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Na wstępie 
Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Świąt 

Bożego Narodzenia cała redakcja reportera życzy 

wam wesołych i spokojnych świąt, odpowiedniej  po-

gody, oraz szczęśliwego Nowego Roku. 
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Mamy życzenia nie tylko od nas! Wy też składaliście 

życzenia swoim znajomym. Nie tylko z naszej szkoły! 

„Wesołych Świąt i słuchającego psa,  

Pewna Martko!” 

„Życzę Ci, Fenek, skarbie, aby te święta 

otworzyły dla Ciebie drogę do szczęśliwego 

życia.” ~Twoja na zawsze 

Niechaj Betlejemskiej 

stajenki gwiazdka 

rozjaśni pokoje Twojego 

gniazdka i szczęściem 

rozjaśni cały mrok, a z dróg 

życia usunie wszelki 

smutek, zło. 

 

~Dla Wiktorii Olender od K.W. 



„Kiedy marzysz o czarodziejskich 

chwilach Bożego Narodzenia, 

Gdy myślisz o nadchodzącym 

Nowym Roku. 

Gdy czekasz na spełnienie 

najskrytszych marzeń, 

Wiedz, iż myślę o Tobie, 

życząc Ci najpiękniejszych chwil 

jakie przynieść mogą 

nadchodzące Święta.” 
 

 

~Od Kamila Grocholskiego dla Gabrieli Rajskiej 

 

„Najlepsze życzenia świąteczne  

~dla klasy II A  

od Wychowawcy” 

 

 

 



Życzeń ciąg dalszy! 

Całej klasie 7b życzę Wesołych 

Świąt! 

Augustus D (Górski Baranku), życzę Ci Spo-

kojnych i Szczęśliwych Świąt i wiedz, że zawsze 

będzie dobrze i się od ciebie nigdy nie odwrócę. 

 

~Ty wiesz kto, więc po co mam pisać xD 

„Niechaj ten Wigilijny 

wieczór upłynie Wam 

w szczęściu i radości 

przy śpiewie pięknych” 

 

Dla każdego, co to czyta ;) 

„Niech przy żywicznym zapachu 

strojonej choinki, upłyną piękne 

chwile polskiej Wigilii we wspólnie 

śpiewaną kolędą, z upragnionym 

gościem przy stole i w rodzinnym, 

pełnym radości gronie.” 

 

Dla Klasy III C 



 

“Poczułam się osobliwie” 

   Poczułam się dość osobliwie. Jeszcze chwilę temu by-

łam w moim pokoju, w moim domu, gdzie czułam się 

dobrze i bezpiecznie. Zamknęłam na chwilę oczy i oto 

jestem. W tym dziwnym miejscu, które ani trochę nie 

przypomina małego miasteczka, w którym się wy-

chowywałam. 

    Znajdowałam się właśnie w lesie, na co wskazywała 

duża, wręcz ogromna ilośc drzew, krzewów. Jednak roś-

linność ta nie była zwyczajna. Fioletowe liście spadały  

z koron pomarańczowych drzew. Wszystkie spadały na 

niebiesko - różową trawę, a przez drzewa przebijało się 

zielone słońce. Cóż to za dziwna i fascynująca kraina? 

Chcąc się czegoś dowiedzieć, ruszyłam w nieznanym mi 

kierunku. Mijałam te same drzewa co kilka minut 

wcześniej. Gdy już powoli byłam na skraju rozpaczy, 

zobaczyłam tajemniczą postać. Serce o mało mi nie wy-

skoczyło z klatki piersiowej. Zaczęłam podążać stronę 

cienia, jednak ten zaczął się oddalać. To mogła być moja 

jedyna szansa na dowiedzenie się, gdzie ja jestem. . 

Nagle wybiegłam z lasu na polanę, a na samym jej 

środku stała postać. Nie wiedziałam co myśleć. Różno-

barwne kwiaty tańczyły jak im zagrał wiatr. Podeszłam 

do jegomościa bliżej. Wokół jego osoby roślinność przy-

brała czarną barwę. Nogi zaczęły się podemną uginać,  

a ręce pocić jeszcze bardziej niż wcześniej. Przestraszy-

łam się, że osoba, która stała plecami do mnie, potrafi 

 i chce zrobić mi krzywdę.  



Niespodziewanie postać wręcz wchłonęła się w ziemię. 

Jedyny ślad, który potwierdzał obecnośc tej upiornej 

postaci to czarny okrąg, który on sam utworzył. 

Załamałam się. Mimo, że cień wywierał na mnie 

straszne emocje i odczucia, musiałąm się dowiedzieć 

gdzie jestem. Położyłam się na łące licząc już tylko na 

cud. Nie mam pojęcia jak długo tak leżałam, lecz ko-

muś nie spodobała się moja obecność tutaj. Gdy ot-

worzyłam oczy, krzyk sam wyleciał mi z gardła. Nade 

mną stała zgraja stworków. Mieli oni zieloną skórę 

pokrytą szarym, długim owłosieniem. Na twarzach 

mieli maski w kolorze czystej bieli, tak czystej, że aż 

kręciło się w głowie na jej widok. Coś między sobą 

szeptali, jednak nie mogłam ich zrozumieć. Jednakże 

mogłam od razu wywnioskować, że to mieszkańcy tego 

tajemniczego miejsca. Zawzięcie o czymś dyskutowali, 

a ja jedynie się domyślałam tematu ich rozmowy. Nagle 

małe stworki postawiły mnie na nogi, wzięli za obie rę-

ce i zaczęły gdzieś prowadzić. Po drodze podziwiałam 

malowniczy krajobraz. Teraz wszystko było w innych 

kolorach. Fioletowe drzewa, różowe liście, niebieska 

trawa i dziwne, turkusowe rośliny. . Widok był wspani-

ały, nie wiem jak w tak szybkim czasie mogła się 

zmienić kolorystyka. Może jednak to nie było szybko? 

Nie wiem jak długo tu juz jestem. Małe stworki 

prowadziły mnie dalej, aż trafiliśmy na małą wioskę. 

Szok mnie ogarnął, gdy ujrzałam więcej podobnych do 

siebie stworków. Już myślałam, że skończę jako ich 

obiad. Nic bardziej mylnego!  



Przyjęto mnie jak przyjaciela, nie wiem czemu, ale 

czułam się tutaj wspaniałe. . Mogłam się umyć, prze-

brać i dołączyć do mieszkaców tego miejsca. Czułam 

się jak na ognisku z przyjaciółmi. Gdy siedziałam w 

ciepłej atmosferze, zauważyłam, że stworki się ciągle 

wygłupiają, biją, śmieją, tulą. W tamtym momencie 

nie chciałam być nigdzie indziej. 

    Podczas świetnej zabawy przy ognisku zauważyłam 

tajemniczą postać, którą goniłam na początku. Wsta-

łam od towarzystwa i pobiegłam za cieniem. 

Znalazłam go w tym samym miejscu, w którym ostat-

nio zapadł się pod ziemię. Tym razem nie bałam się 

podejść. Postać stała, jakby niczym się nie prze-

jmowała. Gdy już spojrzałam tajemniczej osobie 

prosto w twarz, zakręciło mi się w głowie, aż nagle...  

    Znowu byłam w pokoju. Poczułam się dość osobli-

wie.  

 

 

                                            

~K 



„Pożyteczny wróg” 
Odkąd tylko pamiętam, miałam problemy w szkole. Nie 

uczyłam się źle, ale dobrze też nie było. Zadawałam się 

tylko z trzema osobami z klasy, gdyż pozostali byli pod 

urokiem Klaudii. Zawsze mnie nie lubiła, a ja nie mam 

pojęcia czemu. 

 Klaudia to wysoka jak na swój wiek dziewczyna. Zie-

lone oczy, czarne, dłuie włosy i śniadą karnację. Ubiera 

się w markowych sklepach, pozwalają na to jej bogaci 

rodzice. Dzisiaj na przykład była ubrana w niebieskie 

spodnie Tommy Hilfiger, czarną koszulkę Levi's i czarne 

Adidasy, a na jej ramieniu spoczywała ogromna torba 

Gucciego. 

      Jednak od jakiegoś czasu zaczynała przekraczać gra-

nice moralności. Wypominała mi moje stare błędy, takie 

jak źle zrobiłam zadanie na egzaminie i go oblałam. 

Oczywiście nauczyłam się na poprawę i napisałam go le-

piej niż wcześniej. Koleżanki, które ze mną się zadają 

uznały, że za bardzo się przejmuję, biorę błahe rzeczy do 

siebie i przez to jestem nieszczęśliwa. Obróciłam to w 

żart, gdyż nie miałam ochoty tłumaczyć się, dlaczego jej 

słowa są dla mnie tak ważne. 

     Kiedy minęłam ją raz na korytarzu, uśmiechnęłam 

się i poinformowałam ją, że to ja zagram główną rolę, o 

którą obie się ubiegałyśmy w szkolnym teatrze. Jednak 

Klaudię to w ogóle nie poruszyło! Powiedziała tylko, że 

skoro ja będę grała tę rolę, to powinnam zacząć używać 

pasty do zębów i szczoteczki, bo w przeciwnym razie 

wszyscy padną jak muchy.  



Od czasu kiedy mi to powiedziała, zaczęłam szorować 

zęby jeszcze częściej i jeszcze dokładniej niż wcześ-

niej. Koleżankom się to nie spodobało. Uznały, że 

przesadzam i powinnam dać sobie spokój. 

    Kiedy trzy tygodnie temu przyszłam do szkoły, każ-

dy patrzył się na mnie dziwnie. Jeszcze nie wiedzia-

łam, na co muszę się przygotować. Weszłam na pierw-

sze piętro i tam te same dziwne spojrzenia. Okazało 

się, że Klaudia rozpowiedziała wszystkim, że mam 

nadwagę przez to, że ciągle jem cukierki. Nie poczu-

łam się wściekła, czy coś w tym stylu. Poczułam się 

smutna, że ja wiedziałam o tej nadwadze, a nic z nią 

nie zrobiłam. Gdy wróciłam do domu, pierwsze co 

zrobiłam, to wyrzuciłam wszystko co niezdrowe, 

ułożyłam sobie menu złożone z pięciu posiłków  i zor-

ganizowałam  treningi. Teraz wyglądam zdecydowa-

nie lepiej i czuję się lepiej! 

     Może i posiadanie wroga nie jest niczym przyjem-

nym, jednak pozwala ci cały czas pracować nad sobą, 

zmieniać siebie i swoje otoczenie. Wróg to nie przyja-

ciel, nie będzie się przejmował twoimi łzami i tym, czy 

cię właśnie uraził. Powie ci prawdę prosto w oczy, byle 

by tylko cię złamać, bez zbędnych skrupułów. Na-

jważniejsze to dostrzec, czy dany argument się nam 

nie podoba i go w nawyższym wypadku zmienić, wye-

liminować ze swojego życia. Bo to najbardziej zaboli 

twojego wroga. To, że on stoi w miejscu i tylko komen-

tuje i ocenia innych, a ty się rozwijasz! 

 

                      ~K 



Kilka kawałów świątecznych! 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przy-

chodzi mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. 

Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i 

twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!  

Burek mówi do Azora: 

- Już nie mogę się doczekać tych świąt! 

- Dlaczego? 

- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich 

kości, to jeszcze ludzkim głosem będę mógł 

powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę!  

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca 

się do psa. 

- Ciebie!!!  

Tata pyta Jasia: 

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa 

komplety kolejki elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.  

- Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Merry. 

- Jaka Merry? 

- Merry Christmas! 



Lekcja wychowawcza.  

Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy 

dorosną. Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, ak-

tora, strażaka, policjanta... tylko Jasio mówi, że 

chciałby zostać św. Mikołajem. 

- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczy-

cielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku!  



v 

Świąteczny Pamiętnik Nastolatki 

Drogi pamiętniczku! 

 Nie mogę już doczekać się w tej chwili! Chwili, w której 

spotkamy się wszyscy razem, przy jednym stole, w tej cu-

downej atmosferze. Oczekuję już tylko wigilii Bożego Na-

rodzenia!  

    Wszystko jest już przygotowane. Dom wystrojony róż-

nobarwnymi lampkami, które idealnie nadały świąteczny 

nastrój całemu domowi. Choinka cudownie wystrojona 

wszelakiego rodzaju jaskrawymi i błyszczącymi bombka-

mi, długimi i idealnie ułożonymi łańcuchami oraz wyrazi-

ście świecącymi lampkami. Już pachnie wigilijnymi potra-

wami: pierogami, barszczem czerwonym z uszkami oraz 

karpiem. Jedne, czego teraz oczekuję, to pukania do drzwi. 

    Jestem bardzo podekscytowana, że przynajmniej  dzisiaj 

wszyscy razem zasiądziemy do jednego stołu, przy którym 

będziemy jeść, kolędować i rozmawiać. Może ciocia Ania 

pogodzi się z moją mamą, może wujek Antek przyjedzie z 

Londynu, może mój piesek powie mi, co czuje? 

 Tak… To będzie magiczny wieczór. 



„Opłatek” 
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

 

                                                    C.K.Norwid  

„Kolęda” 

Nasza mama kocha muzykę 

i my także muzykę kochamy, 

więc na gwiazdkę myśmy kupili 

płytę dla naszej mamy. 

 

Potem była wigilia, choinka, 

pierwsza gwiazdka błysnęła z nieba, 

myśmy wszyscy siedzieli przy stole 

i ta płyta zaczęła śpiewać. 

 

Złotą świeczką mrugnęło drzewko, 

zatańczyły na ścianie cienie, 

- Dobry wieczór... - szepnęła mama 

- dobry wieczór, panie Chopinie. 

 

Płyta grała scherzo z kolędą, 

rozśpiewały się pięknie klawisze 

i tak było, jakby naprawdę 

Chopin do nas, do domu, przyszedł. 

 

                           Wanda Chotomska 

Święta w poezji 



„Aniołowie, aniołowie biali, 

na coście to tak u żłobka czekali, 

pocoście tak skrzydełkami trzepocąc 

płatki śniegu rozsypali czarną nocą? 

 

Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić 

tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? 

Czyście kwiaty, srebrne liście posiali 

na mogiłach tych rycerzy ze stali, 

na mogiłach tych rycerzy pochodów, 

co od bata poginęli i głodu? 

 

Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi, 

ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość, 

i pod tymi obłokami ciemnymi 

nasze serce w ciemność się zmieniło. 

 

Aniołowie, aniołowie biali, 

O! poświećcie blaskiem skrzydeł swoich, 

by do Pana trafił ten zgubiony 

i ten, co się oczu podnieść boi, 

i ten, który bez nadziei czeka, 

i ten rycerz w rozszarpanej zbroi 

by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka, 

aniołowie, aniołowie biali.” 

 

                              K. K. Baczyński  


