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Nadchodzą najpiękniejsze, najbardziej rodzinne, święta. 
Podążając	za Gwiazdą Betlejemską,	trafimy do żłóbka, gdzie 
czuwają	na maleńką Dzieciną Maryja i Józef. Przyłączmy się 
do nich i oddajmy pokłon	Temu, który narodził się, by zbawić 
świat. 

Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły	Podstawowej nr 2	
oraz Wam Koleżanki	i	Koledzy życzymy radosnych świąt 
Bożego Narodzenia. 

       Redakcja „Dwójeczki” 
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Czy to cuda, czy to czary? 
 

Czy to cuda, czy to czary? 
Między ludźmi Jezus mały. 
Wśród zwierzątek narodzony, 
w sianku nocą położony. 
Już do Niego króle jadą, 
swe pokłony chętnie dadzą. 
Przyszedł cicho, bez rozgłosu, 
by nas wesprzeć w ścieżkach losu. 
Dał nam miłość i nadzieję, 
które w serca wiara wleje. 
My się z tego radujemy    

i życzenia szykujemy.  
Jedni: szczęścia i radości, 
  Jagoda – redaktor         drudzy: zdrowia i miłości. 
               Najważniejsze, żeby szczerze 

       w tej świątecznej atmosferze. 
 
       Jagoda Wolarczak 
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Aktualności  Dwójeczki 
Dzielimy się ciastem 

 
 

Wolontariusze z naszego Szkolnego Koła Wolontariatu przystąpili do inicjatywy 
„Dzielimy się chlebem” organizowanej przez „Jadłodzielnię” w Mosinie dla 
wspomagania działań akcji Zupa Wolności. 

 W piątek, 13.12.2020r., nasi uczniowie z klas piątych, szóstych i siódmych 
przynieśli do szkoły upieczone samodzielnie lub z pomocą rodziny pyszne 
ciasteczka, placki, muffinki i pierniczki. Wszystkie świątecznie pachnące, 
pięknie ozdobione i starannie opakowane ciasta czekały na odbiór przez pp. 
Niemczewskich z „Jadłodzielni”. Później, wraz z kanapkami, rosołem, 
słodyczami, ciastem i ciepłymi skarpetkami, trafiły do osób potrzebujących 
wsparcia. 
Udział w naszej akcji wzięli uczniowie: Wioletta i Martyna, kl.5a, Michalina, 
Natalia, Urszula i Franciszek z kl. 6c, Zofia i Stefan, z kl. 6d, Aleksandra i Maja 
z kl. 6e, Agata, z kl. 7b oraz Iga z kl. 7d. 
 Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzinom za udział w naszej wspólnej 
akcji pomocy i wsparcia! 

Koordynatorzy wolontariatu: 
Anna Arlt-Stelmachowska 
Barbara Skoczylas 
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Aktualności  Dwójeczki 
Łańcuch choinkowy, który wirtualnie połączył uczniów i rodziców klasy IIc! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaczęło się dość niewinnie. Jednym z zadań w naszym podręczniku, było 
napisanie instrukcji klejenia łańcucha choinkowego. Postanowiliśmy 
przetestować tę instrukcję. Pani zaprosiła nas do konkursu na najdłuższy 
łańcuch choinkowy. Nikt z nas nie przypuszczał, że „pójdziemy na rekord”. 
W konkursie udział wzięło 13 uczniów. Najdłuższy łańcuch wykonała Maja 
Małyga – 48 metrów. Na drugim miejscu uplasował się Szymon Jądrzyk z 45 
metrami. Trzecie miejsce zajął Maciej Bema, którego łańcuch osiągnął długość 
40, 5 metrów. 
Tuż za podium znaleźli się: Lena Czeszyńska, Michalina i Marianna Sobek, 
Malwina Dobrzańska, Katarzyna Wilczak, Marcel Lewandowski, Jan Pruchnik, 
Justyna Lossy, Wiktoria Matuszak, Radosław Ewmienienko, Lena Mikołajczak. 
Dla wszystkich osób biorących udział w konkursie śnieżynka podrzuci nagrody. 
Gratulujemy! 
Ale nie to jest najważniejsze! 
Dodaną wartością naszych poczynań jest łańcuch, który w sumie osiągnął około 
310 metrów i połączył nas „wirtualnie” w tym tygodniu. Każdego dnia 
rozmawialiśmy o postępach prac przy jego tworzeniu, meldowaliśmy długości. 
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A jaką świetną zabawą było fotografowanie się z łańcuchem!!! Zobaczcie 
sami… 

Uczniowie klasy IIc z wychowawczynią, Kingą Tubis 
 
 

Święta tuż, tuż … O co poprosisz w tym roku 
św. Mikołaja? 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

Mosina, 10 grudnia 2020r.  

     Drogi Święty Mikołaju   

Na wstępie mego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Piszę do Ciebie, 
ponieważ zbliża się wyjątkowy czas w naszych domach i na świecie. Mam na 
imię Michalina i uczęszczam do 6 klasy. W moim domu mieszkam z rodzicami 
i   dwoma starszymi siostrami, Zuzą i Olą. Nie zawsze jest między nami zgoda, 
ale nie wyobrażam sobie życia, gdyby ich ze mną nie było.  

Już od wielu miesięcy jesteśmy zamknięci w domach, a wychodzić 
i  spotykać można się z ograniczoną ilością osób. Lekcje odbywają się on-line, a 
to powoduje coraz mniejszy kontakt z naszymi przyjaciółmi, a także 
nauczycielami. Niebezpieczny wirus, jaki opanował świat, spowodował 
zanikanie normalnych codziennych naszych potrzeb. Mam nadzieję, że choć Ty 
jesteś zdrowy i odwiedzisz nas w tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Czas, 
kiedy czekamy na przyjście narodzin naszego Dzieciątka, Jezus powoduje w nas 
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radość i napawa nas nadzieją na lepsze jutro. Pewnie masz teraz dużo pracy 
i  razem z elfami przygotowujesz prezenty dla wszystkich dzieci na świecie. 
Dlatego też pomyślałam, że również napiszę do Ciebie,  co chciałabym dostać 
i  o co Cię grzecznie prosić.  

Moim marzeniem jest dostać psa, ale wiem, że to teraz nie jest możliwe. 
Dlatego w tym roku chcę, aby ten mój list był inny. Nie chcę Cię prosić o 
zabawki, telefon czy inne materialne rzeczy. Pragnę, abyś pomógł tym, którzy 
tego naprawdę potrzebują. Jest tyle dzieci na świecie, które w domu nie mają 
ciepła rodzinnego lub nie doznają miłości ze strony mamy czy taty. Dotyka ich 
przemoc i ból, to właśnie dla nich proszę o prezenty. Niech choć ten jeden dzień 
będzie szczęśliwy, niech wiedzą, że są jeszcze ludzie na świecie, którzy o nich 
pamiętają. Wiem, że przyjemnie byłoby dostać nowy telefon czy laptop, ale 
lepiej mi będzie, gdy położę się spać w Wigilię, spojrzę w niebo i zobaczę 
Twoje sanie pędzące nad moim domem do tych, którzy potrzebują Twego dobra 
i  miłości bardziej niż ja. Zawsze dziękuję za to, że mam dom wypełniony 
miłością i radością. Mam rodziców, na których mogę liczyć i zawsze mnie 
wspierają. To teraz jest właśnie najważniejsze - miłość i bliskość tych 
najbliższych.  

Na świecie jest wiele zła i nienawiści, wiele okrucieństwa i przemocy, 
dlatego to powinniśmy zmienić. Trudno jest żyć i   cieszyć się,  gdy wiemy, że 
za ścianą naszego mieszkania są tacy, którzy nie mają co jeść. Dlatego proszę, 
pomóż w tym roku tym wszystkim ludziom. Słodycze, jedzenie czy drobne 
upominki będą dla nich radością, symbolem dobra, które jeszcze nie zostało 
zatracone w tym trudnym czasie. Prezentem dla mnie niech będzie poczucie, że 
tym listem udało mi się spełnić radość drugiej osobie.  

Na tym będę kończyć, zapewne masz jeszcze wiele listów do przeczytania 
od dzieci. Na koniec serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. 

Całuję Michalina  
PS. Jak mogłam zapomnieć, uściski i całusy dla Pani Mikołajowej i gromady 
Twoich elfów.  
         Michalina Lange 
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KONKURSY 
 

Wojewódzki  Konkurs  Budowy i Pilotażu 
Latawców 2020 
  

Z przyjemnością informuję, że uczennica naszej szkoły Katarzyna Kozak z 
klasy 8b, została wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Budowy i Pilotażu 
Latawców 2020. Kasi serdecznie gratulujemy!!! 

Małgorzata Śliwińska 
 

 

Konkurs na list do św. Mikołaja	
Do 19 grudnia można było  w ramach świątecznego konkursu  nadesłać listy do 
św. Mikołaja. Chciałam, byście zastanowili się, o co warto, w imieniu 
wszystkich ludzi, poprosić Świętego. 

Wasze listy okazały się niezwykłe, wzruszające, refleksyjne i … smutne. Prawie 
nikt z Was nie prosił św. Mikołaja o dary rzeczowe. Wasze prośby wykraczały 
daleko poza sprawy materialne tego świata i pokazały, jak ogromny wpływ na 
postawę młodych ludzi ma sytuacja, w której od wielu miesięcy się znajdujemy. 
By to potwierdzić, zacytuję fragmenty kilku Waszych prac. 

„Wiem, że przyjemnie byłoby dostać nowy telefon czy laptop, ale lepiej mi 
będzie, gdy położę się spać w Wigilię, spojrzę w niebo i zobaczę Twoje sanie 
pędzące nad moim domem do tych, którzy potrzebują Twego dobra i miłości 
bardziej niż ja. Zawsze dziękuję za to, że mam dom wypełniony miłością 
i  radością. Mam rodziców, na których mogę liczyć i zawsze mnie wspierają. To 
teraz jest właśnie najważniejsze – miłość i bliskość tych najbliższych”. 

„Niech na rozgwieżdżonym wigilijnym niebie, osoby chore i samotne, zobaczą 
twarze swych ukochanych najbliższych, niech poczują zapach choinki 
i  wigilijnych potraw, a w szumie codziennej krzątaniny usłyszą roześmiane 
głosy, przesyłające życzenia i słowa otuchy”. 

„Świat stał się obcy, smutny i ponury. Wszystko zostało wywrócone do góry 
nogami. Kochany Święty Mikołaju, proszę cię o powrót normalności i spokoju 
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do naszego życia. Chcielibyśmy obudzić się z uczuciem, że to był tylko zły sen. 
Proszę Cię o to, by wróciły dawne, dobre czasy”. 

Jestem przekonana, że św. Mikołaj spełni wszystkie Wasze szlachetne prośby, a 
do tego sprawi, że odzyskacie  dzieciństwo, takie jakie powinno być. 

Do komisji oceniającej Wasze prace zaprosiłam Panią Iwonę Hertig. Oto wyniki 
konkursu: 
I miejsce – Michalina Lange kl. VI c 
 
II miejsce  – Jagoda Wolarczak kl. VI b 
 
III miejsce – Franciszek Gilowski kl. VI d 
W tym numerze Dwójeczki prezentujemy nagrodzone listy. W kolejnym 
wydaniu gazetki będziecie mogli zapoznać się z pozostałymi pracami. Już 
dzisiaj zapraszamy do ich lektury.  
 
 

Wiesława Szubarga 
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Święta tuż, tuż … O co poprosisz w tym roku św. 
Mikołaja? 

Mosina, dnia 4 grudnia 2020 r. 
 
 

Kochany Święty Mikołaju! 
 Z całego serca pragnę gorąco Ci podziękować, za wszystkie prezenty, 
które całą rodziną, w zeszłym roku, otrzymaliśmy od Ciebie. Jak zawsze 
spełniłeś wszystkie marzenia, również te, których nikt z nas nie odważył się 
wypowiedzieć głośno. W tym, czym się zajmujesz, jesteś po prostu 
niezastąpiony, dlatego i w tym roku postanowiłam do Ciebie napisać. 
 Mimo, że nie posiadasz telewizora, doskonale wiesz, z czym mierzy się 
dzisiejszy świat. Wszystkim nam zagraża straszny wirus, przez którego chorują 
nasze ciała, ale niestety i nasze dusze.  Dlatego właśnie chciałabym, kochany 
Mikołaju, prosić Cię, abyś wszystkim medykom i chorym dał wiele sił do walki 
o  zdrowie i życie. Byś w serca osób, które zmuszone będą spędzić nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia w szpitalu, wlał nadzieję na szybki powrót do domu, 
w pełni zdrowia i   sił. Niech na rozgwieżdżonym wigilijnym niebie, osoby 
chore i samotne, zobaczą twarze swych ukochanych najbliższych, niech poczują 
zapach choinki i wigilijnych potraw, a w szumie codziennej krzątaniny usłyszą 
roześmiane głosy, przesyłające życzenia i słowa otuchy. 
 Wiem, że proszę o wiele, ale gdybyś, jak każdego roku, zostawił pod 
choinkami maleńkie pudełeczka, z wymarzonymi i upragnionymi drobnostkami, 
to sprawiłbyś wszystkim ludziom, tym małym i tym większym, ogromną radość, 
która zmieniłaby się w wiarę w to, że mimo zmieniającego się świata, Ty wciąż 
pozostajesz tak samo dobry. 
 Pragnę Cię kochany Mikołaju zapewnić, że szóstego grudnia wszystkie 
buty w naszym domu będą lśnić czystością. Z kolei w Wigilię, jak każdego roku, 
będą czekały na Ciebie pierniczki, które tak lubisz zajadać. Choć mamie często 
brakuje sił i mierzy się z napadami bólu, upiekłyśmy ich w tym roku więcej, byś 
mógł również kilka zabrać i poczęstować nimi swoje zapracowane Elfy. 
  
 
     Pozdrawiam Cię serdecznie kochany Mikołaju  
 
        Jagoda Wolarczak 
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ZGADYWANKA ŚWIĄTECZNA 

 
 Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie. 
    
 
 
 
 
Justyna – redaktor 
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Święta tuż, tuż … O co poprosisz w tym roku św. 
Mikołaja? 
 

Mosina, 9.12.2020 
                
                                Kochany Święty Mikołaju, 

Nadchodzi pora, gdy dzieci całego Świata i proszą o prezenty. Ja także 
postanowiłem napisać, ale w tym roku nie chce zabawek, ani innych rzeczy 
materialnych (oprócz książki). 

Mam 12 lat i chodzę do szóstej klasy szkoły podstawowej nr 2 w Mosinie 
koło Poznania. 
Mam siostrę i brata, a wkrótce urodzi się moja druga siostrzyczka. Bardzo 
kocham moją całą rodzinę i nie chciałbym, żeby komuś z nich przytrafiło się coś 
złego. 

Święty Mikołaju, my, ludzie znaleźliśmy się w bardzo dramatycznej 
sytuacji. Od stycznia panuje pandemia koronawirusa. Pozamykano nam szkoły, 
musimy uczyć się zdalnie. Ludzie dorośli utracili pracę, a osoby starsze trzeba 
izolować. Choroba dla nich może oznaczać śmierć. Wszyscy teraz używają 
takich dziwnych słów, jak: kwarantanna, izolacja społeczna, testy genetyczne, 
saturacja, itp. 

Szpitale są przepełnione, brakuje personelu medycznego i lekarstw. Ludzie 
nie widzieli od dawna swoich bliskich, wszyscy się boją i zamykają w swoich 
domach. Po ulicach chodzą ludzie w maseczkach. Świat stał się obcy, smutny 
i   ponury. Wszystko zostało wywrócone do góry nogami. 

Kochany Święty Mikołaju, proszę Cię o powrót normalności i spokoju do 
naszego życia. Chcielibyśmy obudzić się z uczuciem, że to był tylko zły sen. 
Proszę Cię o to, by wróciły dawne, dobre czasy.  
 Pozdrawiam Cię, Święty Mikołaju i życzę dużo zdrowia Tobie, Twoim elfom i 
reniferom.  
  
                                            Z poważaniem  

Franek  Gilowski  
    
           Polska 
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PIERNIK ŚWIĄTECZNY 
       Składniki na ciasto: 
         * 150g masła            
           * 150g pokruszonej 
czekolady 
           * 100g miodu 
           * 3 gwiazdki anyżu 
           * 3 laski cynamonu 
           * przyprawa do piernika 20- 
25g 
         * 125g mąki pszennej 
         * 20g mąki ziemniaczanej 
                                                                    * 4 duże jajka 
( umyte)  
                                                                    * 50g cukru 

trzcinowego 
                                                               * 1 opakowanie cukru waniliowego 
        Iga - redaktor                                                            
 
 

 * 2,5 płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia 
 * posypka dekoracyjna Magic Winter 

Powidła do przełożenia: 
*1 słoik powideł śliwkowych 
*150g suszonych śliwek 
*sok z 1 dużej pomarańczy umytej i sparzonej 
*otarta skórka ½ pomarańczy umytej i sparzonej 
*3 laski cynamonu 
Polewa: 
*100g czekolady deserowej 
*100g śmietanki 30% UHT 
*1 łyżka miękkiego masła 
Przygotowanie: 
W garnku na małym ogniu rozpuszczamy masło, pokruszoną czekoladę oraz 
miód. Dodajemy gwiazdki anyżu, laski cynamonu i przyprawę do piernika. 
Mieszamy. Całość mocno podgrzewamy ( do około 60-70 stopni ), ale nie 
zagotowujemy. Następnie zestawiamy z ognia i studzimy do około 30-35 stopni 
celsjusza.  
Usuwamy gwiazdki anyżu i laski cynamonu. Jajka ubijamy z cukrem 
waniliowym na puszysta masę. Mąkę ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia 
przesiewamy przez sito, a następnie łączymy z ubitymi jajkami i przestudzoną 
masę czekoladową. Całość wlewamy do formy 40cm x 10cm wyłożonej 
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papierem do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 160 stopni z funkcją 
termoobiegu przez 35-40minut. Upieczone ciasto studzimy. 
 
Powidła: 
W garnku łączymy wszystkie składniki, gotujemy, mieszając na małym ogniu. 
Doprowadzamy do zagotowania- konsystencja powinna być odpowiednia do 
smarowania. Wyjmujemy laski cynamonu i miksujemy. Studzimy powidła, i 
przekrawamy piernik. Dolną część przekrojonego piernika smarujemy 
powidłami i przykrywamy odwróconą drugą częścią piernika, tak aby wierzch 
był płaski. 
Polewa: 
Śmietankę zagotowujemy i dodajemy pokruszoną czekoladę deserową. 
Mieszamy do momentu rozpuszczenia się czekolady. Następnie dodajemy 
miękkie masło. Całość starannie mieszamy.  
Piernik polewamy ostudzoną polewą czekoladową i rozprowadzamy ją 
dokładnie z każdej strony.  
Jak podawać: 
Piernik możemy udekorować dowolnymi artykułami dekoracyjnymi np. białymi 
gwiazdkami.  
 

 
* Ilustrację piernika wykorzystano z kuchni Lidla 
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KRZYŻÓWKA  ŚWIĄTECZNA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Justyna - redaktor 
Litery z ponumerowanych pól w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie. 
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1. Rybna lub grzybowa na wigilijnym stole 

2. Bożonarodzeniowa pora roku 

3. Najpopularniejsza ryba wigilijna 

4. Pływają w barszczu 

5. Wigilijna potrawa z makiem 

6. Potrawa z uszkami 

7. Przystrajana na święta 

8. (Poziomo) Lepiony ze śniegu 

(Pionowo) Choinkowa ozdoba 

9. Często znajdują je dzieci w paczkach od Mikołaja 

10. Oddali go trzej Królowie w Betlejem 

11. W zaprzęgu św. Mikołaja 

12. Świąteczny przysmak 

13. Ciepły pled 

14. Świąteczna kolacja 

15. (Poziomo) Wyciąga królika z kapelusza 

(Pionowo) Obchodzi imieniny 6 grudnia 

16. Często na szczycie choinki 

17. Potrawa z miodem i orzechami 

18. W niej prezent 

19. Potrawa z grzybami i kapustą 

20. Jest nim róża lub gwiazda betlejemska 

21. Wśród nocnej … 

22. Główny składnik makowca 

23. Wiszą na niej bombki 

24. Śpiewana podczas świąt 

25. Wymarzony prezent małych chłopców 
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