
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Czy zdalne nauczanie pomaga uczniom 

w rozwoju, czy im go utrudnia? Jak 

odnajdujemy się w dobie komputerów? 

Kiedy odczujemy tego skutki? Te i wiele 

innych pytań krąży nam po głowie, 

zasiewając nas w niepewność. Jaką opinię 

na ten temat mają uczniowie i nauczyciele 

naszej szkoły? W ankiecie na temat 

zdalnego nauczania wzięło udział 40 

uczniów, zerknijmy na ich odpowiedzi.  

PRACA SAMODZIELNA 

Zdalne nauczanie wymaga od nas sumienności i silnej 

woli. Podział godzin lekcyjnych na te prowadzone 

przez nauczyciela i te przerabiane samodzielnie 

sprawia, że to od ucznia zależy, w jaki sposób 

opracuje temat i ile z niego zapamięta. W ankiecie na 

pytanie „Czy samodzielne radzisz sobie 

z przyswajaniem nowych treści ze wszystkich 

przedmiotów?” przeważająca część uczniów 

odpowiedziała, że przychodzi im to z łatwością, 

jednak grupa, która zaprzeczyła, stanowiła aż 46%. 

Zdania są tutaj podzielone, osoby, którym 

odpowiadają takie lekcje, twierdzą, że dzięki nim mają 

możliwość opanowania treści w sposób dla nich 

przystępny. Uczniowie, którym ten system się nie 

podoba, mówią, że „pozostają im luki w pamięci” 

i  widać to na sprawdzianach. Co z przyswajaniem 

materiału na lekcji online? 

LEKCJE ONLINE 
Czy idealna lekcja online jest możliwa? Często 

pojawią się problemy techniczne, uczniowie mogą 

być niechętni do współpracy, może zabraknąć czasu. 

Te czynniki powodują, że przekazywanie wiedzy przez 

internet jest trudne. Jaki procent materiału 

przedstawionego na lekcji uczniowie faktycznie są 

w stanie opanować? Z ankiety wynika, że około 60-

70%. Tylko niewielka cześć uczniów (20% 

ankietowanych), potrafi w całości przyswoić materiał. 

Uczniowie na pytanie „Jaka forma prowadzenia lekcji 

online jest dla Ciebie najatrakcyjniejsza?” 

odpowiadali, że preferują gry i prezentacje 

interaktywne oraz quizy. Najmniej atrakcyjna opcją 

jest czytanie tekstów z podręcznika. Zapytani 

o    problemy związane z nauczaniem zdalnym 

i zamknięciem w domach, uczniowie wymieniają: brak 

możliwości spotkania się ze znajomymi, ciągłe 

problemy techniczne, trudności z organizacją czasu, 

pogorszenie się samopoczucia czy spadek formy 

fizycznej.   

CZAS WOLNY 

Przez nauczanie zdalne zyskaliśmy dużo czasu, który 

przeznaczaliśmy na dojazd, na zajęcia dodatkowe, 

na     spotkania. Jak uczniowie spędzają czas 

po lekcjach? Największa część ankietowanych spędza 

czas z rodziną oraz rozmawia z rówieśnikami. Innymi 

popularnymi aktywnościami są:  granie w gry, 

rozwijanie swoich pasji i przeglądanie mediów 

społecznościowych. W wolnym czasie można 

zmieniać swoje stare nawyki. Wielu uczniów nauczyło 

się organizacji czasu, polepszyło swoje kontakty 

z rodziną i rówieśnikami oraz odkryło nowe hobby. 

„Chciałabym, aby wszystkie lekcje były 

online. Gdy jest praca samodzielna, to często 

mi nie przychodzi jakieś zadanie albo mam 

problem z jego odesłaniem”. 



 
 

mgr Beata Majewska 

 

 

Co o nauczaniu zdalnym sądzą nauczyciele? 

Aby się tego dowiedzieć, zadałam kilka pytań 

Pani Beacie Majewskiej, anglistce i wychowaw-

czyni klasy 8A, oraz Pani Agnieszce Felidze-

Grządziel, matematyczce i wychowawczyni 

klasy 4D.  

 

Ile godzin dziennie spędza Pani nad 

przygotowaniem materiałów, sprawdzeniem 

testów itp.? Czy, porównując do nauki 

stacjonarnej, jest ich więcej? Co z weekendami?  

P. B. MAJEWSKA: Codziennie spędzam ok. 3-4 

godzin na przygotowanie materiałów, 

sprawdzenie zadań lub testów, szukanie 

materiałów, które można wykorzystać do pracy 

online, oraz dokształcanie zawodowe i kores-

pondencję służbową. Śledzę też różne grupy 

nauczycielskie na FB, gdzie wymieniamy się 

różnymi materiałami i problemami np. technicz-

nymi, bo takich nie brakuje, i sposobami ich 

rozwiązania. Pracy mam znacznie więcej, bo cały 

czas pojawia się coś nowego i trzeba być na 

bieżąco. Poza tym 

sprawdzanie prac on-

line jest dużo bardziej 

czasochłonne niż 

w   wersji papierowej. 

Oczywiście w weeken-

dy też pracuję, zwłasz-

cza w soboty, bo przy-

gotowuję wtedy plan 

ramowy na cały ty-

dzień. Niedzielę prze-

ważnie spędzam na 

wycieczkach w góry 

i poza miasto, nieza-

leżnie od pogody, ale nie zawsze mi się to udaje. 

P. A. FELIGA-GRZĄDZIEL: Przygotowanie się do 

lekcji matematyki, czyli praca poza przydzielonymi 

zajęciami, które prowadzę z uczniami online, 

dziennie zajmuje mi około 5 godzin, czyli 

zdecydowanie więcej niż w trybie stacjonarnym. 

Dużo czasu poświęcam na przygotowanie 

materiałów, które odpowiednio przedstawiają 

treści, aby zrealizować cele lekcji. Szczególnym 

utrudnieniem jest sprawdzanie przesłanych przez 

uczniów prac. 

Co, według nauczyciela, jest największym 

minusem, a co największym plusem nauki 

zdalnej?  

BM: Największym minusem jest dla mnie znaczne 

obniżenie jakości kształcenia w systemie online, 

rozprzężenie wśród uczniów, brak motywacji, brak 

bezpośredniego kontaktu z uczniami w szkole, 

gdzie nie tylko lekcje były ważne. Jedyny plus to 

możliwość izolacji w dobie pandemii 

i zapobieganie zakażeniom. Innych plusów nie 

widzę. 

AFG: Dużym minusem jest na pewno konieczność 

opracowywania odpowiednich materiałów 

na lekcje. Nie wszystkie tematy mogą być dobrze 

zrealizowane w formie zdalnej. Wielkim 

utrudnieniem jest brak bezpośredniego kontaktu 

z uczniami na żywo. Dużą przeszkodą są również 

problemy techniczne i zbyt wolne łącze. Natomiast 

na lekcji online możemy korzystać z różnych 

urządzeń, np. komputera, tabletu, telefonu. Mamy 

większą możliwość wykorzystania multimedial-

nych form prezentowania wiedzy, jak nagrania, 

filmy, gry, prezentacje. Plusem są także bardziej 

komfortowe miejsca do nauki i pracy. Krzesła 

dzieci są wygodniejsze i dostosowane do ich 



 
 

wzrostu i potrzeb. Uczniowie nie muszą dojeżdżać 

do szkoły i nosić ciężkich plecaków, uczą się 

organizacji czasu oraz miejsca pracy.  

Czego dodatkowego wymaga od Pani nauka 

online? 

BM: Nauczanie online wymaga zapoznania się 

z  techniką, o której nie miałam wcześniej pojęcia, 

i    spędzania wielu godzin przed ekranem 

komputera, co niestety nie wpływa dobrze na mój 

wzrok i kręgosłup. 

AFG: Przejście na nauczanie zdalne wymagało ode 

mnie kupienia tabletu graficznego. Szukając 

efektywnych rozwiązań nauczania, wypróbowałam 

wiele różnych aplikacji i programów. Kilka z nich 

będę pewnie wykorzystywała w mojej pracy 

w przyszłości.   

Jak ocenia Pani zaangażowanie uczniów 

na lekcjach zdalnych? 

BM: Zaangażowanie uczniów jest bardzo różne, 

niestety większość nie potrafi lub nie chce 

wykorzystać możliwości, jakie daje nauczanie 

zdalne, dla własnego rozwoju. Uczniowie cały czas 

nie zdają sobie sprawy bądź nie chcą sobie zdawać 

sprawy z tego, że przede wszystkim to oni są 

odpowiedzialni za własną edukację, nie rodzice 

i nauczyciele. I gdy nie mają nad sobą kontroli, to 

odpuszczają, oszukują, udają, że sprzęt nie działa 

itd. A tymczasem Internet daje Wam takie 

możliwości jak nigdy dotąd. Można pominąć 

rzeczy, które nas nie interesują, lub realizować je 

w    wymaganym minimum, ale też można 

wzbogacać swoją wiedzę tam, gdzie jest to dla nas 

ciekawe, być dociekliwym, poszukiwać, sprawdzać, 

porównywać. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, 

trzeba tylko chcieć. Uczyć się dla siebie, nie dla 

ocen, dla własnej satysfakcji i przekonania, że nie 

zmarnowałem czasu, np. na tzw. czarnych lekcjach. 

AFG: Według mnie uczniowie klas młodszych są 

bardzo aktywni, chętni do pracy, natomiast 

w klasach starszych potrzebna jest dodatkowa 

motywacja do wypowiedzi czy zachęcenie do 

podjęcia prób rozwiązania jakiegoś zadania. Może 

to jednak wynikać z tego, że materiał w klasach 

starszych jest trudniejszy do opanowania. Sytuacja 

nas zmusiła do formy nauczania, która wymaga 

różnych umiejętności, a nie każdy samodzielnie 

może sobie z tym poradzić w takim samym 

stopniu i z jednakowym zaangażowaniem. Jest to 

dobry czas na kształcenie umiejętności uczenia się, 

która z pewnością przydaje się przez całe życie, ale 

nie wszyscy jeszcze są na to gotowi.   

 

 

NAUCZANIE ZDALNE Z PERSPEKTYWY UCZENNIC KLAS MŁODSZYCH 

11 marca 2020 roku ogłoszono nauczanie zdalne. Na początku wszyscy uczniowie bardzo się 

cieszyli. Po wyjściu Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor w klasie wybuchła radość. Mówiono nam, 

że to są tylko dwa tygodnie, ale były to ponad trzy miesiące. Wszyscy myśleli, że to czas wolny, 

lecz szybko przekonali się, że to nieprawda. Pierwszego dnia było wielkie zamieszanie. Niektórzy 

świetnie radzili sobie z obsługą Office 365, a inni troszkę gorzej. W klasach 1-3 nauka różniła się 

dość mocno od tej w klasach 4-8. Teraz mogłyśmy tego doświadczyć. W pierwszych tygodniach 

wiele osób nie umiało znaleźć materiałów z zajęć. Po jakimś czasie zaczęły się kartkówki, 

sprawdziany i zadania na ocenę.  Po upływie ponad miesiąca zaczęły się lekcje online. Na początku 

było z nimi dużo problemów. Niektórzy nie potrafili dołączyć do lekcji, inni zaś mieli problemy 

z Internetem. Początki były dla wszystkich trudne. Po czasie jednak wszyscy się przyzwyczaili 

do nowego sposobu nauki. 

Aleksandra Charewicz, Oliwia Morawska, kl. 4a



 
 

 

 

 

 

  

ROSJA 

Do dzieci rosyjskich przychodzi dziadek Mróz, 

wraz ze swoją pomocnicą Śnieżynką, która 

jest jego wnuczką. Razem przychodzą 

w dzień Nowego Roku. Dziadek Mróz różni się 

od naszego Mikołaja tym np., że nie porusza 

się latającymi saniami, ale chodzi po ziemi, 

jego strój może być czerwony, niebieski lub 

srebrny, zamiast pasa nosi sznur, ma bardzo 

długą białą brodę, która często sięga mu do 

kolan, a do domu wchodzi przez drzwi, a nie 

przez komin. 

HISZPANIA 

Dzieci w Hiszpani otrzymują prezenty w 6 

stycznia, przynoszą je trzej królowie zwani los 

Reyes Magos. Ich imiona to: Kacper, 

Melchior i Baltazar. Każde hiszpańskie 

dziecko przed snem kładzie na parapecie 

marchewkę dla wielbłądów, którymi się 

poruszają królowie. 

WŁOCHY 

We Włoszech prezenty przynosi złośliwa 

czarownica nazywana La Befana. 

Czarownica lata na miotle, ma okropny 

wygląd i przynosi dzieciom prezenty w nocy 

z 5 na 6 stycznia. Niegrzeczne dzieci boją się 

tego dnia, bo Befana może zostawić im 

czosnek, cebulę lub popiół zamiast 

wymarzonych prezentów. Grzeczne dzieci 

przed snem na stole kładą owoce cytrusowe 

i nalewają kieliszek wina, aby mieć względy 

u Befany. Legendy głoszą, że złośliwa 

czarownica pragnęła przywitać Dzieciątko 

Jezus, ale pomyliły jej się drogi i zabłądziła 

i od tamtego czasu lata na swej miotle 

i wrzuca do każdego domu, gdzie mieszka 

dziecko, prezent myśląc, że właśnie w tym 

domu znajduje się Dzieciątko. 

ISLANDIA 

W Islandii panuje bardzo ciekawy zwyczaj 

otrzymywania drobnych upominków już 13 

dni przed Bożym Narodzeniem, czyli 11 

grudnia. W tym dniu do domów dzieci 

przybywają bożonarodzeniowi chłopcy pod 

postaciami trolli i psotników w ludzkiej 

postaci. Trolle te są sympatyczne i psotliwe, 

bo lubią płatać rozmaite figle, zabierając 

ludziom z domów potrzebne przedmioty. 

Właśnie stąd wzięły się ich imiona, np. 

Złodziej kiełbasek i Świeczkowy facet. Dzieci 

jednak znają ich słabości i wieczorami 

w butach zostawiają potrzebne trollom 

rzeczy. Ten, który był niegrzeczny, nic nie 

dostanie lub znajdzie w specjalnym bucie 

przygotowanym na prezenty surowego 

ziemniaka.  I tak przez 13 dni do Bożego 

Narodzenia islandzkie dzieci znajdują 

w butach codziennie rano drobne upominki. 

 

Aleksandra Charewicz,  

Oliwia Morawska, kl. 4a 



 
 

 

 

 

 

Boże Narodzenie w Niemczech 

Jak w wielu innych państwach, dzieci z Niemiec 

zaczynają przygotowania do świąt na początku 

grudnia. W niektórych niemieckich domach, mali 

obywatele wykonują oryginalne kalendarze 

adwentowe, z girlandami i maleńkimi 

paczuszkami, dzięki czemu przyjemnie odliczają 

dni dzielące ich od świąt. Wiesza się również w 

domu wieniec, na którym co niedzielę zapala się 

jedną świeczkę. W dniu św. Barbary (inaczej 

zwanym Barbórką), do wazonu, wkładane są 

forsycje, które zakwitną na święta. W mikołajki 

wszystkie niemieckie dzieci, zostawiają przed 

drzwiami swoich pokoi buty, do których św. Mikołaj 

wkłada prezenty. 24 grudnia dzieci ubierają 

choinkę wraz z rodzicami, a wieczorem św. Mikołaj 

lub Dzieciątko Jezus zostawiają podarunki.  

Boże Narodzenie w Australii 

Australijczycy świętują Boże Narodzenie przy 

upalnej pogodzie. Niektórzy obchodzą święta na 

plaży. Organizują duży piknik, na który przynoszą 

zimnego indyka, sałatki i ciasta. Wieczorem 

spotykają się w domu przy pięknie przyozdobionej 

choince. 

Święta w Anglii 

W Anglii, na początku grudnia wysyła się kartki do 

przyjaciół i rodziny. Kartkami otrzymanymi od 

znajomych i rodziny przyozdabia się ściany, a 

zdejmuje się je 6 stycznia, w święto Trzech Króli. 

Cały dom przystraja się kolorami zielonym 

i czerwonym (np. zielone wieńce z czerwonymi 

wstążkami). Choinkę ubierają zarówno dzieci, jak 

i dorośli, przy czym wszyscy bardzo dobrze się 

bawią. Angielskie dzieci piszą bardzo wymyślne 

listy do św. Mikołaja. W przeddzień Bożego 

Narodzenia, najmłodsi obywatele śpiewają 

kolędy na ulicach, za co często otrzymują cukierki 

lub drobne upominki od sąsiadujących z nimi 

ludźmi. W Anglii na Wigilię przygotowuje się indyka 

z kasztanami, a na deser słynny angielski pudding. 

Wieczorem 24 grudnia każdy dorosły i każde 

dziecko wieszają przy łóżku dużą skarpetę na 

prezenty, a Mikołajowi zostawia się ciasteczka 

i kieliszek porto. 

Austriackie świąteczne zwyczaje i tradycje 

W Austrii Boże Narodzenie to najważniejsze 

rodzinne święta w roku. Wieczorem 24 grudnia 

kina, teatry i restauracje są zamknięte, ponieważ 

każdy obywatel świętuje i spędza czas z rodziną. 

Okres bożonarodzeniowy rozpoczyna się 

1 grudnia, od wieńca adwentowego. Na placach 

i rynkach w miastach i wsiach ustawiane są 

pięknie choinki. 24 grudnia dzieci spędzają czas z 

dziadkami, a w tym czasie rodzice ubierają 

choinkę, która wcześniej ukryta była na strychu lub 

w piwnicy. Przez cały grudzień okolica wokół 

ratusza w Wiedniu, stolicy państwa, jest 

świątecznie udekorowana. Na drzewach wiesza 

się ozdoby, a cała okolica przystrojona jest 

bajkowymi ozdobami. W tym parku, co roku 

odbywa się słynny ,,Jarmark Dzieciątka Jezus”, 

czyli jarmark, na którym można podziwiać 

łyżwiarskie spektakle. Przyszłe gwiazdy łyżwiarstwa 

przebrane są za różne zwierzęta lub bajkowe 

postaci.  

Duńskie Boże Narodzenie 

W Danii przez cały grudzień, ulice miast są 

przystrajane światełkami, girlandami i gałązkami 

świerku. Na święta dzieci piszą kartki z życzeniami 

do przyjaciół i rodziny, na które przykleja się 

specjalne, świąteczne znaczki. U sufitu ludzie 

wieszają wieniec z czterema świecami, które 

kolejno zapala się w każdym tygodniu adwentu. 

Przed świętami dom przystraja się gałązkami 

świerku, aniołkami, skrzatami oraz słomianymi 

skrzatami. Ozdoby na choinkę dzieci wykonują 

własnoręcznie, według swojego pomysłu. 

Uroczysta kolacja rozpoczyna się około godziny 

18. Na deser podawany jest ryż na mleku, 



 
 

w którym ukrywa się cały migdał. Ten, kto go 

znajdzie, otrzymuje świąteczny prezent – 

marcepanową świnkę. Po kolacji tata udaje się do 

pokoju, w którym stoi choinka, udekorowana 

niewielkimi, duńskimi flagami, świeczkami 

i małymi, biało-czerwonymi sercami. Tata kolejno 

zapala świeczki, gdy rodzina z niecierpliwością 

czeka za drzwiami. Kiedy choinka jest gotowa, 

cała rodzina zbiera się wokół niej i chwyta się za 

ręce. Każdy po kolei wybiera kolędę, którą śpiewa 

cała rodzina, poruszając się wokoło. 

Hiszpańskie święta 

W Hiszpanii za okres Bożego Narodzenia 

uznawane są dni między 22 grudnia a 6 stycznia. 

Wielu ludzi do dziś utrzymuje tradycję 

dekorowania domu. Jednym ze starych 

hiszpańskich zwyczajów, utrzymywanych do dziś, 

jest z przygotowanie bożonarodzeniowej szopki 

wraz z początkiem grudnia. W takiej szopce 

znajdują się figurki przedstawiające scenę 

narodzenia Jezusa.  W przygotowaniu szopki 

wszystkie hiszpańskie rodziny wykazują się 

kreatywnością i pomysłowością. Na głównych 

rynkach miast i wsi stawiane są duże szopki, które 

startują w konkursie, gdzie wybiera się 

najpiękniejszą z nich. Hiszpańskie domy są niekiedy 

przystrajane różnymi ozdobami, a pięknie ubraną 

choinkę ma wiele hiszpańskich rodzin.  Wigilia to 

dla Hiszpanów dzień spędzany z rodziną, jednak u 

nich nie pielęgnuje się zwyczaju śpiewania kolęd, 

tak jak to jest u nas. Po zakończeniu uroczystej 

kolacji ludzie odwiedzają swoje rodziny, gdzie 

spędzają czas na rozmowach. Jednak młodsi 

wolą spotkać się z rówieśnikami. Hiszpanie 

otrzymują prezenty nie tylko w Boże Narodzenie, 

ale także w święto Trzech Króli, które u nich jest 

bardzo uroczyście obchodzone. Warto również 

dodać, że w Hiszpanii prezenty wcale nie muszą 

być położone pod choinką. Mogą być w różnych 

miejscach, na przykład w salonowym kominku! 

Francuskie zwyczaje świąteczne 

We Francji, podobnie jak w wielu krajach na 

świecie, w których obchodzone jest Boże 

Narodzenie, miasta i wsie opanowuje świąteczny 

nastrój na wiele dni przed nadejściem świąt. 

Fasady francuskich ratuszy dekorowane są 

girlandami. Na placach pojawiają się ogromne 

choinki, ustawiane nawet za pomocą dźwigów! 

Drzewa na głównych ulicach przystraja się 

światełkami, witryny dużych sklepów wypełniają 

piękne, świąteczne dekoracje. Czasami 

występują tam nawet ruchome postaci 

i zwierzęta. Często w różnych miejscach, pojawia 

się św. Mikołaj, z którym dzieci robią sobie zdjęcia. 

Boże Narodzenie w Prowansji 

W Prowansji, czyli regionie położonym na południu 

Francji, bożonarodzeniowe zwyczaje różnią się od 

tych w pozostałych częściach kraju. W niektórych 

kościołach nad brzegiem morza gromada 

rybaków na znak miłości i wdzięczności dla 

małego Jezusa składa przed ołtarzem kosz pełen 

ryb. Ich tradycja nakazuje, aby wieczerzę wigilijną 

zakończyć trzynastoma deserami symbolizującymi 

Chrystusa i dwunastu apostołów.  

Boże Narodzenie w Rosji 

W Rosji, Boże Narodzenie, jest obchodzone 

7 stycznia i uznawane za czas przebaczenia 

i miłości. Rosjanie obchodzą święta w gronie 

rodziny, a niektóre z ich tradycji pochodzą z kultury 

pogańskiej, która poprzedzała chrześcijaństwo 

w  tym kraju. W Rosji jednak bardziej hucznie 

obchodzi się Nowy Rok, gdyż to wtedy Rosjanie 

obdarowują się prezentami i składają sobie 

życzenia. Jedną z rosyjskich tradycji jest zapalanie 

świec w oknach. 

Święta w Chorwacji 

Chorwackie tradycje zbliżone są do polskich 

zwyczajów. W wielu chorwackich domach w cen-

tralnej części z stołu stawia się wieniec z ciasta. 

W  środku wieńca umieszcza się młode pędy 

pszenicy i zapaloną świecę. Tak przygotowaną 

ozdobę zostawia się do 6 stycznia, a dopiero 

potem zjada. Jedną z chorwackich tradycji, jest 

pieczenie piernikowych serduszek, które pokrywa 

się czerwonym lukrem i bogato zdobi. Zanim 

w Chorwacji zaczęto stroić na święta choinki, 

zdobiono drzewa liściaste. Dekorowało się je 

owocami, orzechami i słodyczami.

Paulina Morzy, kl. 5a 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. K. Pieczyrak, kl. 7e 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Przygoda u Świętego Mikołaja 
  

7 grudnia 2020 

Cześć! To ja, Wiki. 6 grudnia miałam dziwną 

przygodę. O godzinie 1:00 obudził mnie dziwny 

zapach. Otworzyłam oczy i ze zdziwienia 

spadłam z łóżka. Mój pokój był pełen 

tajemniczej mgły, a lustro migotało ciepłym, 

złotym światłem. Nagle lustro zaczęło mnie 

wciągać. Próbowałam się opierać i łapać 

mebli, ale mgła pchała mnie w taflę lustra, na 

której powoli tworzyła się kolorowa spirala. Po 

chwili byłam w kolorowym tunelu. Było tam tyle 

barw, że nie da się tego opisać. Dostałam 

oczopląsu tak silnego, że jak po chwili spadłam 

na śnieg, leżałam na nim przez 15 minut. Nie 

wiedziałam, gdzie jestem. Nagle ktoś mnie 

podniósł i pofrunęłam do góry, ocknęłam się  

dopiero w jakimś ciepłym miejscu. Nie 

wierzyłam własnym oczom. Leżałam na jakiejś 

kanapie, a wokół mnie były elfy i jakiś pan 

w czerwonym ubraniu z długą, białą brodą. 

Dopiero po chwili uświadomiłam sobie, kto to 

jest. Był to święty Mikołaj! 

— Wiki, nic Ci nie jest? — zapytał Mikołaj. 

— Nie — odpowiedziałam zdziwiona. — Ale 

jakim cudem się tu znalazłam? — zapytałam. 

— Wracając do lasu po listę grzecznych dzieci, 

którą tam zostawiłem, zobaczyłem Cię leżącą 

na śniegu.  — odpowiedział Mikołaj. 

— Naprawdę?! — zapytałam z niedowie-

rzaniem. Nagle usłyszałam dziwny dźwięk, jakby 

ktoś uderzał łyżką w rondel. Do pokoje weszła 

starsza pani w czerwonej sukience i białym 

fartuszku w kolorowe, małe prezenciki. Była to 

żona Mikołaja. 

— Przejście! Przejście! Halo! Halo! — zawołała 

Pani Mikołajowa. 

— Dzień dobry — powiedziałam niepewnie (nie 

wiedziałam, czy mam powiedzieć dzień dobry 

czy dobry wieczór). 

— Witaj, chodź ze mną. dam ci ciepły rosołek — 

odpowiedziała Pani Mikołajowa. 

— Świetnie, bo już trochę zgłodniałam od tych 

przygód — powiedziałam szczęśliwa. 

Wstałam z kanapy i poszłam z Panią 

Mikołajową do kuchni. Kuchnia była duża 

i obszerna. Było w niej tyle zapachów i pomimo 

że trwała noc, było w niej jasno. Zjadłam rosół 

ze smakiem i podziękowałam. Zapytałam, czy 

mogę w czymś pomóc. Pani Mikołajowa 

ucieszyła się i poprosiła mnie, abym zaniosła 

Mikołajowi i elfom ciepłe kakao z piankami, po 

czym wytłumaczyła, gdzie ich znajdę. Dwa razy 

się zgubiłam, ale w końcu udało mi się trafić do 

miejsca, gdzie elfy wraz z Mikołajem pakowały 

prezenty. Wróciłam do kuchni i zastałam Panią 

Mikołajową wyciągającą z piekarnika pierniki. 

Powiedziała, że muszą ostygnąć, a potem je 

udekorujemy. Wyciągnęła z szafki wielkie pudło 

w pierniczkowe ludziki, w którym znajdowały się 

lukry, posypki, pisaki cukrowe i różne inne rzeczy 

do pierników, a na samym dnie pudła leżał 

piękny biały fartuszek w choinki. Pani 

Mikołajowa wyjęła go i mi podała. Powiedziała, 

że przygotujemy blat do dekorowania 

pierniczków. Po 5 minutach blat był gotowy. Na 

początku nie umiałam posługiwać się rękawem 

do lukru i zamiast dekorować pierniczka 

brudziłam blat, więc poprosiłam Panią 

Mikołajową, aby pokazała mi, jak to się robi. Po 

upływie 40 minut wszystkie pierniczki były 

gotowe. Było ich chyba 200 albo więcej. Później 

pomogłam Pani Mikołajowej obrać ziemniaki 

i pokroić cebulę, po czym Pani Mikołajowa 

zajęła się robieniem ciasta, a ja miałam 

pilnować gotujących się ziemniaków i smażącej 

się cebuli. Robiłyśmy pierogi ruskie dla elfów. 

Zmieliłyśmy biały ser z cebulą i ziemniakami, 

a gdy farsz był już gotowy, zaczęłyśmy lepić 

pierogi. Gdy były już ugotowane, poszłam 

z rondelkiem i łyżką zawołać elfy i Mikołaja na 

ciepły posiłek. Pani Mikołajowa zaprowadziła 

mnie, Mikołaja i elfy do wielkiej jadalni, gdzie 

zjedliśmy pyszne pierogi i pierniki. Po posiłku 

Mikołaj poprosił mnie, abym pomogła mu 

zanosić prezenty do sań i z elfami nakarmiła 

renifery.  Poszłam do wielkiej sali, gdzie elfy 

pakowały prezenty i pokazały mi, jak ładnie je 

pakować. Po spakowaniu wszystkich prezentów 



 
 

wyszliśmy na zewnątrz, aby nakarmić renifery. 

Razem z pięcioma elfami poszliśmy do szopy po 

trawę i mech. Renifery zjadły ze smakiem, po 

czym zaprzęgliśmy je do sań i poprzynosiliśmy 

z elfami worki pełne prezentów. Po skończonej 

pracy Mikołaj zawołał mnie i powiedział: 

— Tu nauczyłaś się dobroci. Twojej głównej 

broni. Bardzo przyda ci się w walce z władcą 

ciemności.  

Od Mikołaja otrzymałam piękną czerwoną 

broszkę w kształcie pióra, a od Pani Mikołajowej 

fartuszek i zaproszenie na wigilię. 

— O nie! —  wykrzyczałam zasmucona. 

— Co się stało? — zapytał Mikołaj. 

— Obawiam się, że nie będę mogła być na 

waszej wigilii, bo obiecałam, że spędzę ją 

z rodziną — odpowiedziałam. 

— O to się nie martw, bo w Polsce jest inna strefa 

czasowa niż w Laponii — powiedział Mikołaj.  

— Rodzina nawet nie zauważy, że cię nie ma, 

bo będzie spać. 

— To świetnie! — odpowiedziałam szczęśliwa. 

Mikołaj w nagrodę za pomoc pozwolił mi 

przelecieć się saniami i porozwozić z nim 

prezenty. Po upływie niecałej godziny wszystkie 

podarunki były rozdane. Pożegnałam się 

z Mikołajem, Panią Mikołajową i elfami, po 

czym stanęłam na miejscu, w którym znalazł 

mnie Mikołaj, i magiczna mgła wciągnęła mnie 

do tunelu. Gdy dotarłam do domu, na lustrze 

pojawił się papier, na którym było napisane: 

 

O wschodzie słońca broszka się mieni,  

Rubinu światło wszystko odmieni. 

Zniknie brzydota, cała się spali, 

Słudzy ciemności staną się mali. 

Gdy światło wielkie nad mrokiem wygra, 

Przewróci się stara i mądra klepsydra. 

Gdy zmierzysz czas w czarnej otchłani, 

Odnajdziesz ludzi, którzy z dobra zesłani. 

 

Kiedy przeczytałam na głos te słowa, broszka, 

która była przypięta do mojej bluzki, zaczęła 

mocno świecić. Wiedziałam, że za kilka dni 

znów wyruszę w podróż. 

Ciąg dalszy nastąpi... 

Aleksandra Charewicz, Oliwia Morawska, kl. 4a 

Święty Mikołaj 
Ludzie na całym świecie 6 grudnia obchodzą 

święto związane z pewnym bohaterem. Ta 

postać jest najczęściej przedstawiana jako 

grubszy starzec z długą brodą, w czerwonym 

ubraniu, dużych, włochatych butach i czapce 

z pomponem. Ten staruszek roznosi prezenty 

i daje radość wszystkim dzieciom na świecie. 

Tak, jest to Święty Mikołaj. To jednak nie będzie 

opowieść o tym, jak wchodzi do komina i zjada 

ciastka, tylko to jak to wszystko się zaczęło. 

W rogu pokoju, przy biurku siedział chuderlawy 

pan z brodą w swetrze w kolorze zielonym (nie 

był to przyjemny odcień, raczej wyżerający 

oczy i bardzo drażniący) i dłubał przy czymś 

zawzięcie. Miał na imię Mikołaj i za niedługo 

miał zostać znanym powszechnie Świętym 

Mikołajem. Był zajęty struganiem figurek 

z drewna, miał ich już ponad 100, ale ciągle 

wytwarzał ich więcej. Były wśród nich  

najróżniejsze zwierzątka, postacie, karuzele, 

laleczki… Można by tak wyliczać bez końca. 

Chuderlak każdego dnia wykonywał co 

najmniej 20 takich zabawek, a robił coś takiego 

pierwszy raz. W listopadzie zabrał się do 

pakowania tych wszystkich rzeczy, zużył na to 

co najmniej 3 kilometry papieru ozdobnego!  

Gdy wszystko było gotowe, wieczorem 

2 grudnia, pod osłoną nocy, wymknął się ze 

swojego domku umiejscowionego w środku lasu 

brzozowego z wielkim worem na plecach. Lecz 

nie uszedł nawet kilometra, gdy utknął po pas 

w śniegu. A należy zaznaczyć, że młodzieniec 

nie mieszkał blisko jakiejkolwiek cywilizacji. 

Zawiedziony wrócił do chatki. Po umyciu zębów 

wpadł na pomysł pojechania wozem swojego 

opiekuna. Mikołaj był bowiem sierotą, 

opiekował się nim cieśla o imieniu Dariusz. Był 

stary i zrzędliwy, nie pozwalał chłopakowi 



 
 

strugać zabawek, dlatego on robił to podczas 

jego snu. Ta myśl nie była trafna, ponieważ koła 

także ugrzęzły w zaspach, nie wspominając 

o koniu Emanuelu, który był stary i ledwo 

ciągnął pojazd bez obciążenia, a co dopiero 

z wielkim worem Mikołaja. Chłopak musiał 

przełożyć swoje plany na następny dzień. 

Zabrał wóz wraz z koniem do starej szopy. Przez 

całą noc słychać było z tamtej strony odgłosy 

piłowania, spawania i ogólnego rumoru 

wytwarzanego podczas katorżniczych robót 

stolarskich. 

Nad ranem, 3 grudnia, podjął próbę 

przetestowania swojego wynalazku, gdyż 

w nocy przebudował wóz na coś w rodzaju 

sani. Były one pokraczne i wcale nie wyglądały 

jak te z rysunków dzieci. Ich płozy były zrobione 

z rdzewiejącego metalu, były nieporządnie 

przykręcone  (co ryzykowało ich 

odpadnięciem). Ale Mikołaj się tym nie 

przejmował. Był bardzo zadowolony ze swojej 

pracy i z uśmiechem na twarzy zaczął 

zaprzęgać biednego starego konika do sań. 

Rezultat wcale nie 

był zaskakujący, 

koń nawet nie 

ruszył pojazdu 

z miejsca. Mikołaj 

nie miał wyboru 

i musiał znaleźć 

inny sposób na 

pociągnięcie sań. 

W tym momencie 

przebiegło przed 

nim wielkie stado 

reniferów. To mog-

ło nawet wypalić, 

tylko jak złapać 

renifera? Chłopak uznał, że przyda mu się do 

tego odpowiedni ekwipunek. Na przykład 

worek, lina itd.  

Po załadowaniu tobołków zabrał się do pracy. 

Nie było to łatwe. Po 27 nieudanych próbach 

postanowił schwytać zwierzaki podstępem, 

a mianowicie zwabić je na marchewkę (było to 

banalne, mógł na to wpaść na początku). 

Operacja złapania reniferów była bardzo 

trudna i zajęła aż 2 dni. Pod koniec dnia zaczął 

przystosowywać renifery do pociągnięcia sań. 

Miał tylko osiem zwierząt, bo więcej nie udało 

mu się złapać. Renifery nie paliły się do 

współpracy. Po około godzinie wreszcie udało 

się je zaprząc. Ale rozpętała się wielka wichura, 

więc Mikołaj musiał przełożyć swoją wyprawę 

na 6 grudnia. 

Wyruszył swoim udoskonalonym wozem, pojazd 

świetnie się sprawdzał, ale las, w którym stała 

chatka Mikołaja, dzieliła od miasteczka wielka 

przepaść. Normalnie stały tam dwie długie 

deski stanowiące rodzaj mostu, lecz w środku 

zimy tworzyły się tam nawisy śnieżne 

i przejechanie po niej było niebezpieczne. 

Gdyby tego było mało, mieszkańcy miasta 

z okazji świąt Bożego Narodzenia rozwiesili 

w tamtym miejscu ozdoby świąteczne 

w postaci dzwoneczków. Były one rozwieszone 

w tak niekomfortowy sposób, że nie dało się ich 

ominąć. Po chwili całe sanie grzechotały 

radośnie, jadąc dalej . W trakcie tej akcji jeden 

z reniferów pobiegł gdzieś w inną stronę, 

ponieważ wystraszył się dzwoneczków, i urwał 

przy tym rzemyk, na którym Mikołaj go trzymał. 

Z siedmioma reniferami młodzieniec podjął 

próbę przeskoczenia przez przepaść. Jakiś 

chłopiec nie mógł spać tej nocy i zauważył wóz 

z reniferami przelatujący nad przepaścią! 

Pomyślał, że mu się coś przewidziało i wrócił do 

swojego łóżeczka. 

Następnego dnia, gdy dzieci się obudziły, 

zobaczyły prezenty pod swoimi choinkami. 

W wiosce ucieszyło to nie tylko dzieci, ale 

i dorosłych. Po pewnym czasie wszyscy zdali 

sobie sprawę, że to Mikołaj sprawił dzieciom tę 

przyjemność, a  wieść o latających reniferach 

rozniosła się nie tylko po wiosce, ale i po 

sąsiednich miastach. Rodzice poprosili Mikołaja, 

by robił tak co roku. I właśnie tak się stało.  

    Od tamtej pory Mikołaj, który stał się już 

starym panem z długą, siwą brodą w czerwonej 

czapce, roznosi prezenty dzieciom, nie tylko 

w swojej wiosce, ale na całym świecie!  

Marta Bania, kl. 4b 

fot. K. Pieczyrak 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rys. K. Pieczyrak, kl. 7e 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. K. Pieczyrak, kl. 7e 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


