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Słowo wstępne 

Święta Bożego Narodzenia – czas kiedy 

ludzie przebaczają sobie nawzajem, czas 
miłości i dobroci dla innych, to czas, na który 
każdy z nas co roku czeka. Święta nie kojarzą 
się tylko z miłą atmosferą rodzinną i dwuna-
stoma potrawami na stole wigilijnym, które 
przyćmiewają nasze umysły, ale kojarzą się 
także, a być może przede wszystkim, z pre-
zentami!!! Niech się przyzna ten, kto co roku 
nie czeka na swój wymarzony podarunek od 
rodziców albo od babci, o który „błagał ze 
łzami w oczach”, że jak nam tylko go kupią 
już nic więcej nie będziemy chcieć, a oceny 
w magiczny sposób zostaną poprawione.  

A skoro mowa o ocenach, to moi drodzy 
parafianie, czas zabrać się za poprawianie 
ocen, dwa miesiące do końca semestru zleci 
jak z bicza strzelił (jeszcze niedawno było 
Halloween!), a potem już będzie za późno. 
Wszystkim leniuchom, jak i tym ambitnym, 
życzę powodzenia tak w zdobywaniu jak  
i w poprawianiu swoich wyników szkol-
nych ;) Jednak nie dajcie się zwariować, trze-

ba też mieć czas na małe przyjemności.  

 Jedna z nich (już za nami) to dzień 
Świętego Mikołaja, czyli innymi słowy nasze 
ukochane Mikołajki! W szkole jak co roku, 
każda klasa dla siebie samych organizowała 
różne atrakcje: mogło to być losowanie 
imion osób, dla których kupowaliśmy pre-
zent, jak i wyjście na kręgle, czy do zwykłego 
kina. Nie ważne jest jak spędziliśmy ten 
dzień, ważne, że był on spędzony z osobami 
dla nas ważnymi, tak samo nie ważne jaki 
prezent daliśmy drugiej osobie, ważne, że by 
był on prosto z serca.  

 Ale dość już tej melancholii, bo  
u niektórych może to wywołać nawrót je-
siennej depresji.. Na rozruszanie polecam 
myślenie, że już wkrótce Wigilia, a pod cho-
inką znowu prezenty. Następnie szaleństwa 
na balach Sylwestrowych przy skocznych 
kawałkach Waszych ulubionych zespołów  
(o gustach się nie dyskutuje).  

 Wesołego Mikołaja!  :-) 

Angelika Cecelak, kl. 2c 

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,   

niezapomnianej Wigilii  

i samych radości w nadchodzącym Nowym Roku  

życzy Redakcja 

Rys. Marta Bogdańska, kl. 2c 
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Przedświąteczna gorączka zakupów 

 

Choć do świąt jeszcze daleko, w warszaw-
skich marketach prawdziwe oblężenie. Patrząc na 
półki sklepowe, można śmiało powiedzieć, że trwa-
ją one przynajmniej od początku listopada.  
W związku z tym, że przedświąteczny szał zakupów 
zaczyna się coraz wcześniej, markety bombardują 
nas choinkami, bombkami i innymi świątecznymi 
ozdobami. Natomiast media reklamami oraz pro-
mocjami. 

Połowa miasta zjeżdża się w poszukiwaniu 
prezentów dla najbliższych. W wózkach ląduje 
wszystko, ludzie biegają między półkami w poszuki-
waniu potrzebnych produktów. Święta wyzwalają 
w człowieku gorączkę zakupów, a przecież wyda-
wałoby się, że jest to okres pełen spokoju i radości. 
Święta Bożego Narodzenia z każdym kolejnym ro-
kiem stają się coraz mniej odporne na komercyjne 
pokusy. Kupujemy wszystko, co duże, drogie i za-

zwyczaj niepotrzebne. I na tym korzystają centra 
handlowe. Wystawiane przez nich produkty z tzw. 
metką promocyjną, wcale nie są po przecenie. Nie 
wiemy o tym, ponieważ połowa z nich nie pokazuje 
wcześniejszych cen produktów. Świąteczne ozdoby 
w sklepach nie mają charakteru religijnego.  
W większości sklepów nie zobaczymy stajenki, ani 
gwiazdy betlejemskiej, tylko rubaszne, czerwone 
Mikołaje, a dekoracje to srebrne dzwonki, czerwo-
ne wstążki i choinki świecące jak żarówki.  

Święta, święta i po świętach - zakupy, 
sprzątanie, prezenty, przedświąteczna gonitwa -  
i po co to wszystko? Święta przemkną tak szybko, 
że ani się człowiek obejrzy, a już trzeba będzie wra-
cać do swoich obowiązków. 

Weronika Gawrońska, kl. 2c 

Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi dniami w roku. Wszędzie czuć atmosferę przygotowań do kolacji  
i obiadów świątecznych, oczekiwań na krewnych i rodzinę, która ma przyjechać, wyczekiwanie dzieci na upragnioną 
zabawkę. 

Święta zawierają w sobie takie pewne słowo – tradycja. Tradycja chrześcijańska mówiąca o czczeniu urodzin Jezusa, 
ale są też tradycje świąteczne. Wszyscy je mają. Polskimi tradycjami są m.in. wkładanie sianka pod obrus, jedzenie 
kutii, jako pierwszego dania, czy dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. 

A jakie tradycje są w innych krajach? Sami zobaczcie… 

Andy: Gdy świąteczną tradycją w Polsce jest jedzenie bigosu, w Anglii pudding tak w andyjskich krajach tradycją jest 

jedzenie… świnek morskich. Czemu właśnie te małe futrzaste zwierzątka? Bo są świetną alternatywą dla wieprzowiny. 

Smakosze chwalą to mięso jako tanie i z małą ilością tłuszczu. Nie wiem czy chciałabym tej potrawy spróbować. 

Anglia: Tradycją na wyspach jest oglądanie przemówienia królowej.      

O godzinie 15 cały kraj zamiera przed telewizorami i słucha dorocznego, dziesięciomi-

nutowego przemówienia.  

Inną tradycją są tzw. Crackers. Pod koniec obiadu pociąga się to ładnie opakowaną  

w kolorowy papier tubkę tekturową, w której znajdują się słodycze i żarty. 

 

Burundi: W tym kraju mają bardzo oryginalną ,,choinkę”. Zielone, iglaste drzewka zastępują bananowce. Czemu wła-

śnie bananowiec? Jest to ich tradycyjny symbol przywitania gości. Nawet gdy ważna osobistość państwowa udaje się  

z wizyta do jakiegoś miasta, trasę przejazdu dekoruje się młodymi bananami. Więc gdy ktoś w Burundi będzie Wam 

wręczał banany nie dziwcie się tylko je przyjmijcie. 

Czechy: Samotne kobiety nie w Andrzejki, a w Wigilię wróżą zamążpójście. Po wejściu do domu ściągają jeden but  
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i rzucają go za siebie. Jeśli pantofel ułoży się noskiem w stronę drzwi, samotna panna wkrótce wyjdzie za mąż. 

Indie: Tak samo jak w Burundi, zamiast choinek, Hindusi przybierają ozdobami i słodkościami drzewka mango. 

Irlandia: Irlandczycy pamiętają o tradycji przyjęcia zbłąkanego wędrowca pod swój dach. Dlatego stawiają w oknie za-

paloną świecę, symbolizującą gotowość przyjęcia nieznajomego pod swój dach.    

Łotwa: Z takiej tradycji każde dziecko by się ucieszyło. Tzw. ,,Big Zimmer” obdarowuje dzieci nie jednego dnia lecz 

przez 12 świątecznych dni. 

Niemcy: Święta kojarzą się także z pięknymi choinkami ozdobionymi od dołu aż po czubek. Jaką mają tradycję w Niem-

czech? 

W niektórych domach zamiast gwiazdki na czubku choinki błyszczy szklany, zielony…ogórek. Jednak przed włożeniem 

go na właściwe miejsce chowa się go w gałęziach świątecznego drzewka. Dziecko, które jako pierwsze znajdzie ogórek 

dostaje dodatkowy prezent  i będzie mieć szczęście przez cały rok. 

Norwegia: Gdy podczas naszych polskich ,,Dziadów” tradycją było pamiętanie o duchach zmarłych oraz tych złośliwych, 

to w Norwegii podczas Świąt Bożego Narodzenia pamiętają o tym kobiety. Dlatego w dniu Wigilii chowają miotły, mopy 

itp. rzeczy służące do sprzątania. Jaki to ma sens? Ponieważ obawiają się, że złe duchy i czarownice mogą w ten dzień 

ukraść ich przyrządy. 

Słowacja: W niektórych domach na Słowacji praktykuje się nietypową tradycję – rzucanie jedzeniem w sufit. Na począt-

ku świątecznej kolacji pan domu ciska jedzeniem ( na początku nakłada je na łyżkę) w sufit. Im więcej na nim zostanie 

tym więcej szczęścia czeka domowników w nadchodzącym roku. 

Szwecja: Od 40 lat w szwedzkim miasteczku Gaule pojawia się 

wielka, słomiana figura kozła. Pomnik, co roku płonie. Od 1966 r. 

przetrwał do Bożego Narodzenia około 10 razy. 

 

 

 

Wenezuela: Mieszkańcy Caracas mają sportową świąteczną tradycję. Rano, ulice miasta są zamknięte dla samocho-

dów. Wszystko po to, by mieszkańcy miasta mogli dojechać do kościoła na rolkach. Czynią to od lat. 

Włochy: We włoskim mieście Urbania nie ma św. Mikołaja gdyż Watykan nie potwierdził jego istnienia. Więc kto rozda-

je prezenty? Paskudna wiedźma Befana.    

 

 

 

 

 

Przygotowała Karolina George, kl. 2c 
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So this is Christmas.  

And what have you done ?  

Another year over  

and a new one just begun.  

And so this is Christmas.  

I hope you have fun,  

the near and the dear ones,  

the old and the young.  

A very merry Christmas  

and a happy new year.  

Let's hope it's a good one  

without any fear.  

 

And so this is Christmas  

for weak and for strong,  

for rich and the poor ones.  

The road is so long.  

And so happy Christmas  

for black and for white,  

for yellow and red ones.  

Let's stop all the fight.  

A very merry Christmas  

and a happy new year.  

Let's hope it's a good one  

without any fear.  

 

So this is Christmas.  

And what have we done ?  

Another year over  

and a new one just begun.  

And so happy Christmas.  

We hope you have fun,  

the near and the dear ones,  

the old and the young.  

A very merry Christmas  

and a happy new year.  

Let's hope it's a good one  

without any fear.  

 

War is over if you want it. 

So this is Christmas – John Lennon  
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Cicha Noc 

Cicha noc, święta noc, 

Pokój niesie ludziom wszem, 

A u żłóbka Matka Święta 

Czuwa sama uśmiechnięta 

Nad dzieciątka snem, 

Nad dzieciątka snem. 

 

Cicha noc, święta noc, 

Pastuszkowie od swych trzód 

Biegną wielce zadziwieni  

Za anielskim głosem pieni 

Gdzie się spełnił cud, 

Gdzie się spełnił cud. 

 

Cicha noc, święta noc, 

Narodzony Boży Syn 

Pan Wielkiego majestatu 

Niesie dziś całemu światu 

Odkupienie win, 

Odkupienie win. 

 

Przygotowała Karolina George, kl. 2c 
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NIEZWYKŁE ŚWIĄTECZNE  

TRADYCJE 

 
 

    Zbliżają się Święta... Nieubłaganie nadcho-

dzi czas śniegu, mroźnej pogody, nieoczekiwa-

nych zdarzeń. Oczywiście podstawą naszych 

polskich świąt są tradycje przekazywane  

z dziada pradziada... Czym były by święta bez 

żywej choinki pachnącej żywicą... Bez 12 po-

traw i sianka pod 

obrusem. Bez 

pieczonego kar-

pia i kutii... Bez 

pasterki... Bez 

spotkania się  

z duuuużą ilością 

członków naszej 

rodziny... 

    Gdy zbliżają 

się święta zawsze 

otacza nas taka 

przyjazna atmos-

fera... Stajemy się 

trochę innymi 

ludźmi. Wszyscy 

jesteśmy dla siebie mili i życzliwi, pomimo ner-

wowej atmosfery przy kasach w supermarke-

tach. W naszych uszach rozbrzmiewają kolę-

dy, które bardzo pozytywnie nas nastrajają. To 

są polskie tradycje, które istnieją od lat.  

    Pamiętajmy jednak, że powstały nowe, przy-

szywane ”tradycje”... Wiecie o czym mówię? 

Od kilku lat, po kilku godzinach siedzenia przy 

stole, zastawionym różnymi wigilijnymi smako-

łykami, po rozpakowaniu prezentów, czujemy 

się zmęczeni, a nasze żołądki nie mają już 

wolnego miejsca na kolejną porcję śledzia. Tak 

więc sprzątamy wszystko ze stołu, po czym 

siadamy w rodzinnym gronie przed telewizo-

rem...  

I nagle pojawia się pytanie... 

 

 

 

A GDZIE JEST KEVIN !? 

 

    No właśnie los filmu „Kevin sam w domu” był 

ostatnio bardzo niepewny. W zeszłym roku 

miało nie być przygód naszego ukochanego 

małego urwisa... W ostatniej chwili została jed-

nak podjęta decyzja przez POLSAT o wyemito-

waniu filmu. Widzowie odetchnęli z ulgą. 

Wszyscy uwielbiamy przygody małego, niepo-

czytalnego 

chłopca.  

A jak będzie 

w tym roku? 

Tego niestety 

jeszcze nie 

wiemy. Miej-

my jednak 

nadzieję, że 

POLSAT nie 

zrobi widzom 

tak wielkiej 

przykrości  

i to jeszcze  

w święta ! 

Pamiętajcie ! 

 

 

NIE MA KEVINA ? NIE MA 

ŚWIĄT !!! 
 

Patrycja Papaj, kl. 2c 

Rys. Marta Bogdańska, kl 2c 
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Recenzja soundtracku do filmu „Kevin sam w domu”  

 

 

Filmy o Kevinie można zdecydowanie nazwać kultowymi, bez których 
większość rodzin nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. Jest 
to doskonałe kino familijne, pełne magii, bardzo dobrej gry aktorskiej
( zwłaszcza tytułowego chłopca, jak i dwóch włamywaczy - Harry'ego 
i Marva ) , humoru na najwyższym poziomie oraz niesamowitej , 
wprawiającej w świąteczny nastrój muzyki. 

Za kamerą tego filmu stanął Chris Columbus - specjalista w tej dzie-
dzinie i późniejszy reżyser innej sagi dla dzieci - dwóch pierwszych 
części Harry'ego Pottera. 

Ścieżka dźwiękowa do tego filmu została powierzona wspaniałemu, 
wszechstronnemu kompozytorowi ( który również będzie później tworzył ścieżkę do trzech pierwszych części 
Harry'ego Pottera) Johnowi Williamsowi. 

Składa się ona z 19 utworów skomponowanych przez Williamsa i piosenek wykorzystanych w filmie. Kompo-
zytor bardzo entuzjastycznie podszedł do propozycji napisania muzyki do tego świątecznego filmu. Jego ra-
dość słychać bardzo wyraźnie podczas słuchania tej właśnie płyty. Utwory są w większości radosne i przesiąk-
nięte magią świąt. Można śmiało powiedzieć, że gdyby nie fantastyczna muzyka jaką stworzył Willimas - film 
nie odniósłby aż takiego sukcesu. Muzyka bowiem, jak w każdym zresztą filmie, tak i tu odgrywa bardzo waż-
ną rolę i jest jakby "wizytówką" produkcji. 

Płytę otwiera muzyczny motyw przewodni całego filmu czyli kompozycja "Main Titles/ Somewhere in my 
memory ". Rozpoczyna się bardzo tajemniczo, by w końcu rozbrzmieć w całej okazałości i przepełnić nas wi-
gilijnym klimatem . Na dużą uwagę zasługuje również "Holiday Filight" - bardzo żwawy i radosny utwór, który 
możemy wychwycić między innymi w scenie, kiedy rodzina McCalisterów budzi się rano i okazuje się ,że za-
spali na samolot. 

Oprócz typowo instrumentalnych kompozycji Willimas zawarł w soundtracku klasyczne kolędy takie jak " 
Holly Night" czy " Carol of the Bells ", a także napisał swoje własne kolędy, na przykład " Star of Bethlehem" 
poparte dziecięcym chórem. John Williams zawarł w filmie również popularne piosenki świąteczne - takie 
jak: "White Christmas ", " Rockin' Around the Christmas Tree" czy Have Yourself a Little Merry Christmas"  
w interpretacji Mela Tormego, która doczekała się licznych coverów ( choćby Christiny Aguilery). 

Ścieżkę dźwiękową podsumowuje utwór "We Wish You a A Merry Christmas/ End Title", który jest doskona-
łym zwieńczeniem całego albumu. 
Słuchając tej płyty można odnieść wrażenie, że jest odzwierciedleniem duszy kompozytora - pełnym nostal-
gii, wspomnieniem dziecięcych lat, ale jednocześnie radością płynącą z atmosfery świąt Bożego Narodzenia. 

Ciężko skupić się na wszystkich piosenkach zawartych na płycie , lecz mogę śmiało powiedzieć, że jest to bar-
dzo wyjątkowa, odznaczająca się urokliwym klimatem płyta, którą gorąco polecam do przesłuchania przed 
świętami Bożego Narodzenia. 

 

Marta Marszycka, kl. 2c 
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Zimowe rozmyślania 

 

A po ilu słowach Ty się uśmiechniesz?  

 

 Bardzo często krytykujemy innych, przyznam szczerze, że mi też 

czasem się to zdarza. Tak naprawdę nie mamy prawa tego robić. Każdy czło-

wiek ma prawo być, kim chce i nic nam do tego. Ja mam swoje dziwactwa  

i przyzwyczajenia i muszę uszanować to, że Ty też je masz. Chcemy zmie-

niać ludzi, zmieniać wszystko prócz siebie. My jesteśmy doskonali, to cały 

świat jest beznadziejny. Nie dajmy się zawładnąć takiemu myśleniu. Często 

słyszę narzekania jakie to życie jest okrutne, nic się nie udaje, ludzie są 

przeciwko mnie i tak dalej. I tu warto się zastanowić, czy tracić energię na 

dołowanie się, płacz i negatywne nastawienie, czy poświęcić czas na zmianę 

swojego podejścia. Uwierzcie mi, że wszystko zależy od naszego podejścia. 

Z własnego doświadczenia wiem, że gdy smucimy się i ciągle narzekamy, lu-

dzie się od nas odwracają, nic nam nie wychodzi. Jednak, gdy pokochamy 

siebie, uwierzymy w swoje siły i zaczniemy się uśmiechać do własnego odbi-

cia i innych, to wszystko samo zacznie się układać. Najważniejsze to mieć 

szacunek do życia, dziękować za ten dar, być wdzięcznym losowi za to, że 

możemy oddychać, kształtować swoją osobę, kochać i być kochanym. To wła-

śnie poczucie bezpieczeństwa, świadomość, że jesteśmy komuś potrzebni  

i bycie ważną osobą w czyimś życiu jest podstawą do prawdziwego szczę-

ścia.  

       Paulina Wiśniewska, kl. 2c 
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Humor z zeszytów 

 

 Chłopiec wabił się Mikołajek. 

 Kopernik udowodnił, że nigdzie nie zajdziemy, bo kręcimy się w kółko. 

 Siedząc na ławce, padał deszcz. 

 Pantofelki to takie małe organizmy, które pasożytują na kapciach. 

 Chłopi chodzili po polu pionowo i poziomo. 

 Pomimo że na niebie świecił księżyc, dzień był smutny i ponury. 

 Czytałem sztuki Szekspira. Dwie zapamiętałem: Romeo i Julia. 

 Chopin – to najprawdopodobniej największy gracz na świecie. 

 
(Internet)   Wybrała: U.K. 

Zachęcamy Was do czytania książek (niekoniecznie bajek o grzecznych dzieciach)  

w długie zimowe wieczory. 



  

Propozycje kulinarne 
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Placuszki drożdżowe z bananem 

Składniki: 

 1/2 kostki drożdży 

 2 szklanki ciepłego mleka 

 3 łyżki cukru 

 2 i 1/2 szklanki mąki 

 szczypta soli 

 banan 

 

Sposób przygotowania: 

Drożdże wymieszać z cukrem i mlekiem. Dodać do mąki. Mieszając, 
dodać sól. Masa ma być gęściejsza niż ciasto naleśnikowe. Odstawić do 
wyrośnięcia. Banana obrać, pokroić na cienkie plasterki. Dodać do cia-
sta, wymieszać. Odstawić jeszcze na 10-15 min. Usmażyć. 

Weronika Gawrońska, kl. 2 c 

Ciastka owsiane z orzechami i miodem 

Składniki: 

 100 g masła (miękkie) 

 1/2 szklanki miodu 

 3/4 szklanki mąki pszennej 

 100 g płatków owsianych lub otrębów 

 2 jajka (same żółtka) 

 100 ml śmietany 

 szczypta proszku do pieczenia 

 posiekane orzechy włoskie lub laskowe (ilość wg uznania) 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki wymieszaj w malakserze. Następnie przekładaj na papier do pieczenia łyżeczką małe 
porcje (szerokości ok. 5 cm) Piecz w temperaturze 160 stopni przez  20—25 minut. 

          Smacznego ! 

U.K. 


