
O
N

L
IN

E

G
R

U
D

Z
IE

Ń

SPOKOJNYCH           ŚWIĄT



2 2 4 . 1 2 . 2 0 2 0

T Y T U Ł E M  W S T Ę P U

J „Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku…” –  to słowa piosenki wykonywanej przez zespół 
„Czerwone Gitary”, która już kolejnym pokoleniom towarzyszy w przygotowaniach do najcu-
downiejszych w roku Świąt Bożego Narodzenia. Rzeczywiście Wigilia, ale też przypadający 
na grudzień czas świąteczny, to okres wyjątkowy pod wieloma względami. 

W niecodzienny sposób celebruje się go także w naszej szkole. W klasach pojawiają się  
świąteczne ozdoby, a potem przychodzi kolej na ustawioną w holu choinkę i kiermasz świą-
teczny, podczas którego możemy skosztować wybornych wypieków, zimowych herbat  
oraz dokonać zakupu ręcznie wykonanych świątecznych cudeniek. Jest więc smacznie,  
ale też głośno za sprawą rozmów o prezentach, losowaniu upominków, które dajemy sobie 
podczas klasowych uroczystości, opowieści o świątecznych, rodzinnych tradycjach.  
Dodatkowo cały ten pozytywny gwar wzbogaca  świąteczna muzyka ze szkolnego radiowęzła. 
Ostatni grudniowy dzień w szkole to już tylko klasowe wigilie i prezentacja przygotowanych  
przez internat, zaskakujących, pięknych w swoim przekazie - jasełek. 

Nie ma chyba ucznia ani pracownika w naszej szkole, który przeszedłby obok tej atmosfery 
z obojętnością. Wręcz przeciwnie! Wszyscy są uśmiechnięci, bardziej życzliwie nastawieni  
do siebie, a nawet co poniektórzy - świątecznie przyozdobieni. W całej szkole, pomimo chłodu 
panującego na zewnątrz, jest o wiele cieplej.

W tym roku już w październiku wspominaliśmy zeszłoroczny, bajecznie zorganizowany 
przez Rodziców świąteczny kiermasz, wspólne robienie łańcucha choinkowego, zwariowane 
zdjęcia z foto budki … i już padały hasła: „Oby szybko do grudnia zleciało”. I oto jest!  
W końcu nadszedł, pewnie dla większości z nas szybciej, niż się tego spodziewaliśmy.
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Niestety, ten grudzień wygląda inaczej niż sobie tego życzyliśmy. Nieobliczalny coronawi-
rus zamknął nas w swoich domach i pozbawił wielu marzeń. I choć staramy się nie podda-
wać, pozytywnie myślimy o nadchodzącym, zawsze magicznym czasie, a  przygotowania  
do świąt w większości domów prawie zakończone, czegoś ciągle brakuje… 

Chcemy tym wydaniem naszej gazety chociażby w części wypełnić powstałą lukę.  
Zachęcamy Was do poznania historii, które naprawdę przeżyli w okresie świątecznym  
Wasi nauczyciele. Być może w tych opowieściach zobaczycie zupełnie kogoś innego, niezna-
nego, mniej zasadniczego…  O osobach, z którymi tak często spotykaliście się w salach lekcyj-
nych, baletowych i na szkolnych korytarzach, pewnie możecie powiedzieć już wiele.  
Wiecie więc, że nie boją się wyzwań i potrafią śmiać się z samych siebie, co mieliście okazję  
zobaczyć w nagranym teledysku. Byli prawdziwi również wtedy, gdy składali Wam życzenia 
i opowiadali o swoich  planach na wakacje. Teraz chcą podzielić się z Wami swoimi świątecz-
nymi wspomnieniami. Niektóre z nich być może Was rozśmieszą, a inne wzruszą?  
Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych reakcji… 

A więc nie ma czasu do stracenia! Odłóż na chwilę „Zemstę”, „Pana Tadeusza”, „Anię  
z Zielonego Wzgórza”, „Lalkę” czy inną lekturę! (ha ha!). Rozsiądź się w fotelu,   
weź do ręki kubek gorącej herbaty lub czekolady i zajrzyj do świątecznego świata  
Naszej/Waszej Szkoły.

Aleksandra Adamiak
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Wigilia kojarzy mi się z moimi 
rodzicami - mamą krzątającą 
się w kuchni, przygotowującą 

potrawy wigilijne i tatą przepięknie grają-
cym kolędy na saksofonie. Wspólnie śpie-
wając, ozdabialiśmy z rodzeństwem naszą 
choinkę białymi gwiazdkami z białego  
papieru zrobionymi z naszą babcią, długim  
łańcuchem wykonanym z kolorowej bibułki, 
zwiniętej w harmonijkę i nanizanym  
na nitkę na przemian z pociętą na kawałki  
słomą. Jabłka i cukierki w kolorowych  
papierkach oraz upieczone wcześniej  
pierniczki w kształcie serc i gwiazdek  
dodawały naszej choince niezwykłego  
uroku. Lśniła obrzucona anielskim  
włosiem i kuleczkami waty. Dodatkowo  
w czasie trwania wieczerzy wigilijnej paliły 
się kolorowe świeczki przypięte klamerka-
mi do gałązek. Pokój pachniał lasem,  
świętami i miłością. 

Coroczne przygotowywanie ozdób  
choinkowych, a później strojenie zielonego 
drzewka było w moim domu prawdziwym 
ceremoniałem. Odbywało się w niezwykłej, 
już świątecznej atmosferze. Zawsze z moim 
rodzeństwem byliśmy bardzo zadowoleni  
z ostatecznego efektu i rozpierała nas duma, 
bo uważaliśmy, że nasza choinka  
jest najpiękniejsza!

Nasza 
najpiękniejsza 
choinka

Bogusława Sobczak

N A U C Z Y C I E L E

światełka, ludzie w arabskich strojach (dla 
nich to po prostu ubrania), na straganach 
owoce, których jeszcze nigdy nie widzie-
liśmy, małpki pozujące do zdjęć, gadające 
papugi, węże wijące się do muzyki fletu… 
Byliśmy w środku spektaklu!

Wieczorem nie było 12 potraw, sianka 
pod obrusem, ale był opłatek przywieziony 
z Polski i zrobione przez naszego  
przyjaciela spaghetti al mare, którego  
głównym składnikiem był krab dzień 
wcześniej  
zakupiony przez nas w Agadirze, prosto  
od rybaka, za parę dirham (we Włoszech 
jego cena była tak wysoka, że nie stać nas 
było na jego kupienie, a w Polsce jeszcze  
takich przysmaków nie było).

Czy była to najpiękniejsza wigilia?  
Trudno powiedzieć, ale byliśmy razem  
i tworzyliśmy rodzinne wspomnienia. Nie 
szkodzi, że dziś każdy pamięta to inaczej. 

Mateusz, młodszy syn wspomina wyjazd 
w  góry Atlas w pierwszy dzień świąt i nie-
chęć do jedzenia w marokańskich, wiej-
skich restauracjach. Właściwie nazwa  
restauracja była trochę na wyrost w odnie-
sieniu do około 30-metrowego pomiesz-
czenia z czarnym, zakopconym sufitem  
i kilkoma stołami, na których stały gliniane 
grille. Potencjalni klienci musieli kupić  
mięso w pobliskim sklepie mięsnym, chleb  
u piekarza, a pan kucharz - restaurator 
uprzejmie poprzycinał serwetki z szarego 
papieru i grillował  mięso, oczywiście nie za 
darmo! Jedzenie było przepyszne,  
ale  Mateusz, przerażony widokiem niety-
powej restauracji, spędził 2 godziny  
w samochodzie, do którego donosiliśmy 

mu tylko chleb i coca-colę. Widok  gór 
Atlas i cała droga tam prowadząca wyna-
grodziły mu wszystkie niedogodności.

Kuba, starszy syn, spędzał dużo czasu  
ze swoim kolegą Abdulem, z którym jeździł 
całymi dniami skuterem po Marrakeszu. 
Wiedzieliśmy, że przed zachodem słońca  
Abdul odstawi Kubę do naszego aparta-
mentu. Dlaczego? Trafiliśmy na ramadan. 
Dla muzułmanów to czas wyjątkowy, czas 
refleksji, samodyscypliny, kontaktu  
z Bogiem i 30 - dniowego powstrzymania 
się od jedzenia i picia, ale tylko w ciągu  
dnia. Po zachodzie słońca, co było dla nas 
zaskoczeniem, rozpoczynała się wielka 
uczta, która trwała prawie przez całą noc. 
Krótko przed zachodem słońca robił się 
wieli korek w całym  Marrakeszu, każdy 
wsiadał na swój środek transportu, samo-
chód, rower, osła (osłów jako środka trans-
portu nie brakowało nawet w miastach), 
albo biegł do domu. I już wiedzieliśmy,  
że zaraz zajdzie słońce.

My dorośli czuliśmy się bardzo bezpiecznie 
w Maroku i chyba nie tylko dlatego, że to-
warzyszył nam często nasz przyjaciel Adzi-
dzi. Mimo różnicy kultur widocznej choćby  
w strojach, dostrzegaliśmy przyjazne spoj-
rzenia, ale i duże zainteresowanie.  
Turystów było wtedy jeszcze niewielu,  
a tu dziwna tablica rejestracyjna samocho-
du, dzieci w dresach adidasa, kobieta  
w spodniach…

W Maroku spędziliśmy jeszcze 3 tygo-
dnie po Bożym Narodzeniu, poznaliśmy 
wielu ciekawych ludzi, zobaczyliśmy,  
jak skromnie, ale dostojnie żyje się na wsi. 

Czy zastanawialiście się kiedykol-
wiek nad tym, jak najlepiej spędzić 
święta Bożego Narodzenie? Co po-

woduje, że dla wielu jest to czas magiczny? 
Odpowiedź wydaje się prosta: ludzie,  
z którymi go spędzamy, miejsce, rodzinne 
tradycje, których przestrzegamy…

Wiele lat temu postanowiliśmy całą,  
4 - osobową rodziną pojechać do Maroka. 
Super pomysł! Młodszy syn cieszył się ,  
że nie będzie słyszał i śpiewał kolęd, ja,  
że nie będzie karpia, reszta rodziny cieszyła 
się z tego, że będzie ciepło, bo w Polsce  
rzeczywiście zima była sroga.

Wyjechaliśmy z Gdańska kilka dni przed 
wigilią Bożego Narodzenia…. samocho-
dem! Przed nami było 3500 kilometrów… 
Nie wiem, jak zaplanowaliśmy  
tę podróż. Czy mieliśmy GPS ? Nie!  
Telefony komórkowe?  Nie! Czy mieliśmy  
rezerwację noclegów? Nie! Jechaliśmy 
przed siebie przez Niemcy, Francję,  
Hiszpanię aż na Gibraltar.

Nie znamy Maroka z pięciogwiazdko-
wych hoteli. Dla nas  Maroko to ludzie tam 
mieszkający i ich gościnne domostwa,  
to kuskus przygotowany przez gospodynię 

i jedzony rękami razem z mężczyznami,  
bo kobiety nigdy nie siadały z nami do stołu. 
Dobrze, że ja nie musiałam jeść w kuchni…

Wrócę do najważniejszego dnia - Wigilia 
Bożego Narodzenia. Prawie cały dzień spa-
cerowaliśmy po placu Jemma El Fna  
i przylegających do niego uliczek (rok po 
naszym wyjeździe został wpisany na listę  
Światowego Dziedzictwa UNESCO)  
Po zmroku plac wygląda jak scenografia  
do „Baśni tysiąca i jednej nocy”. Migające 

Byliśmy razem i tworzyliśmy  
rodzinne wspomnienia

Alicja Krawiec
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Chciałbym opowiedzieć Wam,  
co przydarzyło mi się przed 
Świętami kilka lat temu. 

Miałem wtedy dwie małe córeczki, a żona 
spodziewała się trzeciej. Maleństwo miało  
przyjść na świat w styczniu - a to oznacza, 
że w czasie Świąt Bożego Narodzenia  
musieliśmy być już gotowi. Nigdy nie wia-
domo, czy dzieciątko nie będzie chciało 
urodzić się wcześniej. Przejąłem zatem  
od żony większość domowych obowiąz-
ków, ogarniałem dom i dzieci - tak jak 
umiałem. Nawet ucieszyłem się, bo było 
to dla mnie duże wyzwanie. Każdego dnia 
uczyłem się czegoś nowego, nawet goto-
wanie brokułowych zupek dla maluchów 
nie było mi już straszne! Na pięć dni przed 
Świętami spotkała mnie (a właściwie nas) 
przykra niespodzianka. Lekarz stwierdził, 
że nie wszystko układa się tak, jak trzeba  
i żona musi pojechać do szpitala na obser-
wację i badania. Nikt nie potrafił nam po-
wiedzieć, czy wróci na Święta do domu. 
Zostałem zatem sam z córeczkami. 

 Sam - z córeczkami!  Starsza - wesoły 
przedszkolak, która co chwilę woła „Tato, 
zobacz! Tato, posłuchaj! Tato, a mogę?” 
Czasami lepiej nie patrzeć w jej stronę,  
bo od razu to wyczuje i zacznie do mnie 
dłuższą nawijkę, a ja mam zadania do wy-
konania. Młodsza -  maluch, który właśnie 
uczy się mówić. Nie dość, że wszędzie  
włazi, to trzeba powtarzać z nią wszystkie 

słowa i rozumieć „ga-ge gu-gu”. Do tego ma 
krótki lont - jak tylko coś jej się nie podoba, 
z miejsca zaczyna wrzeszczeć.  I ja - z moim 
pierwszym tak długim doświadczeniem 
bycia samotnym ojcem. No dobra - bycie 
samotnym ojcem małych córeczek przez 
kilka dni nie jest znowu takie trudne.  
Ale w czasie przedświątecznym,  
gdy do załatwienia jest wiele spraw,  
okazuje się to sporym wyzwaniem.  
Nawet, jeśli żona wróci na Święta ze szpitala, 
to muszę mieć wszystko gotowe. Stwier-
dziłem, że najważniejszy jest dobry plan: 
sprzątanie, zakupy, prezenty (na szczęście 
można zamówić przez Internet).  
Choinka? Musi być duża, nie lubimy małej. 
Żona zwykle długo wybiera najładniejszą 
choinkę. Gdybym miał kupować, to taką, 
żeby była zadowolona. Przecież nikt  
nie chce mieć w domu niezadowolonej 
żony w Święta, no nie? Ale jak to wszystko 
zrobić z takim małym szkrabem pod pachą 
i drugim, trochę starszym obok? 

 Dobrze, po kolei - jedna rzecz na raz. 
Najpierw sprzątanie: dzieci oglądają bajkę, 
a ja ścieram kurze z mebli. Dzieci idą spać, 
a ja włączam odkurzacz (na szczęście  
odkurzacz nie przeszkadza maluchom  
w spaniu, wręcz przeciwnie). Potem mop  
i tak dalej. Okna? - hm, mogą zaczekać,  
wystarczy, ze umyję lustra… Oczywiście  
pierwszą rzeczą, którą rano usłyszałem  
było: „Tato, wstawaj, już jest dzień!” „Jaki 

dzień, przecież za oknem jest zupełnie 
ciemno!” Pomogło. Z ulgą uświadomiłem  
sobie, że jeden punkt z listy rzeczy do zro-
bienia już za mną. Po śniadaniu  
zakupy - co za szczęście, że wózki w super-
marketach są takie duże! Jeśli widzieliście 
kiedyś ojca pchającego wózek z dwójką  
dzieci w środku (które świetnie bawią się  
w kierowanie dostawczakiem), to mogłem  
to być ja. Dodatkowe wyzwania: ułożyć 
stertę zakupów tak, żeby nie przewróciły 
się na dzieci. Zagadać najmłodszą w  wózku, 
żeby nie zaczęła skakać. I nie zapomnieć  
o pieluchach! Punkt zaliczony i plus pięć 
dla mnie! Teraz zostaje tylko zrobienie 
obiadu. W międzyczasie telefon od żony: 
„Nie, jeszcze nie wychodzę ze szpitala!  
Całkiem mi tu dobrze, cisza, dzieci nie ma, 
mogę sobie poczytać. Z malutką w brzuchu 
wszystko w porządku, ale kazali mi jeszcze  
posiedzieć. Zatem - mam urlop!” (czy ja 
słyszę satysfakcję w głosie?) Tak…  No do-
bra dziewczynki, jedziemy po choinkę. 

 Na pewno w jakiś sposób wybraliśmy 
razem zgrabne, lekko ośnieżone drzewko,  
wysokie na trzy metry, zapakowałem je  
z dziećmi do samochodu, zaparkowałem 
pod drzwiami, zaprowadziłem dzieciaki, 
rozebrałem, dałem im jakieś zajęcie, wró-
ciłem biegiem po choinkę, potem jeszcze 
szybciej, żeby przeparkować auto, przynio-
słem z piwnicy stojak, a ze strychu zabawki. 
To, że kamienica ma cztery wysokie piętra, 

sprawia, że naprawdę szybko się biegnie  
na górę, myśląc, czy maluchy na dole nie 
wpadły w międzyczasie na jakiś genialny  
pomysł. Na szczęście były grzeczne - star-
sza córka narysowała sobie plan, według 
którego chce wieszać ozdoby na choince.   
W porządku, możemy i tak - godzę się  
na wszystko, byle tylko mieć już to zrobione. 
To, że drzewko  nabrudziło (czy nie mo-
głem poczekać z myciem podłogi?) to nic  
w porównaniu wysoką pod sufit satysfak-
cją, jaką poczułem, kiedy wieczorem wysła-
łem żonie zdjęcie pięknie ubranej choinki, 
żeby zmotywować ją do wyjścia ze szpitala. 

 Wiem, że właśnie w ten sposób musiały 
wyglądać te przedświąteczne dni, ale przy-
znam się Wam, że z tego - skądinąd  
wyjątkowego dla mnie - czasu naprawdę  
niewiele dziś pamiętam. Trudno mi pojąć,  
że wtedy, jako ojciec z nie tak dużym  
przecież doświadczeniem, ogarnąłem  
to wszystko (przynajmniej z grubsza).  
Jak się to wszystko udało? - nie wiem. 
Może zawdzięczam to „magii Świąt”? 

PS. Żona dostała przepustkę dzień przed 
Wigilią, choinka bardzo jej się spodobała. 
Ha! Wprawdzie znalazła jakieś kurze obok 
telewizora, ale nie miała czasu szukać  
dłużej, bo córeczki ją obległy. A ja?  
Poszedłem spać…

Okres 
świątecznych przygotowań 

Paweł Zawada
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sławnych ludzi z gospodarzem domu i paliły 
się lampy naftowe. Potem przeszliśmy  
przez spore pomieszczenie, w którym  
musieliśmy ominąć ogromną, drewnianą  
i obracającą się konstrukcję, przedstawiającą, 
jak wytłumaczył nam potem Święty, oś Ziemi. 
Nie każdy wie (my byliśmy tym faktem 
ogromnie zaskoczeni), że oprócz zwykłych 
obowiązków związanych z Bożym Narodze-
niem, do obowiązków Mikołaja należy rów-
nież dbanie o ruch obrotowy naszej planety.  
W drodze do Świętego przechodziliśmy jesz-
cze po jakimś lodzie i przedzieraliśmy się 
przez gęsty las iglasty (takie dziwne zawiro-
wania czasoprzestrzeni, nawet trochę zmarz-
liśmy w naszych letnich ubraniach). W końcu 
dotarliśmy do ciepłej izby Gospodarza. 

Przywitał się z nami ciepło, uścisnąwszy  
dłonie i zapytał po angielsku: „Where are 
you from?”. Kiedy odpowiedzieliśmy: „From 
Poland” rozpromienił się i gromko huknął: 
„Dzień dobry! Z jakiego miasta?” „Z Gdań-
ska”- odrzekliśmy mocno zdziwieni, że Mi-
kołaj zna język polski. „Oooo, stamtąd przy-
jeżdża i pisze do mnie naprawdę sporo 
osób, jak również z Warszawy, Krakowa  
i Wrocławia. Siadajcie, rozgośćcie się i opo-
wiadajcie. Co tu robicie… latem?” No i opo-
wiedzieliśmy. Że jesteśmy ornitologami  
i że często jeździmy na wyprawy przyrodni-
cze, głównie oglądać ptaki. Że jesteśmy  
zafascynowani surową, jeszcze stosunkowo 
nietkniętą przyrodą północnej Skandynawii 
i szacunkiem Skandynawów do niej.  
Że podobają nam się „białe noce”, bo może-

my spędzać czas w terenie niemal całodo- 
bowo. I że postanowiliśmy Go odwiedzić,  
i przekonać się, czy rzeczywiście istnieje.  
„To ciekawe, bardzo ciekawe”- zamyślił się 
Święty i pogłaskał po brodzie. „A macie 
dzieci?”. „Oczywiście, Mikołaju, dwoje.  
Niestety, nie mogły z nami tym razem przy-
jechać – i w związku z tym mamy prośbę. 
Słyszeliśmy, że czasami Ty także piszesz  
listy do dzieci.” „Tak, to prawda, chętnie na-
piszę, tylko powiedzcie mi, jakie mają imio-
na i opowiedzcie o nich, a potem w Biurze  
Elfów podajcie adres. Zrobimy wspólne 
zdjęcie i niestety będziemy musieli się poże-
gnać, bo inni czekają – całe szczęście, że to 
nie zima, bo wtedy są tu tłumy i bywam bar-
dzo zmęczony”. Mikołaj uśmiechnął się pod 
wąsem i wkrótce potem pożegnał z nami…

Kilka miesięcy później (tuż przed Bożym 
Narodzeniem) nasze dzieci otrzymały list 

z Elfiej Poczty (chyba największej na świe-
cie!), który możecie zobaczyć poniżej . List 
był napisany po polsku (z drobnymi błęda-
mi, ale myślę, że można to wybaczyć Miko-
łajowi, który musi przecież pamiętać tyle  
języków). Oprócz spraw związanych z pre-
zentami, Święty wspomniał też o tym,  
że trzeba bardzo dbać o przyrodę, wkładać 
serce we wszystko, co się robi i uczyć się jak 
najwięcej. Napisał też, że sam ostatnio opa-
nował kilka komputerowych umiejętności  
(czyżby przewidział zdalne nauczanie?)  
i złożył swój zamaszysty podpis pod drukiem. 

To była naprawdę niezapomniana  
i magiczna przygoda. 

P.S. Czy wiecie, jak jest po fińsku „Świę-
ty Mikołaj”? „JOULUPUKKI”– i taki napis 
wita wszystkich odwiedzających Wioskę  
św. Mikołaja w Rovaniemi w Laponii.

Kilka lat temu, a dokładnie, kiedy 
obecna klasa IX była dopiero I – 
zdarzyło mi się być z moim mężem 

w północnej Skandynawii – zwiedzaliśmy 
Laponię, krainę reniferów. Postanowiliśmy 
także, że odwiedzimy prawdziwego św. Mi-
kołaja, w Jego Wiosce w Rovaniemi, ponie-
waż spędza tam cały rok, również wakacje 
(a był to właśnie czas wolny od szkoły).

Miejscowość Rovaniemi leży w północnej  
Finlandii, dokładnie na kole podbieguno-
wym północnym, za którym latem występują 
tak zwane „białe noce”, czyli Słońce prak-
tycznie nie zachodzi w ciągu całej doby.  
Ponieważ byliśmy tam latem, mogliśmy na 
własne oczy zaobserwować to niesamowite 
zjawisko. (w Wiosce św. Mikołaja jest miej-
sce, gdzie można stanąć jedną nogą po jed-
nej, a drugą po drugiej stronie tego równo-
leżnika) Kiedy dotarliśmy na miejsce, umó-
wiliśmy się na spotkanie z prawdziwym  
Mikołajem. W Biurze Elfów musieliśmy 
trochę poczekać, gdyż Mikołaj był zajęty  
czytaniem listów od dzieci oraz sesją foto-
graficzną do pocztówek świątecznych (na 
wszystkich fińskich kartkach jest tylko on, 
co można poznać po brodzie, okularach  
i kształcie nosa). Poza tym na audiencję cze-
kało też kilka innych osób z różnych krajów. 
Kiedy przyszła wreszcie nasza kolej, z duszą 
na ramieniu udaliśmy się za ubranym  
na zielono, nieco karłowatym i zgarbionym  
elfem w ciemny korytarz. Podłoga skrzypiała 
i czuliśmy się trochę nieswojo. Na ścianach 
wisiały starożytne mapy, zdjęcia różnych 

Z wizytą 
u św. Mikołaja w Laponii 

Marta Ściborska
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P    racę w naszej szkole rozpoczęłam 
dokładnie 10 lat temu.  Od pierw-
szego dnia czułam, że trafiłam  

w wyjątkowe miejsce, gdzie do wielu spraw 
i wydarzeń podchodzi się w  dotąd nieznany 
mi sposób. Prawdziwie magiczne dni przy-
szły jednak wraz z Bożym Narodzeniem. 
Już na początku grudnia internat „stroił się” 
na Święta. Pokoje wychowanków wyglądały  
niczym salon Mikołaja. Podekscytowane 
dzieciaki przygotowywały prezenty,  
uczyły się wierszy, śpiewały kolędy i odliczały 
dni do internackiej Wigilii. 

Kiedy wreszcie nadszedł TEN dzień, 
wszystko stało się jasne. Stołówka szkolna 
pachniała choinką. Stoły uginały się od tra-
dycyjnych potraw. Odświętnie ubrani  
wychowankowie przygotowali  skromny 
występ, który poprzedził kolację. Do dziś 
mam w głowie słowa świątecznej piosen-
ki, śpiewanej przez Marikę i Amelkę – dwie 
siostry, których głosy trafiły prosto  
w nasze serca. 

W kolejnych latach niecierpliwie czeka-
łam na internacką Wigilię – ja i moje przy-
jaciółki z pracy. Chciałyśmy jak najdłużej 
czuć tę wyjątkową atmosferę. Pojawił się 
pomysł tworzenia świątecznych przedsta-
wień. Pierwsze nieśmiało postawione kroki,  
to adaptacja „Opowieści wigilijnej”. Później 
przyszła pora na „Dziewczynkę z zapałka-
mi” – prawdziwy wyciskacz łez. Do grona 
naszych śpiewających dziewcząt dołączył 
wówczas  pewien krakowski aniołek.  
Angel śpiewała, widzowie ocierali łzy. 

Wszyscy spisali się na medal! Po raz pierwszy 
pojawiły się tez profesjonalne choreografie, 
dzięki naszej wspaniałej Pani Iwonie.

W kolejnym roku, z dalekiego wschodu, 
dotarł do nas Mikołaj - Artem,  który pod 
pachę ze swoją młodszą koleżanką Marysią  
i pozostałymi dziećmi sprawił, że znaleźli-
śmy się „Pod niebem pełnym cudów”.   
Wyjątkową atmosferę wieczoru podkreśliły  
aranżacje utworów zespołu Raz Dwa Trzy 
w wykonaniu pianisty Pana Pawła.

Nadszedł czas pandemii. Wiedzieliśmy,  
że przedstawienia nie będzie… Mimo 
wszystko nie utraciliśmy naszego ducha  
świąt!  Chcieliśmy być razem i byliśmy  
razem. Odkryliśmy w sobie nowe talenty.  
Weszliśmy w rolę reżyserów ( Brawo  
Artem! Brawo Amelka!) Stworzyliśmy 
partnerskie relacje. Okazało się, że przy-
jemnie jest móc uczyć się od swoich  
wychowanków i pozwolić im przejąć ster. 
Jesteście ciekawi efektów? Zapraszamy  
na nasz pierwszy film!

Internat 
pełen cudów

Alicja Poźniak

Za górami, za lasami…  nieopodal 
Ciechanowa… żył sobie pewien 
chłopiec. Lubił obserwować przy-

rodę we wszelkich jej przejawach, a najbardziej 
fascynowała go zmienność pór roku. Podziwiał 
moc słońca latem i kolorową barwę jesiennych 
liści; z zaciekawieniem  obserwował wzrastające 
na wiosnę rośliny, ale najbardziej zachwycała  
go zima – błyszczące  kryształki zastygające  
u dołu rynien, piękne, śnieżne gwiazdki spada-
jące z nieba. Chłopiec miał na imię Oskar  
i z utęsknieniem czekał na grudzień – na Święta  
Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim  
na swój ulubiony, śnieżny krajobraz. 

Nadszedł grudzień, mijały kolejne dni,  
ale jesień nie ustępowała. Temperatura na plusie,  
opadów śniegu brak. Oskar pomyślał, że nie 
chce takich świąt! Nadszedł dzień 10 grudnia. 

W rodzinie naszego bohatera co roku, wła-
śnie tego dnia, na dwa tygodnie przed Wigilią, 
pisało się listy do Świętego Mikołaja.

Mama weszła do pokoju chłopca i jego siostry, 
wręczyła im dwie kartki i powiedziała: „To już 
dziś! Napiszcie Mikołajowi, jakie prezenty naj-
bardziej by was ucieszyły. Olga od razu skrzętnie 
wzięła się do pracy; pisała o wymarzonej lalce 
Barbie i lalce Babyborn, i o zamku dla lalek,  
i o specjalnej pralce barbie. Oh! I żeby tak 
wszystko było różowe! Oskar siedział nad swoją 
kartką i wyglądał zasmucony przez okno. „Cze-
go bym chciał?- myślał. Chciałem prosić o glo-
bus, by móc odbywać wędrówki palcem po ma-
pie, ale co z tego, że dostanę globus, skoro nie 
zapowiada się, że pojedziemy z tatą na sanki  
tej zimy?” Nagle coś mu przyszło do głowy.  

„Już wiem!!! Poproszę Mikołaja o śnieg, o śnieg 
z caaaaałej galaktyki!  O tak, to wspaniały  
pomysł!” - pomyślał nasz bohater.

Listy napisane, zaadresowane i wysłane, teraz 
można już tylko czekać na spełnienie marzeń. 
Mijały kolejne dni, zbliżały się święta, a śniegu  
jak nie było, tak nie było. Oskar tracił już nadzieję  
i stawał się coraz bardziej przygnębiony.

W końcu nadszedł ten dzień, 24 grudnia – 
Wigilia. Chłopiec nie spał prawie całą noc, pro-
sząc w myślach Mikołaja o wymarzony śnieg. 
Był też inny powód, dla którego nie mógł  
zasnąć – bardzo zaczęła go swędzieć skóra.  
Kiedy zaświtało, Oskar wstał i podreptał  
do kuchni, by wypić ulubione kakao. Gdy 
mama zobaczyła Oskara, krzyknęła: „Dziecko!  
Jesteś cały w kropkach. Masz ospę! Musimy 
szybko posmarować plamki białym kremem.” 

Cały w białych kropeczkach wrócił do pokoju.  
„Nie dość, ze nie ma śniegu, to jeszcze mam 
ospę! Zapowiadają się ”cudowne” święta” – po-
myślał i … zasnął. Po kilku godzinach usłyszał 
dochodzące z dołu wołanie Olgi: „Braciszku, 
wstawaj, jest już pierwsza gwiazdka!”. „Obudzi-
łem się, ale jeszcze nie otworzyłem oczu, a wy-
daje mi się, że jest bardzo jasno. Czyżbym prze-
spał całą noc?” – pomyślał. Oskar powoli otwo-
rzył oczy i dostrzegł coś niesamowitego.  
W całym pokoju odbijał się błyszczący śnieg.  
Za oknem piętrzyły się piękne, śnieżne zaspy. 

Kiedy spojrzał na siebie, zobaczył małe,  
bialutkie kropeczki przypominające śnieżynki. 

Oj tak… śniegu w te święta spadło naprawdę 
wiele, nawet nasz bohater był nim przyozdobiony 
przez kolejne dwa tygodnie. „Następnym razem 
poproszę o śnieg z całego świata, bo może  
z galaktyką to przesadziłem” – pomyślał  
zafascynowany światem chłopiec.

Bajeczka o zbyt 
śnieżnych świętach

Oskar Skomski
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Jaki zdolny! – wzruszała się mama, pomysło-
dawczyni prezentu i wielka miłośniczka tego  
instrumentu.  W chwili spływającego na mnie 
podziwu pozwoliłem starszemu bratu spróbo-
wać zagrać na MOIM akordeonie, ale szybko 
zrezygnował. Skończyło się na tym, że on cią-
gnął miech, a ja znęcałem się nad klawiaturą. 
Ale początek mojego spotkania z instrumen-
tem wydawał się być obiecujący i wtedy  
poznałem drugą część planu mojej mamy:  
od stycznia zostałem uczniem I klasy szkoły  
muzycznej. Musiałem sporo nadrabiać,  
bo inni pierwszoklasiści już od września po-
znawali tajniki gry na instrumentach. Suma 
sumarą do czerwca uporałem się z zaległościa-
mi i na końcoworocznym egzaminie zagrałem 
cały przewidziany planem program, a na kon-
cercie dla rodziców zaprezentowałem bez po-
myłki piosneczkę „Suliko”. Były gratulacje,  
a jakże! i buziak od mamy! Nawet nie bardzo 
dotarły do mnie słowa mojego nauczyciela,  
że przez wakacje też trzeba ćwiczyć….

Kolejne lata nauki skutecznie pozbawiły 
mnie zapału. Zasadniczy powód to obowiąz-
kowe, codzienne dwugodzinne ćwiczenie. 
Czegóż to ja nie wymyślałem, żeby mama 
mnie wypuściła z zamkniętego pokoju przed 
upływem wyznaczonego czasu! Były bóle 
brzucha, pleców, dodatkowo zadana praca 
domowa …, szczególnie, kiedy robiło się  
ciepło i przez otwarte okno dobiegały do 
mnie z podwórka odgłosy zabawy moich  
rówieśników w klipę, chowanego albo  
Indian. Zazdrościłem im wtedy wolności  
i w duchu przeklinałem Bogu ducha  

winny instrument. Drugim powodem moich  
stresów były obowiązkowe popisy przed  
wujkami i ciociami, gdy ci pojawiali się  
w naszym domu. - Zagraj coś! Niestety, mój  
repertuar nadający się do słuchania był  
stosunkowo ubogi. Program nauczania obej-
mował niezliczone ilości gam, pasarzy, etiud 
i różnego rodzaju ćwiczeń usprawniających 
technikę gry, które ni jak nie nadawały się  
do publicznego popisywania. Zdarzało się,  
że w sytuacji najazdu rodziny potrafiłem  
znikać jak kamfora i nie wracać do domu  
nawoływany przez okno aż do momentu, 
gdy powietrze w domu stawało się czyste. 
Gorzej było, gdy wizyta rodzinki przedłużyła  
się choćby do następnego dnia. Pomimo 
chwil zwątpienia, jako dziecko dość karne  
i ambitne, dwa razy w tygodniu biegałem  
na lekcje muzyki i po każdej przynosiłem 
ocenkę nie niższą niż 4-. Ambitnie kończy-
łem kolejne lata z nagrodą książkową  
i … potrafiłem coraz więcej. Czara goryczy  
przelała się po zakończeniu czteroletniego  
cyklu nauczania. Zaparłem się jak osioł,  
że nie będę kontynuował nauki, choć nie tylko 
mama nalegała. Koronnym argumentem 
było twierdzenie, że robię sobie tylko przerwę 
na rok, ponieważ klasa ósma to już nie prze-
lewki i trzeba zapracować na dobre oceny. 
Pod wpływem głoszonych argumentów i ab-
solutnie nieugiętej postawy, rodzice skapitu-
lowali. A może mama po czterech latach też 
już miała dość pełnienia roli strażnika przed 
moim pokojem?

Jaka ulga! Skończyło się! Byłem panisko! 

Ponoć od dziecka byłem dość muzykalny. 
Zupełnie nieźle darłem się, odczuwając 
pustkę w żołądku i uciesznie dla  

rodziców podrygiwałem w wózeczku, gdy 
usłyszałem jakiś skoczny kawałek. Potem były 
pierwsze publiczne popisy przed podwórko-
wą publicznością w założonym przeze mnie 
ogródkowym teatrzyku. Pamiętam, wstęp 
kosztował 20 groszy i w ramach tej opłaty 
zgromadzona publika miała napawać się 
talentem wybrańców i dodatkowo częstowana 
była pastylką dropsa mlecznego, który na  
ołtarzu sztuki składała Krysia (popularną 
wtedy słodkość otrzymywała od czasu  
do czasu na swój własny użytek od mamy 
pracującej w sklepie). Potem na moim ponoć 
muzycznym słuchu poznał się pan od muzyki 
i wylądowałem jako jeden z trzech (!) chłopa-
ków w szkolnym chórze. Tak skutecznie i chyba 
pozytywnie trenowałem chórowy repertuar  
w domu, że kiedy nadeszła wigilia, pod cho-
inką znalazłem dziwną walizkę podpisaną 
moim imieniem. Szkoda, że zabrakło wtedy 
kamery, bo pewnie moje zdziwione oczy,  
a potem szalony taniec po jej otwarciu, godne 
byłyby zapisu. Będąc zaledwie czwartoklasi-
stą, zostałem właścicielem osiemdziesięcioba-
sowego akordeonu! Cały już wieczór rozcią-
gałem miech i piszczałem niesamowicie.  
Na koniec chyba rodzice pożałowali swojego 
pomysłu, bo jeszcze przed pasterką dostałem  
zakaz budzenia sąsiadów. Ale od rana?...  
Rzępoliłem od nowa i już koło południa  
zachwycałem całą rodzinę pierwszymi cztere-
ma wersami kolędy „Wśród nocnej ciszy…” - 

Dlaczego 
nie zostałem harmonistą…

Mirosław Czop

Miałem czas na towarzyskie pogaduchy,  
kino, prywatki i stopnie też nie były najgorsze. 
Wpadłem nawet na pomysł podjęcia nauki 
gry na gitarze, ponieważ w szkole powstał  
zespół młodych Beatlesów i miałem duże 
szanse, jako edukowany wcześniej muzyk, 
zostać jego członkiem. Niestety, tym razem 
moja rodzicielka udowodniła mi swoją kon-
sekwencję. - Jeśli nie ma akordeonu, nie bę-
dzie też gitary! Z obiecywanej tylko na rok 
przerwy zrobił się koniec „kariery”. Nigdy  
więcej do mojego instrumentu – choinkowe-
go prezentu – nie wróciłem. Nie próbowa-
łem nawet choćby od czasu do czasu  
pobrzdąkać ot tak, dla siebie samego.  
Ale… nigdy nie pozwoliłem sprzedać mojego  
akordeonu, do dziś stoi zapakowany w swój  
futerał w pawlaczu. Zdarzało mi się czasami  
lekko uchylić wieko, musnąć palcami po kla-
wiaturze i… uśmiechnąć do swojej przeszłości. 
Czy żałuję młodzieńczej decyzji? Chyba tak, 
szczególnie wtedy, gdy z lubością wsłuchuję się 
w wirtuozerskie popisy dzisiejszych mistrzów 
powracającego do łask akordeonu. Bo czy 
można nie wzruszać się, kiedy gra Marcin 
Wyrobek?!

Kiedy jest ciężko i ogarniają nas chwile  
zwątpienia, łatwo, za łatwo podejmujemy 
decyzje, które mają nas uwolnić od codzien-
nego, żmudnego obowiązku, przywrócić,  
wydaje się, normalność. Chcemy dorównać  
do innych, schować się w szeregu, nawet 
kosztem porzucenia wcześniejszych marzeń. 
Często po latach przychodzi refleksja,  
że straciliśmy bezpowrotnie szansę na to, 
żeby być innym, spełnionym …
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na tacie zmianę tej daty na dzień swoich 
urodzin. Niestety, żadna żywa choinka  
nie wytrzyma tak długo w ciepłym  
pomieszczeniu, dlatego zapadła decyzja  
o kupnie sztucznej. Oczywiście tak długo  
prosiłam tatę, żeby kupił dla mnie jak  
największe drzewko, że padło na ogromne,  
dwumetrowe, które wtedy wydawało  
mi się większe od jakiegokolwiek żywego!  
Wpatrywałam się jak zaczarowana,  
gdy tata zakładał na gałązki moje ulubione 
lampki w muchomory, a w tle leciały kwali-
fikacje do konkursu skoków narciarskich. 

Musicie wiedzieć, że w tamtej dekadzie  
nasi skoczkowie nie odnosili zbyt wielkich  
sukcesów, a w polskiej telewizji próżno 
było szukać transmisji kwalifikacji. Ten 
dzień miał być jednak inny, anulowano  
jakiś konkurs i - by zapełnić lukę - rozpo-
częła się transmisja. W kulminacyjnym 
momencie - ubierania choinki oczywi-
ście - kiedy tata wziął mnie na ręce, żebym 
założyła gwiazdkę na czubek, miał skakać 
Adam Małysz. W tamtym czasie był on  
bliski zakończenia kariery, ponieważ nie 

odnosił większych sukcesów, ale mała  
Monisia, bez pojęcia kim jest Adam Małysz, 
koniecznie chciała zobaczyć jego skok. 
Przecież skacze Polak! Tata odłożył więc 
gwiazdę na bok, usiedliśmy na podłodze 
przed telewizorem, a Małysz oddał swój 
skok. Wszyscy byli zdumieni, Orzeł z Wisły  
wygrał swoje pierwsze kwalifikacje! Niestety, 
tuż po eliminacjach został zdyskwalifiko-
wany za nieprzepisowe narty. To był jednak 
dzień, w którym rozpoczął się jego najlepszy 
sezon i wystartowała kariera tak piękna jak 
tamten skok.

Nie jest to jedyna moja świąteczna aneg-
dota związana z tą dyscypliną sportu. Rok 
później, w okresie okołoświątecznym, pod-
czas wizyty u dentysty okazało się,  
że powinnam nosić na zębach specjalny 
aparat. Odlewy zostały wykonane, aparat 
założony. Tak bardzo chciałam mieć proste 
zęby! Niestety, okazało się, że ta droga  
nie jest łatwa i przyjemna. Już pierwszej 
nocy po założeniu aparatu, obudził mnie 
straszny ból zębów. Popłakując, patrzyłam 
na świąteczne gwiazdki zamocowane  

pod sufitem i było mi żal czekoladek  
od Mikołaja. Nagle w jednej z nich odbiło 
się światło. Uzbrojona w króliczkowe kapcie, 
odważnie wyszłam na korytarz. Światło 
dochodziło z pokoju taty. Był środek nocy, 
a w telewizji transmitowano konkurs pu-
charu świata z Japonii. Usiadłam obok taty, 
który zrobił dla mnie moją ulubioną herbatkę 
i obejrzeliśmy ten konkurs razem.  
Zapłakana ja i radosny tata, który nareszcie  
miał wolnego słuchacza i mógł komento-
wać konkurs.

W taki to sposób zostałam wielką fanką  
skoków narciarskich i przez kolejne 20 lat, 
każdej zimy, razem z moim nieżyjącym już 
dziś tatą, wspólnie przeżywaliśmy wszystkie 
konkursy pucharu świata w skokach,  
również te transmitowane o 2 w nocy  
na żywo z Sapporo, które już zawsze  
przypominały nam małą, zapłakaną  
Monikę z aparatem na zębach.

Pewnego roku moja szkoła organizo-
wała jasełka. Szukano najlepszych 
„aktorów” do odtwórców roli  

Józefa, Maryi i trzech króli, a także śpiewa-
jących aniołków. Oczywiście obudziło  
to we mnie zmysł rywalizacji i postanowi-
łam zdobyć główną rolę. Razem z mamą 
uszyłam kostium i kiedy zostałam wybrana, 
wyobrażałam sobie swoje możliwe kwestie,  
potencjalną mimikę twarzy i odgrywane 
emocje. W myślach widziałam siebie sto-
jącą na środku sceny i odgrywającą swoją 
oscarową rolę. Niestety, okazało się,  
że Maryja nic nie mówi. Ostatecznie  
byłam jednak bardzo zadowolona - w końcu 
przecież wszyscy wykonawcy kłaniali się 
przede mną!

Większość moich świątecznych historii 
jest jednak związana ze skokami narciar-
skimi. Kiedy byłam małą dziewczynką, za-
wsze stroiliśmy choinkę w dniu urodzin 
mojej starszej siostry. Zakładanie ozdób 
21.12 stało się naszą rodzinną tradycją.  
Rok 2000 był jednak inny. Wtedy to mała 
Monika - prośbami i płaczem - wymusiła  

Jak zostałam Maryją i wielką fanką …   

Monika Michalska
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Był rok 1990, zbliżała się 
Wigilia, nasza pierwsza  
internacka Wigilia, której  

organizatorem był nowy kierownik inter-
natu Mirosław Czop. Ogarnęła nas wtedy  
ciekawość, jak będzie wyglądał ten wieczór? 
Wszyscy wychowankowie niecierpliwego  
wyczekiwali tej chwili. Okazało się, że było 
to symboliczne spotkanie całej internackiej  
społeczności i dyrekcji szkoły, pełne radości, 
życzeń i wspólnego śpiewania kolęd.  
Nasza pierwsza Wigilia, wyjątkowy  
wieczór zwieńczony uroczystą kolacją!  
Sala przepełniona była gwarem i radosnym 
dzieleniem się pozytywną energią. Wśród 
choinki i stołów zastawionych smakołyka-
mi, najważniejsza była nasza bliskość  
i otwarcie na siebie. Jeszcze bardziej poczu-
liśmy, że internat jest naszym drugim  
domem, który dzięki takim chwilom  
zostanie w mojej  pamięci na zawsze. 

Wigilijne 
wspomnienie  

Robert Kulanin 

To był styczniowy, mroźny 
wieczór. Płatki śniegu  
śpiewały swoje zimowe  

piosenki, strojąc się i stwarzając boskie 
kształty dla wszystkich spieszących się 
przechodniów. Kraków, Sukiennice,  
kościół świętego Jacka, miejsce niezwy-
kłe wtedy dla mnie, magiczne. Niektórzy, 
zabiegani, szukający prezentów  
dla bliskich, nie zwracali uwagi  
na padający śnieg, ale wirujące płatki  
niewzruszenie śpiewały swoją pieśń  
radości: „Narodził się nam Zbawiciel, 
wszystkich ludzi Odkupiciel”. 

Wtedy nie miałam jeszcze 100 lat  
Razem z młodzieżą ze Szkoły Muzycznej  
i naszą wspaniałą „Baletówką” czekaliśmy 
na występ, przygotowywany przez wiele  
tygodni, takie Polskie Betlejem. To był 
wyjątkowy Zespół, który, jak płatki śniegu, 
rozdzwaniał swoją obecnością zimę  

i zapraszał do współistnienia orkiestrę  
i chór Szkoły Muzycznej oraz nas, 
uczniów Szkoły Baletowej. Tańczyliśmy 
kolędy, odnajdując w nich rytmy polskiego 
folkloru, a jednocześnie swój Talent  
składany na ołtarzu Bożego Dzieciątka. 
Wszyscy: muzycy w orkiestrze, chórzyści  
i tancerze zjednoczyliśmy się, tworząc 
coś niezwykłego... 

I wtedy po skończonym koncercie  
podeszła do mnie starsza pani, szła wolno 
o kulach i powiedziała: „Tak pięknie  
śpiewacie, tak pięknie tańczycie, aż szkoda 
umierać”. Nigdy w życiu żadne inne słowa, 
opinia a nawet nagroda, nie pochłonęły  
mnie tak bardzo. Stałam zaskoczona, 
wzruszona, wyjęta na chwilę z otaczającej 
rzeczywistości. To była… moja magia 
świąt. 

Wszystkim moim małym i dużym  
tancerzom życzę takiego przeżycia chwili, 

które będzie  potwierdzeniem Piękna  
Waszego tworzenia, którym, tak jak 
opłatkiem, chcemy się dzielić z innymi.  
I niech to  pozostanie niezapomnianą 
Waszą radością. 

Życzę z całego serca, aby nadzieja na 
takie czasy, o jakich marzycie, była  
zawsze z Wami. I zobaczcie, jak płatki 
śniegu pokazują Wam swoje piękno,  
to bezcenne…

Wzruszenie, które mnie 
nie opuszcza do dzisiaj…

Milena M. Jurczyk



112 4 . 1 2 . 2 0 2 0N A U C Z Y C I E L E

Zabawa choinkowa w przedszkolu 
czy szkole, Mikołajki w parafii,  
zabawa karnawałowa  

w zakładzie pracy rodziców  -  w latach 
70-tych i 80-tych XX wieku, każde 
dziecko takich imprez w okresie świą-
teczno-noworocznym miało po kilka. 
Który dzieciak doszukiwałby się 
tu konkurencji czy braku logiki?  
Nieważne jak nazywany był ten,  
na którego wszyscy czekali: Gwiazdor, 
święty Mikołaj czy Dziadek Mróz,  
najważniejsza była zabawa, konkursy 
no i oczywiście prezenty. W paczce  
oprócz pomarańczy, orzechów  
i czekoladek, zawsze znalazła się  
przydatna para ciepłych rękawiczek  
lub/i kolorowa czapka, czasami cieplutki  
sweterek niestrudzenie nocami dziergany 
na drutach przez mamę lub babcię  
oraz najbardziej oczekiwane: zabawka, 

książka lub kredki. Każdy prezent  
dostarczał mi ogromnej radości, 
ale jeden był tak wyjątkowy, że zapamię-
tałam go do dziś. 

Chodziłam już do szkoły, uwielbiałam 
malować, często brałam udział  konkur-
sach plastycznych. Były to czasy kryzysu, 
w sklepach pustki, trudno było zdobyć 
pudełko zwykłych akwarelek, a co dopiero 
choćby małe, sześciokolorowe opakowanie 
farb plakatowych! 
Po Wigilii, będąc najmłodszą w rodzinie, 
co roku z dumą rozdawałam zgromadzo-
ne pod choinką prezenty dla wszystkich 
domowników. Był oczywiście i pięknie  
zapakowany pakunek dla mnie,  
a w nim tradycyjnie: pomarańcze,  
niebieska czapka, garść orzechów wło-
skich w ślicznych koszyczkach zrobio-
nych na szydełku przez moją mamę  
i …. Ogromne, 24 kolorowe pudło zagra-

nicznych, profesjonalnych farb plakato-
wych!!! Jakaż była moja radość!  
Tego uczucia nie byłby w stanie przyćmić 
żaden inny prezent. Do dziś nie wiem, 
jakim cudem mamie udało się go zdobyć. 
Pytana o to nawet teraz, śmieje się: 
„przecież to nie ja, to Gwiazdor”. 

Farby służyły mi chyba do końca szkoły, 
dbałam o nie jak o największy skarb.  
Po każdym użyciu wycierałam tubki do 
czysta i układałam równiutko  
w pudełku. Nigdy nie zapomnę  
ich niebiesko-żółto-czerwonego  
opakowania.

Magia prezentów

Katarzyna Kwater

Pamiętam te święta. Miałam wtedy 
ok. 10-11 lat. Pod choinką czekał  
na mnie prezent -niespodzianka!  

Dostałam upragniony adapter/gramofon,  
odtwarzacz czarnych płyt winylowych. 
Moje szczęście nie miało granic! Mikołaj się
spisał, bo choć nie wysyłałam żadnego listu, 
domyślił się, o czym marzyłam. Wśród wielu 
absorbujących czynności podczas kolacji 
wigilijnej i po niej (Pasterka) nie było czasu  
na wypróbowanie prezentu. Zmęczeni 
świętowaniem domownicy i goście szybko 
zasnęli, ale nie ja… .Była już naprawdę  
późna noc, kiedy miałam pewność,  
że wszyscy śpią. Wstałam cichutko (w moim 
pokoju spali również goście), zlokalizowa-
łam w ciemności adapter i bezszelestnie 
dotarłam do kąta z RTV, gdzie leżał prze-
dłużacz, aby  cichutko „puścić sobie” jedyną 
płytę, którą wtedy też dostałam.  
I tu problem! Mimo że „widziałam  
w ciemności”, nie mogłam trafić wtyczką 
do gniazdka… Próbowałam wytrwale.  
Lokalizowałam je palcami, ale z wtyczką…
bez efektu. Zdesperowana przytrzymałam 
dłużej bolce kontaktu i tak milimetr po mi-
limetrze chciałam wsunąć  je do dziurek… 
Chciałam… !
   Z widowiska ŚWIATŁO I DŹWIĘK - 
dane mi było doświadczyć tylko ŚWIATŁA. 
Zostałam porażona prądem (podobno lekko)  
i  naprawdę widziałam wtedy wokół siebie 
konstelacje gwiazd, choć złośliwi twierdzili, 
że to były błyski… . 

Gwiazdki 
na gwiazdkę      

Urszula Gilewicz
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tego pragnęła (musicie bowiem wiedzieć, 
że kiedyś młoda mama musiała po porodzie 
zostać minimalnie trzy dni w szpitalu).  
Mała Oleńka jednak bardzo dobrze wsłu-
chała się w głos mamusi i spróbowała  
spełnić marzenie mamy i tak o 23:46,  
w świątecznym już okrzyku, powitała świat 
i rodziców, dla których była najwspanial-
szym świątecznym prezentem.  
Po 25 latach -  trochę większa już Ola  
próbuje Was, drodzy uczniowie, zarazić 
miłością do książek Sienkiewicza  
i do książek w ogóle, w których ukryta jest 
magia, porównywalna z magią świąt  
i magią nowego życia.

wspominam Pasterkę w roku 1999  
w mojej pierwszej parafii, w której  
rozpoczynałem swoją duszpasterską  
posługę. Ksiądz proboszcz wpadł  
na pomysł, aby wszystkim wchodzącym  
do kościoła rozdawać opłatki. Zamiast  
normalnego rozpoczęcia mszy o północy,  
wszyscy zaczęli się nimi dzielić, składa-
jąc sobie życzenia. Zrobił się gwar, ruch, 
śmiech i pojawiały się gdzieniegdzie łzy 
wzruszenia. Tak wspólnotowego  
przeżywania Pasterki nigdy przedtem ani  
potem nie doświadczyłem w kościele.  
Wtedy zrozumiałem, że pomimo tak  
wyjątkowej atmosfery - ciepła, serdeczno-
ści, radości - jaką niesie ze sobą rodzinne 
przeżywanie Świąt w domu, najistotniej-
szym jest przeżywanie ich w kościele  
razem z innymi przy ołtarzu,  
razem z Jezusem.

Na kilka dni przed 21 grudnia 
1995 roku pewna mieszkanka 
Lęborka rozmyślała  

o wymarzonym prezencie świątecznym. 
Nie było to ubranie, perfumy, czy kosmetyki, 
a nowy potomek rodziny. Kobieta była  
bowiem w ciąży. Data planowanego  
przywitania maleństwa na świecie przewi-
dywana była na termin poświąteczny;  
zapowiadało się zatem, że święta upłyną 
bohaterce w szpitalnym anturażu.

Marzeniem kobiety było spędzenie  
Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia  
w otoczeniu najbliższych, a przede wszyst-
kim z nowym członkiem rodziny – małą 
Olcią, nazwaną tak na cześć Oleńki  
Billewiczówny z „Potopu” Henryka  
Sienkiewicza - ukochanego pisarza taty 
malutkiej Aleksandry. Chyba potem  
to imię stało się, w pewien sposób,  
jej życiowym przeznaczeniem i powołaniem  
…Ale á propos przeznaczenia…  Nadszedł  
w końcu ten dzień – 21 grudzień; nasza  
bohaterka pomyślała wówczas, że jeśli dziś 
nie uda się przywitać na świecie nowego  
życia, wówczas nie spędzi Wigilii, tak jak by  

Okres Świąt Bożego Narodzenia 
to dla wszystkich czas odpoczynku 
i radosnego świętowania w gronie  

najbliższych. Okazuje się jednak, że takie  
twierdzenie nie do końca pokrywa się  
z prawdą. Dla kapłanów to okres wzmo-
żonego wysiłku i pracy na rzecz wiernych. 
Każdego roku wigilię przeżywamy wielo-
krotnie. Jak to możliwe? Jeżeli podliczymy  
wszystkie spotkania opłatkowe różnych 
grup, wspólnot przy parafii, wigilie w szko-
łach i do tego jeszcze wigilię na plebanii  
w gronie księży, to się okaże, że jest ich  
naprawdę całkiem sporo.

Jak długo jestem księdzem, to chyba 
wszystkich razem wigilii, w których uczest-
niczyłem, było niemalże dwieście. Najważ-
niejszą jednak wigilią rokrocznie jest ta 
przeżywana w gronie najbliższych i jeśli  
to możliwe, choćby na krótko, my kapłani 
jedziemy do swoich rodzin. 

Z żalem wstajemy potem od stołu,  
przy którym zgromadziła się rodzina,  
bo przecież musimy wrócić na parafię  
i uczestniczyć w mszy świętej zwanej  
Pasterką. Z ogromnym sentymentem 

Jestem 
świątecznym prezentem

Pasterka 
w jedności i radości     

Aleksandra AdamiakKs. Wojciech  Szornak
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że nie odejdzie się „z kwitkiem” nie było.  
W tych czasach ratunkiem dla nas okazy-
wała się kantyna – sklep w jednostce woj-
skowej, w której pracował mój tata. Często  
wypatrywałyśmy z mamą czy wraca  
do domu z ciężką, czy lekką torbą. 

Kiedy miałam jakieś 7-8 lat, tata przy-
wiózł na święta karpia i pomarańczę!  
Tak, pomarańczę, jedną pomarańczę,  
bo taki był przydział – jedna sztuka na 
dziecko. Jak ja się cieszyłam, nie mogłam 
przestać wąchać tak nieosiągalnego owocu, 
myślałam: „czy aby będzie słodka?”.  
Tego dnia żałowałam, że nie mam brata  
albo siostry – tata przywiózłby 2 poma-
rańcze i wtedy każdy dostałby po pół… My 
podzieliliśmy naszą jedną na trzy części… 
Ależ ona była pyszna! Smak i zapach  
tej pomarańczy to dla mnie wspomnienie 
najpiękniejszych świąt, kiedy cieszyły nas 
drobiazgi, małe prezenty, wystane  
na mrozie zakupy  
i wspólnie spędzony czas.

Święta Bożego Narodzenia”, 
mam przed oczami uroczystą  
Wigilię i spotkania z rodziną.  

To  także czas oczekiwania, świątecznych 
zakupów, przygotowywania potraw  
i prezentów. Do dziś wspominam robienie  
z tatą ozdób na choinkę. W sklepach  
nie było tak pięknych dekoracji jak teraz, 
trzeba było zrobić je samodzielnie. Odpo-
wiednio składając, przekładając, zaginając 
paski papieru tworzyliśmy piękne, prze-
strzenne gwiazdki, które po pomalowaniu  
srebrną farbą, prezentowały się rewelacyjnie. 
Robiliśmy łańcuch z kolorowego papieru  
i wieszaliśmy cukierki na choince (te po-
wieszone z tyłu drzewka znikały szybko  
i niepostrzeżenie …). Braki w sklepach 
nadrabialiśmy własną twórczością i choinka  
była przepiękna. W sklepach nie tylko  
brakowało ozdób choinkowych, nie było 
kiedy słyszę w ciągłej sprzedaży podstawo-
wych produktów do potraw świątecznych. 
Chcąc na Wigilię kupić świeżego karpia,  
trzeba było wstać wcześnie rano  
i ustawić się w długiej kolejce  
przed sklepem rybnym, a pewności,  

Smak 
i zapach pomarańczy

Izabela Bartczak
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Na wstępie mojego listu chciałabym krótko napisać o sobie, chociaż  
pewnie mnie znasz. Mam 11 lat, mieszkam w Gdańsku z rodzicami i siostrą 
Kingą. Chodzę do Szkoły Baletowej i to taniec jest moją największą pasją.    

Długo zastanawiałam się, o co Ciebie poprosić. Najważniejsze dla mnie 
jest zdrowie całej mojej rodziny. I to jest pierwsza rzecz, o którą proszę.  
Druga, to niezmiennie od kilku lat, proszę Ciebie o pieska. Szczególnie teraz 
bardzo go potrzebuję, bo przez pandemię, która opanowała cały świat,  
jesteśmy samotni. Brakuje mi takiego przyjaciela od serca, który nigdy  
by mnie nie obraził czy wyśmiał. 

Te Święta będą inne, bo prawdopodobnie nie przyjedzie do nas Babcia  
z Dziadkiem, jest mi z tego powodu bardzo smutno, ale rozumiem, że tak 
trzeba, żeby chronić się przed zakażeniem. Na szczęście będziemy mogli  
widzieć się przez Skype. 

Na zakończenie bardzo Mikołaju Ciebie pozdrawiam i życzę Ci dużo  
zdrowia, szczęścia i śniegu, żebyś mógł na saniach dotrzeć  
do wszystkich dzieci.

Na wstępie mojego listu, chciałbym Ci przypomnieć moją osobę.  
Nazywam się Jacek Bożydar Kozłowski, mam 10 lat  
i mieszkam w Gdańsku.                                                                 

W tym roku byłem bardzo grzeczny, pomagałem mamusi  
w obowiązkach domowych, wspierałem mojego przyjaciela, aby nie czuł się 
samotny w obcym kraju i dokarmiałem zwierzęta. Pamiętam,  
że nagradzasz grzeczne dzieci prezentami i jeszcze raz dziękuję Ci  
za Twoją szczodrość w poprzednich latach. Jestem pełen obaw,  
czy zobaczymy się w tym roku z powodu pandemii. W trosce o Ciebie  
zachęcam Cię, abyś pozostał w domu i nie narażał się na zachorowanie.  
W tym trudnym roku jestem gotowy zrezygnować z upragnionych  
prezentów i prosić, aby wszyscy ludzie na świecie wyzdrowieli.  
Marzę o świętach spokojnych, pełnych radości, spędzonych z rodziną  
i przyjaciółmi. Chciałbym pójść do kościoła na pasterkę, przyjąć komunię 
świętą bez obawy zakażenia tym niebezpiecznym wirusem.  
Tęsknie za Tobą i normalnym życiem.

Kochany Święty Mikołaju, życzę Ci dużo zdrowia, siły i wytrwałości.  
Namalowałem dla Ciebie krajobraz świąteczno-zimowy na lekcji plastyki 
jako prezent.

Drogi Mikołaju!

Gdańsk, 16.12.2020 r

Paulina Puchała kl. III A                                                                       Jacek Bożydar Kozłowski kl. I

Kochany 
Święty Mikołaju!

Gdańsk, 15 grudnia 2020 r.

P. S. Pozdrów ode mnie elfy 
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Mam na imię Jagna i mieszkam z rodzicami i kotami w Warszawie. 
Większość czasu spędzam w szkole, która jest daleko od domu. Jak co roku 
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, ale te będą inne niż wszystkie,  
dlatego też piszę do Ciebie list o moich świątecznych życzeniach. 

Ten rok jest inny, na świecie pojawił się śmiertelny wirus. Przez niego  
uczę się zdalnie i dla bezpieczeństwa pozostaję w domu. Starałam się być 
grzeczna, pilnie się uczyłam i ciężko trenowałam.  
Mikołaju, są takie prezenty, których nie da się zamówić przez Internet  
i o takie chciałabym poprosić. Największą radość sprawiłoby mi  
wspólne spotkanie się z całą moją rodziną: babciami Ewą i Renatą,  
ciociami i wujkami, których bardzo kocham. Szczególnie tęsknię  
za prababcią, która mieszka w domu opieki, a przez pandemię nie można 
 jej odwiedzać. Dlatego proszę Cię o lekarstwo na wirusa. To dla mnie ważne, 
bo wierzę, że dzięki temu będę znów blisko z moją rodziną, bezpiecznie wrócę 
do szkoły i zobaczę się z przyjaciółmi. 

Kochany Mikołaju, chciałam Tobie podziękować i złożyć  
serdeczne życzenia Wesołych Świąt! 

Na wstępie mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Piszę do Ciebie nie po 
raz pierwszy. Jednak tym razem tematem nie będą prezenty. Opowiem Ci 
pewną historię, którą sama niedawno poznałam. 

Sto lat temu w roku 1920 w warmińskiej chatce na świat przyszła moja 
prababcia Marianna. Była najstarsza z pięciorga dzieci i jako nastolat-
ka opiekowała się rodzeństwem, gdyż straciła ukochaną mamę. Pracowa-
ła bardzo ciężko, często nie mogła pójść do szkoły. Nie pisała listów do Ciebie, 
ale zawsze ubierała choinkę i wkładała pod nią prezenty. Rodzina cieszy-
ła się wspólnie spędzonym czasem. Gdy skończyła osiemnaście lat, napisała 
do Ciebie pierwszy list. Niestety, nigdy go nie wysłała…. Stąd znam tę histo-
rię. Poprosiła Cię wtedy 

o zdrowie dla całej rodziny i żeby nikt w święta nigdy nie był sam. Teraz 
rozumiem te słowa. W obliczu obecnej sytuacji chciałabym, abyś spełnił to 
życzenie jeszcze raz. Bo nie prezenty, ani przepych są ważne, lecz radość i cie-
pło, które wypływają z serc. Wiem, że w tym roku nie  wszyscy zasiądziemy 
wspólnie przy wigilijnym stole, ale jestem pewna, że przetrwamy ten trudny 
czas i docenimy wartości ponadmaterialne, które są w życiu najważniejsze. 

Kończąc list wierzę, że go przeczytasz i swoją czarodziejską mocą spełnisz 
moje życzenia. Wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych… 

Pozdrawiam gorąco Waszą całą elfowo-reniferową rodzinkę. Do zobacze-
nia pod choinką

Drogi Mikołaju!

Warszawa, 13.12.2020 r. 

Twoja Jagna Kania kl. III B Twoja Kornelia  Hałuszka kl. IV

P. S. Ciasteczka są przy choince. 

Drogi 
Święty Mikołaju! 

Olsztyn, 15 grudnia 2020r. 
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Piszę do Ciebie, ponieważ troszkę się martwię, jak znosisz czas pandemii.   
Czy Ty, elfy i renifery jesteście zdrowi? Elfy wystarczająco Ci pomagają?   
Nie obawiasz się wirusa, kiedy rozdajesz prezenty? Pewnie tegoroczne święta 
będą troszkę inne niż wcześniejsze, ale mam nadzieję, że to nie zmieni  
atmosfery miłości i radości w każdym domu. Bo tak naprawdę  
najważniejsze jest to, że jesteśmy razem ze sobą. 

Chciałam Ci też opowiedzieć, jak mija mój przedświąteczny czas. Co roku 
robię dekoracje do mojego pokoju: powiesiłam wianek na drzwiach,  
na moim biurku ustawiłam śmiesznego krasnala, trzy małe choinki  
i dwa bałwanki. Wysłałam również kartki świąteczne do moich znajomych 
i rodziny. Jutro biorę się za pieczenie  pierniczków. Znalazłam już prezenty 
dla moich bliskich, a od wczoraj w domu mamy choinkę. Z niecierpliwością 
czekam na Święta, bo bardzo lubię ten magiczny czas. 

Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze. Pilnuj siebie  
oraz elfów podczas pandemii, żeby nie wychodziły bez maseczki, używały 
płynu do dezynfekcji rąk, a także,  by podczas lotu trzymały od siebie 
 przynajmniej dwumetrowy dystans. 

A na Święta zarówno Tobie jak i wszystkim ludziom najbardziej życzę 
dużo zdrowia 

Na początku mojego listu pragnę Cię serdecznie pozdrowić. Mam nadzieje, 
że u Ciebie wszystko w porządku i cieszysz się doskonałym zdrowiem,  
a sytuacja w Laponii wygląda lepiej niż w moim kraju.

W tym jakże szczególnym dla wszystkich czasie światowej pandemii  
koronawirusa, moje życzenia są również wyjątkowe. Nie chcę prosić Ciebie  
o żadne rzeczy materialne. Najważniejsze jest zdrowie, dlatego jednym  
z moich życzeń jest, aby ludzie nie tracili już swoich bliskich i mogli  
wspólnie zasiąść przy wigilijnym stole oraz podzielić się opłatkiem  
w niezmienionym składzie. Chciałabym Cię również prosić,  
abyś podarował rozsądek i rozwagę światowym przywódcom  
w podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących walki z pandemią. 

W ostatnich miesiącach prawie całe dnie spędzamy z rodzinami  
pod jednym dachem, wszyscy razem, co niekiedy powoduje nerwowe  
sytuacje i napięcie, dlatego pragnę Cię prosić o cierpliwość i wyrozumiałość 
dla mieszkających ze sobą ludzi. Niech we wszystkich domach zapanuje  
spokój i miła atmosfera. Pomóż również potrzebującym w zdobywaniu  
jedzenia i najpotrzebniejszych rzeczy, gdyż jak zapewne wiesz, wiele osób 
przez zaistniałą sytuację straciło swoje miejsca pracy i martwią się  
o swój byt oraz dalszy los.

Te Święta Bożego Narodzenia będą na pewno różnić się  
od wszystkich poprzednich, ale mam nadzieję, że spędzisz je radośnie  
w zaciszu swojego domu. 
 Życzę Tobie wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Drogi Mikołaju!

Gdańsk, 15.12.2020 r. 

Antonina Szlęzak kl. III B Maja Górecka kl. VI

P. S.  Co roku dajesz mi trafione prezenty - bardzo Ci za to dziękuję. W tym 
roku wystarczy mi radość zaniesiona do każdego domu.

Pozdrawiam, Pozdrawiam, 

Drogi 
Święty Mikołaju!

Gdańsk, 16 grudnia 2020 r.
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Na wstępie chciałabym Tobie bardzo podziękować  
za ubiegłoroczne święta, oczywiście za prezenty również. No niestety,  
tegoroczne nie zapowiadają się takie radosne...Ale chyba znalazłam  
na to sposób i chcę się z Tobą nim podzielić.  

Na pewno wiesz, jak zmieniło się nasze codzienne życie przez koronawirusa. 
Uczymy się zdalnie, nie spotykamy ze swoimi koleżankami i kolegami,  
ludzie są podenerwowani zaistniałą sytuacją i nie cieszą się tak jak kiedyś 
na nadchodzące święta. W tym roku nie będzie spotkań w większym gronie 
rodzinnym przy świątecznym stole. Jednakże, tym samym jest możliwość 
na spędzenie więcej czasu z najbliższymi naszemu sercu, rodzicami,  
rodzeństwem, dziadkami. Nasi rodzice są ciągle zabiegani, a my jesteśmy 
wpatrzeni w swoje smartfony. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  
są dla nas wszystkich szansą na odbudowanie bądź wzmocnienie naszych 
relacji. Możemy pośpiewać kolędy i jestem pewna, że na naszych twarzach 
pojawią się uśmiechy, jak w tamtym roku. 

Nasz Kochany Święty Mikołaju, proszę, daj nam siłę i wiarę w to,  
że przetrwamy ten trudny okres i wrócimy do szkół, do spotkań  
z dalszą rodziną i naszymi przyjaciółmi. Daj nam cierpliwość i wytrwałość. 
Bardzo tego potrzebujemy i Ty o tym wiesz. Niech to będzie tegoroczny  
prezent od Ciebie. A my obiecujemy, że docenimy to, co już mamy,  
że jesteśmy razem i mamy siebie... 

 

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są wyczekiwane  
przez najmłodszych jak i starszych. Każdy marzy, aby poczuć cudowną  
atmosferę przy świątecznym stole, złożyć sobie życzenia.  

Piszę do Ciebie z prośbą o podarowanie wszystkim zdrowia i optymizmu.  
Nie pragnę w tym roku żadnych rzeczy materialnych. Dla każdego był to 
ciężki czas. Ofiarowanie ludziom nowej energii jest niezmiernie potrzebne.  
Proszę Cię o to, abyśmy poczuli siłę wspólnoty, żeby nie było podziałów  
ze względu na światopogląd, upodobania i wierzenia. Chciałabym,  
byś pomyślał o ludziach potrzebujących, którzy nie mogą zaznać ciepła  
domowego ogniska. Niech i Oni znajdą przyjaźń oraz miłość. 

Zwróć również uwagę na dzieci, które są ofiarami przemocy, wyciągnij  
do nich pomocną dłoń. Nie są ważne zabawki i drogie prezenty,  
lecz podarowanie spokoju, bezpieczeństwa i uśmiechu.  
Święty Mikołaju, wesprzyj moją klasę nadzieją, mądrością oraz siłą,  
aby następne miesiące upłynęły nam pomyślnie i aby każdemu z nas  
udało się trafić na taką ścieżkę życiową, o której marzy.  
Byśmy mogli dalej się kształcić, rozwijając swoje pasje i zainteresowania, 
bez kontuzji i ogarniającego zmęczenia. 

 A jak Twoje zdrowie? Masz pomocników do pakowania prezentów?  
Może dam radę odwiedzić  Cię  w przyszłym roku?  
Zobaczymy, czy sytuacja się polepszy. 

Dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia. 

Kochany 
Święty Mikołaju! 

Rokitki Tczewskie, 14.12.2020 

Twoja Ada Chmielecka kl. II Wiktoria Sieradzka kl. IX

P. S. Chcę, żebyś wiedział, że my ciągle pamiętamy o Twojej mądrości, że tak 
naprawdę najlepsze prezenty ukryte są w naszych sercach... 

Pozdrawiam Cię gorąco 

Drogi 
Święty Mikołaju! 

Gdańsk, 15.12.2020r. 
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Nie będę oryginalna, pisząc, iż ten rok nie należał do najłatwiejszych…
Przyznam, na zbliżające się święta czekam od dawna. Pierniczki,  
choinka, wieczory pełne śmiechu z moją rodziną. Jest jednak jedna rzecz,  
o którą się boję. W sumie nigdy wcześniej  o to nie martwiłam się.  
Nie pomyślałam nawet, że przy wigilijnym stole może  kogoś zabraknąć. 
Dlatego w tym roku Najdroższy Mikołaju nie chcę tuzina prezentów. 

Pragnę tylko 3 rzeczy. 
Śnieg. Niech te święta będą pełne magii. Tak bardzo chciałabym,  

by ten szczególny, grudniowy poranek został otulony białym puchem.  
Moich małym marzeniem jest móc przejść się brzegiem zamarzniętego  
morza, trzymając w ręku aparat analogowy. W tle mewy kłóciłyby się  
o ziarenka słonecznika, które starsza Pani rzuca z radością i spełnieniem. 

Po drugie, proszę Cię o chwilę wytchnienia. Gdyby tylko istniało magiczne 
urządzenie, dzięki któremu nie będę musiała się martwić… Wiem, że proszę 
o rzecz praktycznie nierealną, ale wiem też, że jesteś cudotwórcą i pomożesz 
mi rozwiązać ten problem. 

Ostatnią rzeczą będzie zdrowie. Po tym jak musiałam w poprzednie święta 
patrzeć na cierpienie mojej babci, pragnę, byś każdemu sprawił coś, co ukoi 
jego ból. Tak, nie chcę prezentów tylko dla siebie. Teraz, gdy wiem,  
co to znaczy odczuwać ból innych… Ah, i jeszcze ta pandemia!  
Świat kompletnie się pogubił. 

Rozpisałabym się jeszcze bardziej, ale wiem, że na świecie jest mnóstwo 
osób, które chcą Ci przekazać ważne informacje.  
Mam tylko nadzieję, że Ty czujesz się zdrowy i pełen sił witalnych.  
Moje życzenia nie zależą w 100% od Ciebie, ale wiem,  
że podpowiesz mi sposób na to, jak mogę sobie poradzić z problemami. 

Na początku tego listu chciałabym Tobie bardzo podziękować za moje  
niepowtarzalne wspomnienia z poprzednich lat, kiedy byłam małą  
dziewczynką. Dzięki temu pokochałam Święta Bożego Narodzenia.

Moim najpiękniejszym wspomnieniem ze świąt jest to, że mogłam 
 je spędzać z całą swoją rodziną. Zawsze byliśmy bardzo szczęśliwi  
w okresie świątecznym. Lepiliśmy pierniki, piekliśmy ciasta  
i szykowaliśmy różne potrawy razem. Chętnie z siostrą pomagałam  
w sprzątaniu całego domu, ozdabiałyśmy nasze mieszkanie  
pięknymi ozdobami, aby poczuć czarodziejską moc świąt.

Zawsze lubiłam czas świąteczny, ponieważ nie musiałam chodzić wtedy 
do przedszkola, a rodzice do pracy. Mieliśmy czas na wspólne rozmowy  
i zabawy. Najlepszym momentem w Bożym Narodzeniu jest to, że możemy 
rozdawać prezenty i sprawiać komuś wielką przyjemność, śpiewać wspólnie 
kolędy i dzielić się opłatkiem, wypowiadając miłe słowa swoim bliskim.

Drogi Mikołaju, dzięki Tobie nauczyłam się obdarowywać innych  
prezentami i czerpać z tego wielką radość. Bardzo serdecznie  
Cię pozdrawiam i mam nadzieję, że w tym roku się jeszcze spotkamy.

Kochany Mikołaju!  

Gdańsk, 12.12.2020r 

Natalia Browarczyk kl. IX Łucja Pokrywka kl. V

Zawsze Ci wdzięczna, 

Święty Mikołaju!

Gdańska, 17.12.2020r.

P. S. Pozdrów ode mnie swoich pomocników.
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Ogromna ilość dzieci i młodzieży na całym świecie siada właśnie  
do biurka, zagryzając swoje kolorowe długopisy, rozmyślając,  
co tak naprawdę pragną od Ciebie otrzymać. Zwykle są to rzeczy  
materialne: pudełko ołowianych żołnierzyków, nowa lalka, rower,  
kosmetyki, najnowszy telefon czy też najpopularniejsza gra komputerowa. 
Ma to jednak pewien specyficzny urok. Każdy młody osobnik dba o to,  
by nie być zapisanym na liście niegrzecznych dzieci. Mają zatem  
motywacje, by czynić dobre uczynki, być miłym dla innych  
i nieść pomoc potrzebującym.

Nadszedł właśnie ten magiczny czas w roku: czas radości,  
duchowego spokoju, przygotowań serc i serdeczności. Jednak mam  
wrażenie, że przez obecny pośpiech, ciągłą bieganinę oraz prędkość  
z jaką przemijają kolejne dni, zapominamy o jednym- uśmiechu  
i życzliwości... Dodatkowym cieniem rzuconym na nasze społeczeństwo 
 jest obecność maseczek, dzięki którym ludzie izolują się jeszcze bardziej  
niż zazwyczaj. Dbajmy o swoje zdrowie, ale niech nam z oczu dobrze patrzy! 
Mam dosyć tego przeszywającego obrazu ludzkiego zmęczenia,  
które na co dzień widzę.  

W tym roku chce Cię poprosić o jedno, o więcej dziecinności  
i miłego spojrzenia. Bo czy jest coś lepszego niż wspólne wsparcie  
i dobre nastawienie w tak ponurej rzeczywistości? Przecież są Święta,  
lepszej okazji,  na rozświetlenie i dodanie światu najrozmaitszych barw,  
nie będzie! Nie nakładajmy maski na nasze serca!

Pozdrawiam Ciebie z myślą, że wprowadzisz w serca ludzkie  
więcej światła, pokory i miłości...

„Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły  
żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego Narodzenia” –  przypo-
mniał mi się dzisiaj  cytat pochodzący z  „Opowieści Wigilijnej” . Sądzę,  
że jest to bardzo dobry początek listu do Ciebie, Drogi Św. Mikołaju. Pewnie jesteś 
trochę zdziwiony moim listem, ponieważ dawno do Ciebie nie pisałam.  
Wszystko ma jednak swój właściwy czas. Teraz, ku swojemu zdziwieniu,  
ponownie chwytam za długopis i niczym małe dziecko chcę napisać swoje  
życzenia do Ciebie. Chociaż sądzę, a nawet mam nadzieję, że nie są one tylko moje. 

Tegoroczne święta na pewno różnią się od pozostałych, a bieżący rok przybrał 
dla nas postać inną, niż wszyscy mogli się spodziewać. Nasze życie uległo  
drastycznej zmianie, jesteśmy pełni strachu i wątpliwości. Tęsknimy  
za normalnością, a zbliżające się Boże Narodzenie daje nam poczucie powrotu  
do życia. Chcemy poczuć tę niesamowitą magię świąt, biegamy za prezentami 
dla najbliższych, wysyłamy pocztówki, stroimy choinkę. Pisząc do Ciebie Święty 
Mikołaju, myślę sobie też o tym, ile osób dostanie wiadomość, że osoba, na którą 
czekamy, nie pojawi się przy wigilijnym stole? Ile osób nie może pozwolić sobie 
na kupno idealnego prezentu? Ile osób jest tak zapracowanych,  
że nie może nacieszyć się tym pięknym czasem?

Życzę sobie, drogi Mikołaju, rozmarzona i pełna nadziei, aby wszyscy ludzie 
mogli poczuć takie ciepło oraz magię  świąt Bożego Narodzenia, jakie pamiętają  
z najwspanialszych wspomnień. Żeby przypomnieli sobie uczucie wspólnego 
przygotowania posiłków ze swoją mamą, radości z najdrobniejszego prezentu,  
czy też wybierania choinki razem z rodzicami. Spraw proszę, aby każdy z nas 
znalazł w sobie spokój, nie czuł się samotny, czy niedoceniony w  wigilijny czas. 
Aby mógł spokojnie zasiąść w przytulnym fotelu, w towarzystwie bliskich osób  
i nastrojowej muzyki. Nawiązując do cytatu z początku, Mikołaju, zapewne 
wiesz o tym i smuci Cię to, że we współczesnym świecie dominuje materializm. 
Czyż mogę życzyć sobie i innym ludziom, żebyśmy nie przejmowali się pieniędzmi 
lub ilością oraz wartością prezentów? Najpiękniejsze i najważniejsze dobra  
wynikające ze Świąt są niematerialne. Niby o tym wiemy,  
a często o tym zapominamy.

Drogi 
Święty Mikołaju! 

Marta Wróbel kl. VII B Gabrysia Majtyka kl. VII B

Pozdrawiam,

Drogi 
Święty Mikołaju! 

Gdańsk, 15.12.2020r. Gdańsk, 15.12.2020r. 
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To całkiem pozytywny aspekt całej sytuacji. 
Więc może skupmy się na pozytywach? 
Możliwe, że zabrzmi to nieco egoistycznie, 
ale dzięki krajowej kwarantannie w końcu  
znalazłam czas dla siebie. I choć początkowo 
skupiłam się na obejrzeniu kilku seriali  
i filmów, przeczytaniu paru odkładanych 
w czasie książek, czy dokończeniu codzien-
nych spraw, tak z czasem zaczęłam odkrywać 
nowe zainteresowania, które wcześniej  
czekały na poświęcenie im uwagi. I z pew-
nością wśród Was znajdzie się jeszcze  
kilka osób, które mają podobne doświad-
czenie. Również większości z nas udało się 
w końcu odespać zarwane noce, odpocząć 
od codziennego zgiełku i chaosu, wyciszyć się. 
Może ta cała pandemia nie była wcale taka 
okropna? Może była nam wszystkim po-
trzebna, aby zwolnić tempo naszego życia, 
docenić to, czego nas pozbawiono?  
Niespotykanie znajomych również okazało 
się całkiem ciekawym doświadczeniem. 

Bo nagle dotarło do nas, że niektóre osoby 
wcale nie są nam tak bliskie, jak nam się 
wydawało. Niektóre kontakty rozluźniły 
się - inne wręcz przeciwnie. Ilu z Was  
zdołało stracić z kimś kontakt tylko dlatego, 
że nie mogliście iść razem do galerii 
na zakupy? A ilu z Was poprawiło kontakt 

z kimś, bo uświadomiło sobie, że na kimś 
Wam zależy? Bo zdążyliście za kimś zatę- 
sknić? Ciekawy eksperyment. Wystarczyło  
pozamykanie ludzi w domach. To chyba 
wiele o nas mówi, prawda? Doceniamy  
innych dopiero wtedy, kiedy w jakimś  
sensie nam ich zabraknie. Dobry  
moment na refleksje. 

Kolejnym pozytywnym aspektem tego 
całego nieszczęsnego wirusa jest fakt,  
że zdalne nauczanie okazało się nie być 
wcale takie złe. Fakt, szukanie miejsca na 
nagranie kombinacji na taniec klasyczny 
bywało udręką, ale… poradziliśmy sobie. 
Każdy kombinował, jak tylko mógł. I choć 
nagrywanie ćwiczeń, a codzienna praca  
na sali baletowej to zupełnie dwie różne 
rzeczy, pomogło mi to zyskać większą  
świadomość własnych umiejętności i moż-
liwości. Okazuje się, że kiedy sam dla siebie 
musisz być nauczycielem, twój mózg prze-
stawia się na bardziej świadomą i przede 
wszystkim samodzielną pracę. Całkiem 
przydatne doświadczenie. Dodatkowo,  
kiedy w końcu wróciliśmy na zajęcia  
zawodowe, wszystko było takie inne. Szko-
ła przytłaczała swoimi cichymi i pustymi  
korytarzami, a sale wydawały się jakby obce. 
Naprawdę, przez te parę miesięcy zdołałam 

 zapomnieć, jak to jest na sali baletowej. 
Zdołałam za nią zatęsknić. Wcześniej  
naprawdę nie sądziłam, że jest to możliwe. 

Kończę już szkołę i jest mi przykro,  
że w ostatniej klasie przepadło mi tyle chwil  
z moją klasą. Zamknięta w domu  zrozu-
miałam, jak bardzo zdołałam zżyć się z tymi 
ludźmi. Naprawdę za wszystkimi bardzo  
się stęskniłam, słysząc tylko znajome głosy  
na lekcjach online. I choć poprzepadały 
nam osiemnastki, koncerty i baletowe kon-
kursy, chyba każdy z nas nauczył się dużo 
bardziej doceniać te wszystkie wspólne 
chwile, jakie jeszcze nam zostały. Bo powoli 
każdy z nas myśli już o nieuniknionym  
pożegnaniu, a pandemia wydaje się być 
smutnym przedsmakiem tego, co czeka nas  
po skończeniu szkoły. Rozłąka jeszcze bar-
dziej zbliżyła nas do siebie. Mam wrażenie, 
że zapomnieliśmy o bezsensownych  
sporach i teraz staramy się nadrobić to,  
co straciliśmy zamknięci w domu. I za to 
Wam serdecznie dziękuję! Mam nadzieję,  
że w przyszłości, po latach rozłąki, spotka-
my się tak samo, jak w wakacje tego roku, 
nagadamy się do woli i przekonamy,  
że czas nas nie zmienił i ciągle jesteśmy  
sobie bliscy. 

Rok 2020 okazał się z pewnością jedną  
z większych niespodzianek, jakie postano-
wił przygotować dla nas wszechświat.  
I jak się później miało okazać,  
była to bardzo nieudana niespodzianka.  
Lista wydarzeń, które zaskakiwały, szoko-
wały i w większości dołowały ludzkość,  
jest długa. A zważywszy na fakt, że ostatni 
miesiąc dobiega już końca, myślę,  
że nic już nie zdoła nas zaskoczyć. 

   Czy ktokolwiek z Was przypuszczałby, 
że w przeciągu kilku chwil zostanie kom-
pletnie uziemiony w domu, zmuszony  
do uczestniczenia w lekcjach online,  
które wcześniej wydawały się niemożliwą 
do zrealizowania ewentualnością, bez moż-
liwości spotkania przyjaciół, pójścia do kina 
lub galerii handlowej, bez możliwości  
dotychczasowego funkcjonowania?  
Szczerze wątpię. 

Marzec obecnego roku okazał się punktem 
zwrotnym również naszej szkolnej rzeczy-
wistości. Początkowe dwa tygodnie wolne 
od szkoły wydawały się być zbawieniem,  
z czasem okazało się, że nic nierobienie  
potrafi zmęczyć. Dwa tygodnie powo-
li przemieniły się w pięć miesięcy i nawet 
najwięksi, szkolni wagarowicze zdołali  
zatęsknić za uczniowską rzeczywistością.  

Trudny  czas. 
Moje podsumowanie 2020 roku 

Matylda Baczewska kl. IX
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K ażdy rok naszego życia wiele nas 
uczy, nawet jeśli z początku tego  
nie zauważamy. Rok 2020 zafun-

dował nam emocjonalny rollercoaster.   
Był to rok niespodziewanych wydarzeń, 
które znacząco zmieniły nasze życie.   
Mimo to jestem pewna, że każdy z nas 
może wymienić wiele ciekawych i dobrych 
doświadczeń. Jak sama mogłabym  
podsumować bieżący rok?

Przywołuję  w pamięci obraz siebie  
jeszcze sprzed sześciu, siedmiu miesięcy.  
W zupełnie innym miejscu, otoczeniu  
i z innym nastawieniem. Teraz, będąc  
tutaj, w szkole baletowej w Gdańsku, mam 
wrażenie, że tamten obraz jest bardzo  
odległy. Począwszy od tego, że jestem  
z dala od domu i mieszkam w Internacie, 

który, nawiasem mówiąc, jest ciepłym  
miejscem pełnym serdecznych ludzi,   
a skończywszy na tym, że pogłębiam swoją  
wrażliwość na sztukę oraz taniec i mam 
możliwość ujrzenia piękna różnych stylów  
tanecznych. Rzeczy, które mogłam sobie 
kiedyś tylko wyobrażać, stały się dla mnie 
codziennością. Jest to bardzo wymagająca,  
ale też bardzo rozwijająca codzienność. 
Dzięki zmianie otoczenia mogłam poznać 
osoby o wielu pasjach i ciekawych  
osobowościach. 

Zmiany czynią nasze życie ciekawym – 
są to nieraz mniej widoczne, wewnętrzne 
przemiany naszej osoby, jak i te zewnętrzne.  
Rok 2020 można określić mianem roku 
zmian, zarówno dla mnie, jak i dla wielu  
innych osób. 

Osobiste 
spojrzenie na rok 2020

Gabriela Majtyka  kl.VII B
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ijający rok pokazał, że nigdy niczego nie możemy być w życiu pewni,  
bo nic nie jest nam dane na stałe. 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia i tym razem prawie skoszarowane  
powitanie Nowego 2021 Roku. Z tej okazji życzę Wam, aby ten świąteczny czas  
był dla wszystkich wyjątkowy, pełen refleksji, ale i radości. Mimo ograniczeń  
jakie mamy, niech się spełnią Wasze marzenia, a przy wigilijnym stole  
nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej atmosfery. 

W tych dziwnych czasach dobrego słowa i nadziei, że jutro będzie lepsze.  
Tylko wiara odmieni nasze serca. Doceńcie bliskich, którzy na co dzień  
Was otaczają, bo ich miłość pozwoli przetrwać najgorsze momenty. 
Szybkiego powrotu do normalności i zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

A cały nadchodzący 2021 rok niech przyniesie ze sobą tylko szczęście  
i pomyślność. Nie może również zabraknąć Wam ciepła innych osób! 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i choćby normalnego Nowego Roku!

M

Kochani Uczniowie, 
drodzy Nauczyciele, 
szanowni Rodzice!

Mirosław Czop – redaktor wydania 


