

zaczęłam ją rozumieć.
Agnieszka, kl. III F
Ten rok był bardzo wyjątkowy. Poznałam

Joanna Jankowska, kl. II A

Zagadki bożonarodzeniowe

wielu nowych przyjaciół w tej fantastycznej
szkole. Cieszę się, że w „Dwójce” czuć
atmosferę świąt. Podoba mi się wystrój
korytarzy, a szczególnie te wszystkie piękne
ozdoby świąteczne. Obok mojej klasy stoi
cudownie

przyozdobiona

w

bombki,

W………………… w…………….
W wigilijny wieczór rodzinę gromadzi,
Wszyscy w niej uczestniczą i młodzi i starzy.
C……………………………………
Drzewko jak panna pięknie przystrojone,
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Pod nim znajdziesz
pozostawione.

prezenty

tam

O……………………………………..
Od niego rodzina wieczerzę zaczyna,
Wszyscy się nim dzielą, składając życzenia.

Na pamiątkę pasterzy została nazwana.

Rebusy

M…………………………………….
Jak ma na imię ten miły święty,
Co w noc wigilijną przynosi prezenty.
G……………………………………
Kiedy na niebie pierwsza się pojawia,
Cała rodzina do wieczerzy siada.
…………………………………..
Ilu apostołów z Jezusem przebywa,
Tyle na wigilię potraw bywa.
K…………………………………….
W ciągu roku spokojnie w stawie sobie
pływa,
A w wigilię królem stołu bywa.
K…………………………………..
Radośnie je w święta wszyscy wyśpiewują,
Narodziny Jezusa pięknie opisują.
J…………………………………..
Jak ma na imię ta Boża Dziecina,
Której narodziny świętuje rodzina?
S…………………………………..
Gdzie się narodziło Dzieciąteczko Boże,
W hotelu, gospodzie czy w stajence może?
W………………… ………………
Dla wędrowca wolne zostawić należy
Który w noc wigilijną do domu przybieży.
P…………………………………
Kończy wigilijne wierzących czuwania,
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Znasz hasło? Zgłoś się do pani Magdaleny Siwko. Pierwsza osoba, która udzieli poprawnej
odpowiedzi otrzyma nagrodę.
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