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Nie działajmy
jak Scrooge!

Chciałbym z
Wami omówić
temat, który jest
bardzo ważny,
ale często
pomijany.
Pozwolę sobie
przybliżyć
kwestię Świąt
Bożego
Narodzenia. 
Ich znaczenia 
i ważności 
dla człowieka.
Wszyscy je
znamy,
przeżywamy 
i zawsze są 
w grudniu.
Niby odbywają
się co roku, 
a są niezwykłe,
wręcz
magiczne.
Zgodnie ze
świątecznym
zwyczajem 
kupujemy dla
swoich
najbliższych

prezenty pod
choinkę. 
Są też osoby,
które uważają,
że Boże
Narodzenie to
zbędne wydatki.
Pomyślmy
jednak, 
co jest dla Nas
ważniejsze?
Kilkadziesiąt
złotych
zaoszczędzonych
raz do roku, czy
uśmiech 
na twarzach
bliskich. 
Taki prezent
„Od Mikołaja” 
to świetna
niespodzianka 
i przyjemność. 
Otrzymanie
czegoś o czym
się marzyło
to po prostu
BAJKA. 

Czyż nie warto
przemyśleć
zakupów, 
by potem
usłyszeć „Skąd
Święty Mikołaj
wiedział, że 
o tym
marzyłem?”
Sądzę, 
że odpowiedź
jest prosta. 
Święta
Bożonarodzeniowe
to okres
spotkania 
z najbliższymi.
Jest to
świetna okazja, aby
pogłębić relacje
rodzinne.
Coraz częściej
zamykamy się
w swoich
pokojach,
jemy osobno
posiłki, mało
rozmawiamy 
ze sobą.

W ten
szczególny
czas, jeśli jest
taka możliwość,
powinniśmy 
być razem.
Pokażmy sobie
wzajemnie,
własnym
dzieciom, 
że naprawdę
jesteśmy jedną,
wielką rodziną.
Spójrzmy
oczami
wyobraźni 
w przyszłość.
Wyobraźmy
sobie stół
nakryty białym
obrusem, 
a pod nim
sianko. Na nim
pyszne potrawy
wspólnie
przygotowane.
Najbliższa
rodzina
uśmiechnięta i
pełna
życzliwości.
Opłatek, którym
się dzielimy i
składamy sobie
szczere
życzenia
zdrowia i
radości.

Miłe rozmowy
 i  wspólne
śpiewanie
kolęd. 
Czy to kolejny
zagraniczny film
pt. „Dzisiaj w
Betlejem”? Nie.
Moi Drodzy! 
To może być
Wasz własny
film, Wasze
świętowanie i
Wasze życie! 
Zastanów się
Przyjacielu, Ty
duży i mały.
Czy to
naprawdę takie
trudne? 
Czy nie warto?
Stwórzmy
swoją własną
„Opowieść
wigilijną”. 
Nie działajmy
jak Ebenezer 
Scrooge.
Zmieńmy swoje
postępowanie
już dziś. 
Jeśli święta
mają już dzisiaj
ważne
miejsce w
Twoim życiu to 

może zechcesz
jeszcze coś
udoskonalić?
Zadzwonić do
kogoś kogo
dawno nie
widziałeś?
Porozmawiać?
Zrobić dobry
uczynek. To też
należy do
polskich
chrześcija-
ńskich tradycji. 
Myślę, że już
widzicie, że 
Gwiazdka to
magiczny czas.
 Myślę, że już
widzicie, że
Gwiazdka to
magiczny czas.
Spory idą w
niepamięć.
Nikt nie
powinien być
sam. Bądźmy
weseli, bo jest z
czego się
cieszyć i dla
kogo być. 
Wesołych,
zdrowych
Świąt.

Wojtek

Zapraszamy do udziału w Świątecznym Konkursie
Eduelo dla klas IV-VIII!

Sprawdź swoją wiedzę na temat tradycji
świątecznych!

Odpowiedz na 20 pytań konkursowych i zyskaj
szansę na wygraną!

Do wygrania bony o wartości 50 złotych na zakupy w
Empiku.

Wejdź na stronę: 

www.eduelo.pl
. .
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Jak nie wpaść w sidła komercyjnych Świąt?

Szanowni
Czytelnicy, 
od ponad 10 lat
da zauważyć
się pewne
bardzo przykre
zjawisko. 
Jest nim
stopniowe
skomercjalizo-
wanie Świąt
Bożego
Narodzenia, 
już od 1
listopada 
w telewizji 
oraz radiu
atakują nas
reklamy 
o nastroju i
tematyce
świątecznej,
okazują nam
obraz rodziny,
która w ciszy
siedzi na
kanapie,
nie potrafiąc
inaczej spędzać
czasu, aż
wejdzie bohater
 innym
produktem i
dopiero wtedy
zaczyna się
zabawa. 
Dlatego
chciałbym
przedstawić
moje argumenty
za tym, aby
dbać o magię
świąt i nie
poddawać się
tej reklamowej 
wizji.

Kiedy
zapominamy 
o co tak
naprawdę
chodzi w tym
wydarzeniu,
budzi się w nas
ludzka
potrzeba,
 a zarazem
wada, jest nią
rywalizacja.
Ludzie wtedy
zamiast
przygotowywać
się do tego
katolickiego
święta lub po
prostu
spotkania 
z rodziną,
chodzą na
zakupy po
najładniejszą
sukienkę, 
najdroższy
prezent i jak
najlepsze i
największe
ozdoby. 
Dzieje
się tak, ponieważ
przecież nie
można  mieć
gorszej sukienki
od siostry albo
od Nowakowej
z domu obok,
albo musimy
dać lepszy
prezent wujkowi
Karolowi niż
ciocia Basia, bo
wyjdziemy na
bogatszych niż
jesteśmy.

 Skoro
wspomniałem 
o prezentach, to
może
przejdźmy do
nich,
momenty, 
które
grupują rodzinę
w jednym
miejscu takie
jak święta
czy inne różne 
wydarzenia
powinny być dla
nas czasem
myślenia o
rodzinie,
wspominania
dawnych lat
albo po prostu
spotkania i
porozmawianie
z dalekimi
krewnymi, 
z którymi
widzimy się
tylko raz do
roku. 
Niestety, od
wielu lat dorośli
uczą dzieci, że 
to czas, 
w którym
przyjedzie
ciocia Basia
trochę przy
stole się z nią
posiedzi,  zjemy
kolację,
dostaniecie  
prezent i za rok
ciocia
przywiezie
kolejne
podarunki.

Takie
zachowanie
doprowadza
do ciągłego
zatracania się
w przekonaniu
o tym, że jest to
ten jeden
moment w roku,
w którym
spotkamy się
z nimi i musimy
pokazać się z
jak najlepszej
strony i dać
jeszcze lepszy
prezent niż
ciocia Basia.
Kolejnym  
aspektem
zatracania
magii świąt 
jest pośpiech,
robimy rzeczy
na ostatnią
chwilę, robimy
za dużo 
potraw.

Pośpiech ten
sprawia, że nie
potrafimy
docenić
spotkania z
rodziną.
Tradycyjnie
wyświetlany w
święta film
“Kevin sam w
domu” pokazuje
nam pośpiech i
obsesję 
matki, Mimo że
jest to komedia,
uważam te
dzieło za
ostrzeżenie,
które ma nam
pokazać skutki
naszego
dotychczaso-
wego
zachowania. 
Niektórzy
powiedzą, 
że przejaskra-
wiłem niektóre 
zjawiska, 

aczkolwiek
chciałem
zwrócić na nie
uwagę. 
Pozwolę sobie
również
zostawić Was z
kwestią do
zastanowienia 
się. 
“Czy my nie
reprezentujemy
takich 
zachowań lub
stopniowo
powoli się do
nich
skłaniamy?” 
Pozwoli to
Wam
zrozumieć, że 
przestawione
przeze mnie
przykłady nie są
wyssane
z palca, 
ale są już
częścią
naszego życia.
 

Gracjan

. .
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EXPLORER 
ACADEMY

Muzeum Zabawek 
w Singapurze

W Singapurze
znajduje się 
Muzeum 
Zabawek, 
a właściwie
Moment
of Imagination 
and Nostalgia
with Toys
(MINT), 
to prywatny
zbiór starych
zabawek 
w artystycznej
dzielnicy
Singapuru. 
Muzeum
powstało 
w 2007 roku. 
W zbiorach
znajduje
się ponad

z niezwykłymi
bohaterami i
najpiękniejszymi
miejscami
świata.
Porusza
wszystkie 

najważniejsze
tematy świata,
więc uważam,
że warto ją
przeczytać.

Nadia

50 tysięcy
pamiątek 
z dzieciństwa, 
a najstarsze,
np. chińskie
kolekcje lalek
czy
przedwojenne
japońskie
kolejki sięgają 
aż połowy 
XIX wieku. 
Nie zabrakło
również
współczesnych
projektów
Disneya czy
Marvela.
W Muzeum
Zabawek
znajduje się
kilka pięter

galerii,
podzielonych
według 
tematów. 
Zabawki
pochodzą 
z 40 krajów i są
wystawione 
na czterech
ekspozycjach:
przestrzeni
kosmicznej,
postaci z bajek,
ulubionych
dziecięcych
zabawek oraz
przedmiotów
kolekcjone-
rskich. 
Wizyta w tym
muzeum to
doświadczenie,

którego 
nie da się
zapomnieć.
Starsi 
bardzo szybko
dadzą się
ponieść fali
wspomnień 
z dzieciństwa, 
a dzieciaki
zmierzą 
granice 
własnej
wyobraźni i
fantazji.

Wyróżnia się
też sam
budynek, 
który został
zaprojektowany
wbrew
zasadom
symetrii 
i dopasowania
stylów – 
każde okno 
ma inny 
rozmiar i kolor,

a całość
wygląda jak 
ze snu, który
ciężko
przypomnieć
sobie 
po
przebudzeniu.
Polecam
ekspozycję
online.

Lena

Moją ulubioną
książką jest
„EXPLORER
ACADEMY
Akademia
odkrywców
Tajemnica
mgławicy”
napisana przez
Trudi Trueit. 
Opowiada ona
o
dwunastoletnim
Cruzie 
Coronado, który
opuszcza dom

na Hawajach,
by wraz z
grupką
dzieciaków 
z całego świata
podjąć naukę 
w prestiżowej
Akademii
odkrywców.
Tym samym
dołącza do
kolejnego
pokolenia 
odkrywców 
i podróżników,
na których

czekają
przygody,
niebezpiecze-
ństwa i
międzynaro-
dowa misja.
Cruz, gdy tylko
przekracza próg
Akademii,
odkrywa, że
jego rodzina 
i pewna
tajemnicza 
organizacja się
ze sobą
łączą… 

 Między
ciekawymi
lekcjami,
łamaniem
szyfrów,
nawiązywaniem
nowych
przyjaźni i
niesamowitymi
wirtualnymi
ekspedycjami
musi znaleźć
czas, żeby
dowiedzieć
się… Kto chce
go dopaść… 
I dlaczego? 
Jest to
naprawdę
zapierająca
dech w
piersiach i
inspirująca
historia

. https://emint.com/explore/
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Powspominajmy tradycyjne 
jasełka i kolędowanie w ubiegłych latach...
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REDAKCJA WYDANIA: Wojtek, Gracjan, Nadia, Lena
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com
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