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Wydarzyło się…  

 
Uczniowie kl.6g podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne  w leśniczówce Paryż. 
Wspólnie ulepili pierogi, ozdobili pierniki, zaśpiewali kolędy, pospacerowali po lesie dokarmiając 
ptaki. Ale czy spotkali Mikołaja? Tak, byli w tym roku grzeczni, więc Święty zostawił dla nich 
prezenty. Wkrótce wszyscy zasiądziemy do stołów wigilijnych w swoich domach. 

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu  

nadziei,  zadumy nad płomieniem świecy, 
odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu 

do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, 
śmiechem i wspomnieniami. 

Redakcja 

                                                                         

 PRYMUSEK 

GAZETKA 

SZKOLNA 

 

Nr 265 / XII / 2019 r. 

 

Co w numerze? 

- Wydarzyło się… 

- Żeby zdrowym być  

  i szczęśliwie żyć… 

- Twórczy „Prymusek” 

- Refleksje nastolatków 

- Ciekawostki 

- Humor 

Wesołych Świąt! 
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Na lotnisku 
28 listopada uczniowie klasy 6f odbyli pasjonującą 
wycieczkę na Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie. 
Celem wycieczki było poznanie lotniska i zasad 
bezpieczeństwa jakie na nim obowiązują, obserwacja 
odprawy bagażu, a także poznanie pracy 
funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej                         
i funkcjonariusza przewodnika psa służbowego.  

                                                 Niezwykłe odwiedziny… 
Dnia 29.11.2019 roku naszą szkołę odwiedził 

wyjątkowy gość Marszałek Województwa 

Mazowieckiego – Pan Adam Struzik oraz 

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Panowie w 

towarzystwie przedstawicieli Urzędu Miasta – Pana 

Burmistrza Andrzeja Pietrasika oraz osób 

towarzyszących mieli okazję obejrzeć zmoder-

nizowany obiekt naszej szkoły. Przewodnikiem dla 

zwiedzających był sam Pan Dyrektor Jarosław Chyliński. 
Jakub i Weronika Raćkowscy 

Bieg Mikołaja… 
Dnia 01.12.2019 r. uczniowie  szkoły SP 

nr 2 wraz z nauczycielami wychowania 

fizycznego panią Izabelą Ciosek i Panem 

Dariuszem Kowalskim uczestniczyli w biegu 

mikołajkowym. Choć dzień był naprawdę 

bardzo mroźny, to w sercach uczestników tego 

wydarzenia było cieplutko. Wszyscy biegnący, 

przez udział w tej akcji,  włączyli się w zbiórkę 

pieniędzy na prezenty dla dzieci z Domu 

Dziecka.  

Trasa biegu nie była krótka, gdyż liczyła 3 kilometry. Jednak uczestnicy 

poradzili sobie z tym wysiłkiem. Na koniec każdy biegnący otrzymał pamiątkowy 

medal. To pokazuje, że nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby pomóc drugiemu 

człowiekowi, a jednocześnie można zadbać o sprawność fizyczną i zdrowie. 
Weronika Raćkowska 

* 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych nauczycielki z Zespołu ds. Kształcenia 
Uczniów z Niepełnosprawnościami przygotowały dla młodszych uczniów naszej szkoły 
przedstawienie pt. "Sześć życzeń Natalki", którego głównym przesłaniem jest, że większość 
trudności można pokonać, jeśli ma się wsparcie przyjaciół, a akceptacja i pomoc mogą odmienić 
czyjś los. 
* 
Uczniowie klasy II c wzięli udział w zajęciach „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Poznali sposoby 
radzenia sobie w sytuacji niewłaściwego zachowania rówieśników. Zrozumieli, jak ważne jest 
wzajemne słuchanie, dbanie o siebie i innych oraz bycie empatycznym. 
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Już świątecznie!  

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.W Jędrzejewicza w Płońsku  

na spotkaniu opłatkowym w Osiedlowym Klubie Seniora w Płońsku! 
Szybkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nadszedł więc czas 

świątecznych, opłatkowych spotkań w różnych środowiskach lokalnych. W środę, 11 grudnia 

2019r. - w godzinach popołudniowych takie spotkanie odbyło się w Osiedlowym Klubie Seniora 

działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku i uczestniczyli w nim także uczniowie 

naszej szkoły. 

Mali artyści z grupy wokalnej z Osiedlowego Klubu Plastuś oraz uczennice ze Szkolnego 

Koła Bibliotecznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku pod kierunkiem p. Małgorzaty 

Morawskiej – przygotowali piękny świąteczny koncert, w którym nie tylko można było posłuchać 

kolęd i pastorałek, ale także dowiedzieć się wiele informacji o historii Świąt Bożego Narodzenia     

i historii kolęd. Do świątecznego śpiewu włączyli się wszyscy uczestnicy opłatkowego spotkania. 

Za swój świąteczny występ dzieci otrzymały ogromne brawa, ciepłe słowa podziękowania oraz 

słodki upominek. 

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta Płońska - pan Andrzej Pietrasik 

oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w osobach: Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej – 

pan Ireneusz Duszczyk, Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni od Spraw Technicznych – pan 

Włodzimierz Kędzik oraz Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej – pani Teresa Szymańska, 

odpowiedzialna za działalność Klubu „Plastuś”.  

Całą uroczystość prowadziła pani Julita Jeziak – Kierownik Działu Społeczno-

wychowawczego. 

Akcja „NA ŻÓŁTO” 
Dnia 03.12.2019 roku –we wtorek, cała społeczność szkolna SP nr 2 

uczestniczyła w akcji „NA ŻÓŁTO”. Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych.  

W związku z tym wszyscy, czyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły 

starali się ubrać w kolorze żółtym, bądź mieć żółte dodatki. Wszystko po to, aby 

okazać swą solidarność z osobami niepełnosprawnymi.  

Miło wiedzieć, że jesteśmy tolerancyjni i pełni empatii wobec osób z różnymi 

niepełnosprawnościami. Za całą akcję odpowiedzialny był Zespół do spraw 

kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Opracowali: Jakub i Weronika Raćkowscy 

* 
Zajęcia unijne "Język migowy-to się przyda!" pod kierunkiem p. Katarzyny Pietruszewskiej 
pozwoliły dzieciom poznać alfabet palcowy oraz znaki związane ze szkołą. Potrafią przedstawić się, 
przywitać i pożegnać. Będą poznawać tez znaki związane ze świętami Bożego Narodzenia. 
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* 
Konkursy kuratoryjne: w  drugim etapie wzięli udział: z języka polskiego - Maria Chylińska, Zuzanna 
Rapusta, Karol Jasiński, z chemii Wiktoria Krysiak, a z geografii Kacper Karwowski. Życzymy 
dalszych sukcesów. 
* 
Uczniowie klasy 7d uczestnicząc w zajęciach „Nie hejtuję reaguję”, w ramach kampanii Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko cyberprzemocy i mowie nienawiści, uznali hejt za zjawisko 
niepotrzebne i krzywdzące. Zdecydowanie lepiej powiększać grono swoich przyjaciół!  

   

Dzień Wolontariusza 
Dnia 05.12.2019 roku odbyło się dość niezwykłe                

i nieoczekiwane spotkanie uczniów - wolontariuszy szkoły SP nr 

2, należących do Szkolnego Klubu Wolontariatu z Panem 

dyrektorem Jarosławem Chylińskim. Nie jest to mała grupa, 

gdyż liczy aż 42 uczniów klas ósmych. 

Wolontariusze w dniu swojego święta otrzymali serdeczne 

podziękowania za szczególne zaangażowanie i okazywaną przez 

nich pomoc osobom potrzebującym oraz udział w różnorodnych 

akcjach charytatywnych, po prostu za dobre serca. Na koniec,    

w ramach niespodzianki, każdy dostał drobny, słodki upominek.  
Opracowała: 

Wolontariusz – Weronika Raćkowska 

* 
W dniu 5 grudnia uczniowie klas 3a i 3d pojechali na ciekawą wycieczkę autokarową do Warszawy. 
W teatrze Capitol obejrzeli nowoczesną wersję baśni „Cudowna lampa Alladyna”. Niespodzianką 
dla dzieci było pojawienie się na scenie teatru św. Mikołaja, który obdarował dzieci słodkimi 
upominkami. Kolejnym punktem programu był Zamek Królewski.  

 
 
* 
W czwartek 5 grudnia uczniowie klasy 3c gościli w Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku, aby wziąć 
udział w Międzyszkolnych Mikołajkowych Zawodach Sportowych. Każdą klasę reprezentowała 
ośmioosobowa drużyna sportowa. Ogłoszono same pierwsze miejsca. Mikołaj potwierdzi, ze tak 
było. 
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Nasza szkoła po raz drugi włączyła się w akcję 

"Szlachetna Paczka". To jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
projektów społecznych w Polsce. Dzięki hojności                       

i zaangażowaniu rodziców, uczniów i nauczycieli Szkolnemu 
Kołu PCK udało się zrealizować wszystkie potrzeby Rodziny. 

Okazane serce umożliwi radosne przeżycie świąt, pomoże        
w zmaganiach z codziennością i przywróci nadzieję i wiarę w bezinteresowną 

dobroć ludzi. 
W związku z udziałem szkoły w akcji „Szlachetna paczka” otrzymaliśmy 

wzruszające podziękowania od osoby, dla której przygotowaliśmy paczkę.            

Te wyjątkowe słowa niech będą podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych      
w to wielkie dzieło.  

„Obdarowana przez szkołę pragnie złożyć podziękowania dla dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2, pana Jarosława Chylińskiego, nauczycieli, pracowników,          

a także dla uczniów i ich rodziców za empatię oraz wrażliwość. Przekazuje 
uczniom, nauczycielom oraz pracownikom Szkoły Podstawowej nr 2 
najserdeczniejsze świąteczne życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia 

najskrytszych marzeń. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim i każdemu          
z osobna za otrzymane wsparcie. Mam ogromną nadzieję, że po świętach uda mi 

się spotkać, chociaż z kilkoma osobami, które brały udział w tworzeniu paczki. 
Bardzo serdecznie zapraszam do siebie zarówno dzieci, jak i dorosłych 

zaangażowanych w działanie! 
Każdy, kto brał udział w tworzeniu daru 
„Szlachetnej paczki”, dał ogromne świadectwo 

dobra i otwarcia swoich serc na drugiego 
człowieka. Jestem pewna, że dla dzieci była to 

wspaniała lekcja dobroczynności oraz wspólnego 
działania, która w ich pamięci pozostanie na 

zawsze. Wasza szkoła jest szkołą ludzi mających 
piękne i wrażliwe dusze. Życzę również radosnych 
i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

szczęśliwego nowego roku, obfitującego w szkolne 
i pozaszkolne sukcesy!”. 

Wolontariusze oprócz zbiórki potrzebnych rzeczy do paczki, pracowali 
aktywnie przez cały weekend cudów pomagając w rozwożeniu paczek i witaniu 

Darczyńców. 
Natalia Pyrzyńska 

* 
Większość klas I-III spędziła mikołajki w płońskim kinie. Uczniowie poznali tajniki sztuki filmowej       
i obejrzeli film “Miś Paddington 2". 
* 
6 grudnia klasy Ia, Id i IIa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku uczestniczyły w spotkaniu 
mikołajkowym zorganizowanym przez płoński ratusz. Od Mikołaja dostały słodkie upominki, 
ozdabiały kolorowanki i lepiły łańcuchy na choinkę. Elfy wyczarowały na ich buziach barwne 
gwiazdki i rozdawały różnokształtne balony. Pan burmistrz Andrzej Pietrasik podziękował 
serdecznie za wizytę najmłodszym gościom ratusza. Było wesoło, kolorowo i kolędowo.  
* 
W dniu 06.12.2019 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku 
uczestniczyli w corocznym biegu "Moto Mikołaje" organizowanym przez Stowarzyszenie Moto 
Płońsk. Oj, grochówka smakowała! 
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6 grudnia, jak co roku w naszej szkole, odbył się Mikołajkowy Turniej         
w Koszykówkę. W świątecznej atmosferze rywalizowały ze sobą wszystkie płońskie 
podstawówki. Turniej rozpoczął Pan Dyrektor Jarosław Chyliński pierwszym  

 
rzutem sędziowskim. Drużyny grały systemem rozgrywek każdy z każdym.  

W trakcie turnieju nie brakowało dobrej zabawy i gry fair play. Pomiędzy 
meczami umilał czas szkolny zespół taneczny.  

Wyniki Turnieju: I miejsce SP2 Płońsk, II miejsce SP3, III miejsce SP4,       
IV miejsce SP1. Królem strzelców został Dawid Długoszewski z SP2, Najlepszym 

zawodnikiem turnieju został Michał Milewski z SP3 oraz wygranym w konkursie 
rzutów został Jakub Kowalski z SP2. Serdeczne gratulacje dla wszystkich 
uczestników.  

Natalia Pyrzyńska 
Aleksandra Cichowska 

* 
Kto przebrany, ten niepytany. Były też słodkie 
upominki. 
* 
Święty Mikołaj pamiętał też o zwycięzcach Konkursu 
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Pierwsze miejsce 
zajęła uczennica klasy 8c - Zuzanna Rapusta. Drugie   
i trzecie zaś Karol Jasiński i Dominika Wojciechowska. 
Gratulujemy. 
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* 
"Szanujemy wodę - budujemy oczyszczalnie". Dzieci      
ze świetlicy i kl. „0” szukały odpowiedzi, jak należy 
oszczędzać wodę i dlaczego woda to wielki skarb. 
* 
Powiatowy konkurs plastyczny ,,ŚWIĄTECZNE CZARY-
MARY, BOŻONARODZENIOWE OZDOBY'' rozstrzygnięty. 
Uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienia: Ewelina 

Rasińska kl.5c, Jan Chyliński kl.5d, Iga Skrzypczyńska kl.6e,  
Julia Berent kl.6j, Natalia Olszewska kl.7e. Gratulacje. 
* 
Pan Alan Cyprysiak był naszym gościem podczas pierwszego 
spotkania z cyklu "Ludzie z pasją". Gość śpiewał, opowiadał o 
sobie I zachęcał do realizacji marzeń I rozwijania pasji, bo warto.  
* 

10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka. Z tej okazji na lekcjach historii 
nauczyciele przeprowadzili pogadanki tematyczne. 
* 
Listy do Świętego Mikołaja pisali na przykład 
uczniowie klasy 2a.  
* 
W Ogólnopolskim konkursie geograficznym „Geo 
planeta” w kategorii prac indywidualnych                   

nt. „Najpiekniejsze regiony Polski” wzięło udział 9 uczniów z klas 5-8. Z niecierpliwością czekamy 
na wyniki.  
* 
W związku z udziałem szkoły w akcji „Szlachetna paczka” otrzymaliśmy wzruszające podziękowania 
od osoby, dla której przygotowaliśmy paczkę.  
* 
"Opowieść o miłości i fatalnych skutkach braku nadziei". W dniu 11 grudnia kl 8e uczestniczyła        
w koncercie profilaktycznym w MCK w Płońsku przygotowanym przez uczniów ZS nr 1 w Płońsku. 
Przedstawieniu towarzyszyły utwory zespołu “Dżem”. 

* 
9 grudnia 2019 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów 
z kl. 7f i 7g z opiekunem Szkolnego Klubu 
Wolontariatu panią Ewą Maciątek uczestniczyła        
w szkoleniu w ramach Szkoły Płońskich Liderów          
- Płońscy Liderzy Pomagania. 
* 
Czy guziki są 

potrzebne? 
Kiedy je wynaleziono? Z czego były i są robione? Czy tylko mają 
rolę użyteczną, a może były ozdobą szat możnych i królów? Na 
te pytania uczniowie oddziału przedszkolnego naszej szkoły i 
przebywający w świetlicy wraz z paniami Kariną i Renatą 
poszukiwali odpowiedzi w czwartek 12.12.2019r. obchodząc 
Dzień Guzika.  
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* 
2019 Jubileuszowy Rok Matematyki! Z tej okazji 12 
grudnia 2019 roku uczniowie klas piątych wzięli udział 
w Turnieju Matematycznym. Zwyciężyła klasa 5d. 
* 
Ostatni przedświąteczny tydzień minął w niezwykle 
przyjaznej atmosferze za sprawą rekolekcji, klasowych 
Wigilii i jasełek. Jedni przepraszają, inni wybaczają. 
Wszyscy czekają na „dary” Dzieciątka Jezus i wcale nie 
chodzi o zabawki, kosmetyki czy słodycze. 
 

SZKOŁA PAMIĘTA"- KONTYNUACJA PROGRAMU MEN 
W piątek,13grudnia 2019r., naszą bibliotekę szkolną odwiedziła Siostra Beniamina Jadwiga 

Kulazińska, która w ramach kontynuacji programu MEN "SZKOŁA PAMIĘTA", podzieliła się       

z nami swoimi wspomnieniami z lat II Wojny Światowej, widzianej oczami dziecka. Było to już 

drugie spotkanie Siostry z naszymi uczniami. Po 

raz pierwszy Siostra odwiedziła nas pod koniec 

października. Wtedy to opowiedziała nam           

o pierwszych dniach wojny i okupacji 

hitlerowskiej w Płońsku i okolicach. Tym 

razem, w drugiej części swoich wspomnień, 

Siostra przybliżyła nam historię związaną           

z okupacją sowiecką. W spotkaniu uczestniczyli 

uczniowie klas: 8b i 8e wraz z opiekunami. 

Wszyscy uczniowie z ogromnym zacieka-

wieniem wysłuchali tej niezwykłej lekcji 

historii. Nie zabrakło również czasu na wspólną 

fotografię. Na zakończenie spotkania, uczniowie 

serdecznie podziękowali Siostrze za przybycie, 

wręczając jej pamiątkowy upominek. Organizatorem spotkania była biblioteka szkolna, jednak nie 

byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc pani Mirosławy Krysiak z Pracowni Dokumentacji Dziejów 

Miasta Płońska, która skontaktowała nas z naszym gościem. Serdecznie jej za to dziękujemy.  

Fot.i not. - Małgorzata Morawska  

 

Żeby zdrowym być i szczęśliwie żyć… 
-Czy porozmawiałeś z mamą, tatą? 
-O czym? 
-O rzuceniu palenia. 21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania 
Palenia. 
Najlepiej nie zaczynać 

Badania dowodzą, że palące dzieci wolniej rosną, mniej ważą, mają mniejszy obwód klatki 
piersiowej, ich rany wolniej się goją i są bardziej podatne na różne choroby. Dzieci które palą 
papierosy mają gorsze wyniki w szkole, bo gorzej i wolniej uczą się na pamięć, a na odrabianie 
zadań potrzebują więcej czasu. W sporcie również są gorsze; wolniej biegają lub pływają. 
Czy bierne wdychanie dymu szkodzi tak samo jak palenie papierosów? 
Wdychanie dymu przez dziecko jest również bardzo szkodliwe i może mieć zabójcze skutki.       
Takie "palenie" nazywane jest paleniem biernym i bardzo dużo osób jest na nie skazanych. 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/21-listopada-swiatowy-dzien-rzucania-palenia/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/21-listopada-swiatowy-dzien-rzucania-palenia/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/21-listopada-swiatowy-dzien-rzucania-palenia/
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Dorośli powinni zwracać uwagę na to, gdzie palą i czy w ich towarzystwie nie ma osób, które nie 
chcą być zatruwane dymem papierosowym, a szczególnie małych dzieci. Boczny strumień dymu 
tytoniowego jest bardziej szkodliwy niż dym wdychany przez aktywnych palaczy, ponieważ zawiera 
35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny. Wdychanie takiego dymu zwiększa ryzyko 
wystąpienia raka płuc i chorób serca. Dym tytoniowy zawiera także wiele substancji alergizujących, 
powodujących łzawienie oczu, podrażnienie gardła oraz błony śluzowej nosa. Wdychanie dymu 
tytoniowego może więc być aktywnym czynnikiem prowadzącym do powstania alergii u dzieci. 

Chroń zdrowie!                                                                                                                  /red./ 

Twórczy „Prymusek” 
Przeklęte Bałwany 

                 Dwa dni przed Bożym Narodzeniem do kawiarni przy ulicy Świętokrzyskiej przybył 

pewien człowiek, który nienawidził świąt. Nazywał się on Fryderyk Rush. Mężczyzna był niski, 

nosił za duże buty i miał kompleksy z powodu dużych uszu. Istniała jedna osoba, która potrafiła 

podnieść go na duchu, jego spasła i ruda kotka Genia.  

                Fryderyk zawsze podczas pobytu w kawiarni brał czarną jak jego serce kawę i mleko     

dla kotki. Miał swoje miejsce - starą, poniszczoną kanapę.  

               Po powrocie do mieszkania zauważył pewną skórzaną torbę. Kiedy kotka spojrzała na nią, 

od razu weszła do środka i w niej zniknęła. Fryderyk za nią pobiegł. Kiedy zajrzał do torby, 

zobaczył, że jej nie ma. Wpadł na pomysł, że on też do niej wejdzie i może zniknie w ślad za kotką. 

Jak pomyślał tak zrobił. Rozejrzał się i zobaczył siedzącą na drzewie Genię, która bała się 

przeklętych bałwanów, które ostrzelały ją śnieżkami. Od razu zareagował i spróbował ją zdjąć. 

Nagle usłyszeli odgłosy króla-przeklętego renifera, a bałwany klęczały przed nim, Fryderyk mógł   

w tym czasie zdjąć kota i spytał:   

- Kim ty jesteś?                   

- Ja jestem królem tego przeklętego świata - odpowiedział. 

- Jak doszło do powstania tego świata i co on oznacza? - zapytał i podszedł do niego.  

- Oznacza on nienawiść do Świąt Bożego Narodzenia, a teraz opowiem Ci historię jego powstania. 

- To idealne miejsce dla mnie - nienawidzę świąt. 

- Dwa miesiące temu w mikołajowej wiosce ten święty nie święty zażyczył sobie, że chce nas 

sprawdzić z latania. Ja byłem nowy i nie umiałem jeszcze latać, więc się schowałem w szafie. 

Szukali gdzie popadnie, tylko, żeby mnie znaleźć  i  nagle udało im się. Byłem na siebie zły,            

że znalazłem taką beznadziejną kryjówkę, no i wypędził mnie z tej durnej wioski.  

- Musimy się na nim zemścić, ale spokojnie mam już plan. 

- A jaki? - zapytał się Fryderyk. 

- Już ci mówię – odpowiedział. 

- W Wigilię o godzinie 20:00 Św. Mikołaj zaczyna rozwozić prezenty. Mamy w jego saniach GPS   

i możemy namierzyć, gdzie je rozdaje. Ja waz z moimi bałwanami o 20:15 wyruszamy do portalu, 

który jest w moim zamku. I po kolei będziemy wrzucać złe bałwany przez kominy do domów i one 

będą zabierać prezenty. Dołączysz do nas? 

- Z miłą chęcią! 

           W Święta Fryderyk wreszcie wstał sam z uśmiechem, bo nie mógł się doczekać 

tajemniczego planu renifera.  

            Godzina 20:00, mężczyzna wychodził na podwórko, a kot już był w tamtym świecie. Król 

renifer namierzył sanie Mikołaja, bałwany były razem z kotem. Władca przeklętego świata zabrał 

mężczyznę i razem wrzucali bałwany do kominów. Po zabraniu wszystkich prezentów wrócili       

do przeklętego świata i… 

- Fryderyku Rushu, czy chciałbyś zostać naszym królem? - zapytał renifer. 

- Pewnie! - odpowiedział złowrogo. 

                I od tego momentu co roku mieszkańcy Minesoty zostawali okradani z prezentów i nikt 

nie miał na to wpływu.  

            Amelia Aleksandrowicz, Oliwia Sałajczyk 
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Eva Zydlewska    Świąteczny czas 

 

W czasie świąt Bożego Narodzenia 

Cały świat się wokół zmienia. 

Wszyscy ludzie są życzliwi, 

Uśmiechnięci i szczęśliwi. 

To radosnych spotkań czas, 

Który ceni każdy z nas. 
 

Refleksje nastolatków 
Puk, puk, grudniowy czas w naszych domach… 

Grudzień to czas oczekiwania, czuwania i obdarowywania. Miesiąc, w którym łatwiej być 

nam dobrymi. Zbliża się ta niezwykła noc 24 grudnia….. Na ten szczególny i niezwykły czas 

przygotowujemy nasze domy i serca. Podejmujemy nowe wyzwania i postanowienia. Warto być 

dobrymi, pamiętać o potrzebujących, starszych i samotnych i wszystkich innych.... Może ktoś 

potrzebuje wsparcia  i pomocy, czasami wystarczy tylko uśmiech i dobre słowo. Bliskość drugiego 

człowieka jest najlepsza i najważniejsza, leczy wszelkie rany. Pamiętajmy, o co tak naprawdę 

chodzi w tych świętach i co jest najcenniejsze, tylko to, co płynie wprost z naszego serca. Niech te  

święta staną się dla nas niezwykłym czasem - obok jest człowiek, może potrzebujący, a może wcale 

nie, ale jest. Niech ten grudniowy i bożonarodzeniowy czas stanie się niezwykłym, takim, który 

otworzy naszą duszę  i serce. 

Z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami  - Weronika Raćkowska 

 

Ostatnio naszły mnie takie przemyślenia... 
Podaruję dzisiaj komuś mój czas i moją uwagę. To najcenniejsza rzecz, jaką można komuś 

dać w prezencie. Patrzę na kogoś i widzę go jako człowieka, dostrzegam jego obecność. Słucham      

i naprawdę słyszę, co mówi, koncentruję na jego słowach moją uwagę i serce. Daję mu wtedy 

cząstkę mojej duszy, dzielę się moją osobistą energią. Daję mu wtedy jednoznaczny                          

i niepodważalny dowód na to, że jest WAŻNY. Żadne słowa nie mają takiej i nie są równie 

przekonujące. 

Chodzi o to, żeby świadomie zatrzymać się w biegu i świadomie obdarzyć drugą istotę całą 

uwagą. Może to być ktoś bliski, taki jak dziecko, dorosły, pies, kot, rodzice albo przyjaciel. Równie 

dobrze może to być ktoś nieznajomy. To bardzo ważne. 

Często widzę rodziców, którzy rzucają dziecku odpowiedzi znad książki albo smartfona. 

Gdyby zapytać ich, czy naprawdę wiadomość o wczorajszym meczu albo mail ze sklepu 

internetowego są ważniejsze od ich dziecka, odpowiedzieliby, że nie, oczywiście, że nie! To 

prawda na poziomie słów. Ponieważ ich czyny świadczą o czymś dokładnie przeciwnym. Maile      

w telefonie są ważniejsze od twojego dziecka jeżeli poświęcasz im więcej uwagi. Wiem o tym              

i dlatego dzisiaj całkowicie świadomie zauważę obecność moich bliskich. Kiedy odezwie się do 

mnie przyjaciółka, odłożę to czym akurat będę zajęta, spojrzę jej w oczy i wysłucham tego, co 

mówi. Kiedy przyjdzie do mnie mój kot, odłożę to, czym akurat będę zajęta, spojrzę na niego, będę 

go głaskać i powiem do niego kilka dobrych słów. Kiedy zwróci się do mnie mój braciszek, odłożę 

to, czym akurat będę zajęta, spojrzę mu W OCZY, wysłucham co do mnie mówi, zastanowię się 

nad tym i odpowiem mu całą mądrością i spokojem mojego serca. 

Czasami warto zwolnić i spytać się mamy, siostry, drugiej osoby czy nie potrzebuje 

rozmowy. Zawsze ta osoba może poczuć się lepiej, a my zatrzymamy się chociaż na chwilę w tym 

pośpiechu życia.                                                                                             Aleksandra Cichowska  

 

 

A zwieńczeniem świętowania 

Są przeróżne smaczne dania: 

Te makowce i serniki, 

Zupa z suszu i pierniki. 

Karp smażony, śledź na tłusto 

I pierogi są z kapustą. 
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Uwielbiam święta Bożego Narodzenia 
Święta Bożego Narodzenia to piękny czas w naszym życiu i wszyscy się do niego 

przygotowujemy. Niektórzy od 1 do 24 grudnia otwierają poszczególne okienka w kalendarzu 

adwentowym. Jeszcze inni kupują piękne ozdoby lub sami je robią. Przed świętami wszyscy się 

krzątają i przygotowują, aby o niczym nie zapomnieć. Najczęściej mama lub babcia przygotowuje 

dwanaście potraw wigilijnych. Jednymi z nich są: barszcz czerwony z uszkami, kompot                    

z suszonych owoców, śledzie po kaszubsku, karp w galarecie i wiele innych. Dzieci przed Bożym 

Narodzeniem piszą listy do Świętego Mikołaja. W tradycji polskiej wieczerzę wigilijną można 

zacząć dopiero, gdy na niebie będzie pierwsza gwiazdka. Niestety nie wszyscy się tego trzymają. 

Po kolacji ludzie odpakowują prezenty, które przyniósł Mikołaj. 

Uwielbiam święta Bożego Narodzenia za to, że można spotkać się z rodziną i miło spędzić    

z nią czas.                                                                    Kasia Popiołek 

Czas miłości, radości, przebaczania… 
Boże Narodzenie to świąteczny, magiczny czas dla nas wszystkich, przepojony wieloma 

tradycjami i zwyczajami. Atmosfera magii pokazuje, że są to najpiękniejsze Święta w całym roku, 

w którym ubieramy choinkę, obdarowywujemy się prezentami oraz jesteśmy dla siebie mili. 

Najważniejsza jest uroczysta kolacja wigilijna, która rozpoczyna się wraz z pojawieniem pierwszej 

gwiazdki na niebie. Wówczas cała rodzina zasiada do bożonarodzeniowego stołu wraz z całym, 

wcześniej przygotowanym bogactwem smaków i zapachów, pozostawiając jedno wolne miejsce 

przy stole np. dla przybysza. 

     Wszyscy wspólnie dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia, śpiewają kolędy oraz 

spożywają wigilijne potrawy. Zazwyczaj stół nakryty jest białym obrusem, pod który wkłada się 

siano. Na stole można zauważyć opłatek, świecę wigilijna oraz stroik świąteczny. Powinno znaleźć 

się na nim dwanaście potraw symbolizujących dwunastu apostołów Jezusa. Królują w tym dniu 

zazwyczaj dania z ryb. Głównie karp, pstrąg w galarecie, pierogi z kapustą, kapusta z grzybami 

oraz sałatki i domowe ciasta takie jak: 

   • makowiec  

   • piernik  

   • sernik. 

Po wieczerzy często jest czas na prezenty, które wcześniej przygotowano i ułożono pod choinką. 

Największe przeżycie w tym dniu mają dzieci, które wierzą w istnienie Świętego Mikołaja, który 

wchodząc niezauważony do naszych domów przez komin, zostawia grzecznym dzieciom prezenty, 

a mniej grzecznym - rózgi. Możemy też również wspólnie wybrać się do kościoła na tzw. 

„Pasterkę”, która odprawiana jest o godzinie 24:00.  

     Uważamy, że Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, radości, przebaczania oraz spotkań 

rodzinnych. To również czas wewnętrznego wyciszenia. Takie Święta nie powinny być raz w roku.  

          Joanna Piłkowska, Julia Berent, Magda Załęcka  

                 

Ciekawostki 
Świąteczny czas - Święta Bożego Narodzenia 

Boże Narodzenie jest to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, które 

obchodzimy bardzo uroczyście, poprzedzone jest ono adwentem czyli radosnym czasem 

oczekiwania na przyjście Pana. Adwent dzieli się na: czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 

grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu 

świata oraz od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.       

W Adwencie w Kościele odprawiane są specjalne nabożeństwa zwane Roratami. Biorąc w nich 

udział, w specjalny sposób czcimy Maryję. W  czasie Adwentu obchodzimy również, 6 grudnia 

Mikołajki czyli dzień Św. Mikołaja, w którym to dzieci obdarowywane są drobnymi prezentami.  

Kilka dni przed rozpoczęciem świąt Bożego Narodzenia zaczynają się czasochłonne oraz 

radosne przygotowania. Większość osób przed świętami Bożego Narodzenia poświęca dużo czasu, 
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aby znaleźć oryginalne prezenty, żeby móc obdarować swoich bliskich. Kobiety spędzają ten czas 

głównie w kuchni aby przygotować świąteczne i wigilijne potrawy oraz na pieczeniu ciast.  

   Zakończeniem adwentu i dniem poprzedzającym święta Bożego Narodzenia jest Wigilia, 

do której zasiadamy wspólnie z rodziną w ten sposób celebrując nachodzące święta Bożego 

Narodzenia. Pięknie ubrana choinka jest w Polskim zwyczaju bardzo ważnym elementem, 

powinniśmy ubierać ją w dzień wigilii. Drzewko świąteczne ma swoją symbolikę, a mianowicie: 

światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol 

węża-kusiciela, a jabłka – grzechu. Wśród tradycji wigilijnych nie można zapomnieć o sianku, które 

powinno znaleźć się pod obrusem na stole. Sianko jest symbolem żłobka, w którym leżało 

dzieciątko Jezus. 

 W tym jedynym, niepowtarzalnym dniu wigilijny stół składa się z dwunastu potraw 

postnych. Dlaczego akurat dwunastu? Ponieważ, było dwunastu apostołów. Trudno wyobrazić 

sobie ten wieczór bez domowego czerwonego barszczu, zupy grzybowej, pierogów z kapustą            

i grzybami, kompotu z suszu oraz świeżego, smażonego karpia. Jedną z wielu tradycji jest 

zostawienie jednego wolnego miejsca dla niespodziewanego gościa.  

Według Pisma Świętego Gwiazda Betlejemska doprowadziła trzech Króli do Betlejem. 

Dlatego my również przed rozpoczęciem wigilijnej wieczerzy czekamy aż na niebie pojawi się 

pierwsza gwiazda. Dopiero wtedy rozpoczynamy spożywanie posiłków od podzielenia się 

opłatkiem, co jest według  naszej wiary symbolem wdzięczności i przebaczenia. Po rodzinnej 

kolacji wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd.  

Na zakończenie wigilijnej wieczerzy rodziny wybierają się na uroczystą mszę odprawianą   

w Kościołach o północy lub trochę wcześniej. Mszę tę nazywamy Pasterką na cześć pasterzy, 

którzy przybyli do Betlejem jako pierwsi oddać hołd narodzonemu Jezusowi. 

25 i 26 grudnia to dni Bożego Narodzenia, zazwyczaj je spędzamy z rodzinami wspólnie 

kolędując oraz świętując ten piękny czas.  

Klimat świąt Bożego Narodzenia sprzyja podsumowaniu minionego roku oraz skłania       

do przemyśleń. Ten magiczny czas, spędzony z rodzina i przyjaciółmi, który budzi w nas wiele 

emocji jest dla wielu z nas niezwykle cennym przeżyciem.  

Maria Jankowska oraz Emilia Zielińska  

Świąteczna  ozdoba 
 

Rzeczy, które potrzebujesz: styropianowy stożek, filc w wybranym kolorze, nożyczki,  

szpilki z kolorowymi główkami. 

1 
Myślę, że biały lub kremowy filc połączony z kolorowymi końcówkami szpilek będzie się 

prezentował najładniej. Ale możesz też połączyć zielony filc ze srebrnymi lub perłowymi 

szpilkami, czerwonymi lub złotymi. Możliwości jest wiele. Przygotuj sobie wybrane przez siebie 

materiały w odpowiednich kolorach.  

2 
Filc potnij w paski ok. 5 centymetrów. Następnie te paski potnij w kwadraty. 

3 
Otrzymanym kwadratom zetnij rogi, aby zamienić je w kółka. Pamiętaj, że te koła nie muszą być 

idealne. 

4 
Weź kółka i złóż je na pół, po czym jeszcze raz na pół. Przez środek wbij szpilkę, aby trzymała 

nadany kształt. 

5 
Wbij tak przygotowane kółko w stożek. Obok wbijaj kolejne. 

6 
W ten sposób ozdób cały stożek styropianowy. Piękna choinka gotowa. 

 

Oliwia Marczuk, Alicja Lewandowska 
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Co zawiesić na choince?  
Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt 

chrześcijańskich, czas magicznego oczekiwania na Tego, 

który zbawił wszystkich. Cała rodzina spotyka się przy 

wspólnym wigilijnym stole, na którym czeka tradycyjnych 

12 potraw. Symbolizują one 12 apostołów. Najbardziej 

powszechnymi potrawami bożonarodzeniowymi są: barszcz 

z uszkami, karp  smażony oraz pierogi z kapustą                    

i grzybami. Na stołach nie powinno zabraknąć również 

kapusty z grochem, śledzia, sernika, makowca, piernika oraz 

znanego chyba przez wszystkich kompotu z suszonych owoców. Przygotowania      

do tego wyjątkowego wydarzenia można rozpocząć od zrobienia własnoręcznych 

dekoracji, unikatowych ozdób. 

Moja propozycja ozdoby świątecznej: 

Potrzebne do wykonania: bombka styropianowa, cekiny w dowolnych kolorach, 

szpilki. 

Sposób wykonania: bierzemy jedną szpilkę oraz cekin i od góry wbijamy 

w styropianową bombkę. Drugi cekin wbijamy lekko zakładając na pierwszą, 

czynność powtarzamy dopóki cekiny nie zapełnią całej bombki. Używając różnych 

kolorów, można tworzyć ciekawe wzory. 

Własnoręcznie można wykonać także kartki świąteczne – dostarczą osobie 

obdarowanej masę radości. Nasza rodzinna choinka na pewno będzie jeszcze 

ładniejsza z aniołkami, które łatwo wykonać samodzielnie – wystarczy wyciąć 

ubranko, dokleić główkę, skrzydełka i kończyny – nasz aniołek jest gotowy!              

Z pewnością słyszeliście o ozdobach świątecznych zrobionych z przedmiotów 

codziennego użytku, takich jak: korki, nakrętki, koraliki. Oryginalne ozdoby można 

wykonać również z masy solnej. 
Natalia Olszewska 

On to bywa dokuczliwy 

„Smog” z angielskiego oznacza gęstą, ciemną mgłę, która kumuluje dym, spaliny i inne 

zanieczyszczenia atmosferyczne – smoke (dym) + fog (mgła). To nienaturalne i toksyczne 

zjawisko najbardziej daje nam w kość, gdy za oknem panuje bezwietrzna pogoda. Zwykle pojawia 

się wszędzie tam, gdzie istnieje rozbudowany przemysł, energetyka, spalanie śmieci i palenie w 

piecach materiałami niskiej jakości. To dlatego jego skutki najbardziej odczuwamy podczas sezonu 

grzewczego. Źródło:  https://zdrovi.pl/skad-sie-bierze-smog/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uwaga: wyrazy SMOG i SMOK różnią się tylko dźwięcznością ostatniej spółgłoski. 

SMOK to ja! 

I nie wyglądam jak ciemna mgła! 

https://zdrovi.pl/skad-sie-bierze-smog/
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Święta tuż tuż 
Adwent 

Adwent w obrządku Kościoła katolickiego jest to okres roku liturgicznego poprzedzający Boże 

Narodzenie. Początkowo obejmował on sześć niedziel na wzór Wielkiego Postu, teraz tylko cztery. 

Czas ten wypełniają obrzędy kościelne wzbogacone lokalnymi zwyczajami. 

Choinka 
To najczęściej dziś spotykana, choć historycznie najmłodsza, ozdoba domów w czasie Bożego 

Narodzenia. Ozdabiano ją jabłkami, orzechami, piernikami, wydmuszkami, słomą i kolorowym 

papierem. Zwyczaj składania prezentów pod choinką znany był dawniej tylko w najbogatszych 

domach szlacheckich i mieszczańskich. 

Opłatek 
Zwyczaj dzielenia się opłatkiem ma prawdopodobnie rodowód szlachecki i być może 

rozpowszechnił się już w XVII w. zawieszano je pod sufitem, nad stołem wigilijnym. Miały nie 

tylko chronić ludzi i ich dobytek od wszelkiego zła, a także zapewnić szczęście i dobrobyt w 

nadchodzącym roku .  

Dzielenie się opłatkiem to tradycja trwająca do dziś.  

Wieczerza wigilijna 
Wieczerza wigilijna, zwana także postnikiem, wigilią, wyglądała inaczej w różnych regionach 

Polski. Podobne były: pora rozpoczynania kolacji, która gromadziła przy stole całą rodzinę, 

pozostawienie wolnego miejsca dla nieobecnego. Kiedy pojawił się znak z nieba – pierwsza 

gwiazdka – wszyscy zasiadali do wieczerzy, rozpoczynał się czas święta. 

Na stołach króluje 12 potraw. Starą tradycją jest, aby spróbować każdej potrawy, która znajduje się 

na stole. Abyśmy mogli ich wszystkich skosztować i nie przejeść się, należy nakładać sobie na 

talerz po troszku, ale wszystkiego. 

Historia świętego Mikołaja 
Święty Mikołaj żył około 270r. Mieszkał w Patrasie – miejscowości lżącej w dzisiejszej Turcji. Był 

biskupem. Swą świętość i wyjątkowość eksponował już od wczesnego dzieciństwa, kiedy to mocno 

angażował się w udzielania pomocy najbardziej potrzebującym. Wszystkie jego dobre uczynki 

sprawiły, że stał się świętym. 

Kolędy 
Śpiewanie kolęd, pastorałek i jasełek to piękna rzecz dla wszystkich, można zaprezentować swoje 

talenty muzyczne. Najstarsza zachowana polska kolęda pochodzi z 1424 roku, zaczyna się od słów 

„ zdrów bądź, królu anielski”. Pierwotnie na początku XV wieku tłumaczono kolędy na język 

Polski z łaciny i ze śpiewników braci czeskich. Wzrost popularności nastąpił na przełomie XVII i 

XVIII wieku. Kolędy pisali m.in. Piotr Skarga (W żłobie leży), Franciszek Karpiński (Bóg się rodzi) 

oraz Feliks Nowowiejski(Dzisiaj w Betlejem). 

Dekoracje świąteczne 
Magicznego nastroju dodają wszelkie dekoracje, chociażby świece (wiele lat temu mocowano je na 

choince), gwiazdy betlejemskie, stroiki ze świerku i szyszek, serwetki w mikołaje, piernikowe 

choinki – w tym czasie dom naprawdę staje się bajkowy. Taka atmosfera sprzyja rodzinnym 

spotkaniom, gdzie najczęściej dzieci i wnuki zjawiają się u seniorów rodu. 

Wakacje w święta 
Czas świąteczny nie wszyscy spędzają w gronie rodzinnym. Są ludzie, którzy wolą przebywać na 

tzw. wakacjach świątecznych i najczęściej wyjeżdżają za granicę, aby odpocząć od pracy. Pojawia 

się coraz więcej ofert, które proponują wyjazdy w tym czasie. Uważam, że ten wyjątkowy czas 

powinniśmy spędzać z rodziną, najbliższymi. 

Postanowienia noworoczne 
Prawie wszyscy robimy sobie postanowienia noworoczne. Nowy Rok to dobry czas, aby np. zacząć 

stosować odpowiednią dla nas dietę, zacząć ćwiczyć albo czytać więcej książek. Czy długo 

pozostajemy przy naszych postanowieniach? To zależy od nas samych, naszego charakteru i silnej 

woli, którą oczywiście posiadamy. 

Agnieszka Leśniewska  
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- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja 
wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz 
łyżwy. 
- A co, nie chcesz już pociągu? 
- Chcę, ale jeden już znalazłem  
w Waszej szafie. 

 
Pani pyta się Jasia: 
- Ile u ciebie w domu jest pod choinką 
prezentów na Boże Narodzenie? 
- Dwa, jeden dla mamy i drugi dla 
taty. 
- A dla ciebie? 
- Dla mnie przyniesie św. Mikołaj. 

 
Przyjaciel pyta Fąfarę: 
- Jak minęły święta? 
- Wspaniale! Żona serwowała mi same  
zagraniczne potrawy.  
- Jakie? 
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku,  
pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku  
z kapustą włoską. 
 

Materiały do następnego numeru zbieramy do 29 stycznia 2020 r. 

Prosimy o pliki w programie Word, czcionka Times New Roman 14, interlinia1,0. 

 
Propozycje artykułów można przesyłać na adres: sp2prymusek@wp.pl Zachęcamy   

Opiekunowie gazetki: p. Marzanna Chełmicka, p. Małgorzata Kocik, p. Ewelina Starczewska 
Polecamy e–wydania Prymuska na stronie internetowej naszej szkoły: https://sp2plonsk.pl/ 

 

Nasza szkoła bierze udział w akcji 
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