
ACH TE         

WSPOMNIENIA...  

MOJE NAJWSPANIALSZE 

MIKOŁAJKI! 

6 dzień grudnia to dzień wyjątkowy. Czekamy na niego co roku. Tak! 

Dobrze widzicie CZEKAMY, bo wbrew pozorom, Mikołajki są świętem 

wszystkich, nie tylko dzieciaków. Przecież ten miły staruszek  

w czerwonym kubraku i z długa białą brodą przychodzi do każdego. 

No! Do każdego grzecznego. Bo kto rozrabiał przez cały rok, na prezent  

nie ma co liczyć, co najwyżej na rózgę. Pod osłoną nocy wciska się  

przez komin, wchodzi przez uchylone okna, czy drzwi, zostawia 

prezenty pod poduchą, w skarpetach zawieszonych przy kominku,  

a niektórych odwiedza osobiście. Lubi posłuchać wierszyków i piosenek  

w wykonaniu dzieci, więc zawsze trzeba być gotowym do ugoszczenia 

Mikołaja. Podobno uwielbia kruche ciasteczka i gorące mleko.  

Warto je mieć, bo kiedy do nas przyjdzie będziemy mogli go nimi 

poczęstować. Na dowód tego, że Mikołajki, to święto wszystkich, i dużych 

i małych, OŚMIORNICZKA postanowiła przepytać pracowników 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach, jak wspominają swoje 

Mikołajki, kiedy byli dziećmi oraz jaki prezent od Mikołaja  

był tym wyjątkowym, o którym pamiętają do dziś. 

 



 

 

Pani Katarzyna Kasperek-Kita – nauczyciel klas I-III  

Kiedy byłam małą Kasią zawsze czekałam, aż w końcu ten Mikołaj 

przyjdzie. Niestety co roku przynosił mi rózgi.(śmiech) Był jednak taki rok, 

w którym zamarzyłam o wspaniałej grze słownej Scrabble. List do mikołaja 

był napisany już na dwa miesiące przed 6 grudnia. Oczywiście moje 

życzenie spełniło się. Kiedy się obudziłam prezent był pod moją poduchą. 

Moi bliscy dobrze pamiętają tamte Mikołajki, bo po rozpakowaniu 

prezentu „męczyłam” całą swoją rodzinę, żeby ze mną w te Scrabble grali. 

Po rozmowie z Panią Katarzyną OŚMIORNICZKA natknęła się na 

kilkoro byłych Jej uczniów. Zapytani o rózgę dla Pani Kasperek-Kity  

od Mikołaja byli wręcz oburzeni. Rózga?! Dla Pani Kasi?! Co najwyżej 

wielki wór prezentów za to jaka była i jest kochana, dla nas, uczniów!  

 



Pani Dorota Sobczyk – pracownik administracji   

Pani Dorota: Kiedy byłam małą Dorotką dostałam ogromnego misia.  

Miś był większy ode mnie i co najważniejsze mam go do dzisiaj. 

Najwspanialszy Mikołaj jakiego pamiętam, to ten, w którym dostałam  

i lalkę i misia. Lakę podarowałam koleżance, a Antoniego zostawiłam 

sobie. 

OŚMIORNICZKA: Jakiego Antoniego? 

Pani Dorota: Antoś, ten miś, tak miał na imię. Nie wspominałam o tym? 

OŚMIORNICZKA: No nie... 

Pani Dorota: Miś miał na imię Antoś, tak jak mój dziadziuś.   

Pani Dorotka to wizytówka „ÓSEMKI”. Jest na początku drogi,  

którą codziennie przemierzają nauczyciele, uczniowie i rodzice. Z nimi 

wszystkimi podczas rozmów wiecznie uśmiechnięta, miła i uprzejma, 

dlatego OŚMIORNICZKA, nie wyobraża sobie, żeby Mikołaj zapomniał  

o naszej kochanej pani Dorotce.  

 

 



Pani Justyna Kaczor – pracownik obsługi 

U nas w domu prezenty Mikołaj zostawiał pod choinką. Najwspanialszy 

prezent jaki pamiętam z czasów, kiedy byłam małą dziewczynką,  

to cudowna laleczka, która chodziła i wołała: MAMA. Była moją ukochaną 

Alunią, bo tak jej dałam na imię. Co najwspanialsze... Ala do tej pory  

jest u mnie w domu i teraz bawi się nią moje dziecko, które jest w VI klasie 

szkoły podstawowej.  

No cóż... Pani Justynie wypada jedynie życzyć, aby Ala wytrzymała  

tak długo, aby mogły się nią bawić jeszcze Jej wnuki. Tymczasem...  

za ten rok Pani Justynie należy się wielki prezent. Zaangażowanie, 

uśmiech, radość w głosie i w oczach, to znaki firmowe Pani Justyny. 

OŚMIORNICZKA to widzi, docenia i nie omieszka poinformować  

o tym Świętego Mikołaja...  

                                                

 



Pani Izabela Kozieł – pracownik administracji 

Osobiście nigdy nie poznałam Mikołaja, nawet miałam przygotowane 

jakieś piosenki i wierszyki, ale do mnie „święty” nigdy nie dotarł.  

To znaczy był! Owszem! Ale w nocy, kiedy spałam, albo kiedy mnie  

w ogóle nie było w domu. Wciskał wtedy prezent pod poduszkę, a kiedy się 

budziłam albo przychodziłam do domu, mogłam sprawdzić co takiego  

w tym roku mi przyniósł i czy jest to zgodne z tym co napisałam mu  

w liście. Ten najwspanialszy prezent od Mikołaja, jaki zapamiętałam,  

to rower. Bardzo się z niego ucieszyłam. Tyle, że znowu ominęła mnie 

wizyta tego miłego staruszka. Byłam u koleżanki w odwiedzinach,  

a kiedy wróciłam moja mama powiedziała mi, że był Mikołaj i coś dla mnie 

zostawił. To był piękny biały składak, znany i lubiany wtedy przez dzieci  

i młodzież rowerek WIGRY. 

 

Pani Izie na pewno od Mikołaja przydałby się i teraz rower, taki służbowy, 

bo bardzo często podróżuje między Ósemką, a Ósemeczką. Zawsze 

pomocna i uśmiechnięta, pełna optymizmu zasłużyła w tym roku na moc 

prezentów! 

 

 

 

 



Pani Dorota Młynarczyk   

Dyrektor społeczny Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach, 

 kierownik świetlicy 

Do mnie Mikołaj zawsze „wkradał się” przez otwarte okno, bo nie miał 

dostępu do komina, po prostu mieszkaliśmy w bloku. Zostawiał prezenty  

i uciekał do innych dzieci. Ten najbardziej zapamiętany przeze mnie 

prezent, to była taka szmaciana lalka z rudymi włosami. Zapamiętałam  

tę niezwykłą delikatność w jej dotyku. Była po prostu idealna  

do przytulania. Miała piękne, długie, rude włosy, które uwielbiałam 

czesać. Towarzyszyła mi przez wiele, wiele lat, jako ta ulubiona. Była moją 

pierwszą przyjaciółką i powiernicą moich dziecięcych tajemnic. 

Najprawdopodobniej ta ruda lala odcisnęła piętno na charakterze Pani 

Doroty, która jest doskonałym materiałem na przyjaciela. Lojalna, 

pomocna i umie dochować tajemnicy. Te cechy również pozwalają 

OŚMIORNICZCE stwierdzić jedno: Tej Pani należy się duuuuużyyyy 

prezent od Mikołaja!   

 

 

 

 



Kamil Mazur – nauczyciel wychowania fizycznego 

Zazwyczaj wizyta Mikołaja u mnie w domu zaskakiwała wszystkich 

domowników, w tym mnie. Kiedy się budziłem „tego dnia”  

od razu sprawdzałem co mam pod łóżkiem. Oprócz moich „skarbów”,  

jak to w chłopięcym pokoju bywa, 6 grudnia, co roku, znajdował się 

prezent. Ten najwspanialszy, z lat dziecinnych to łyżwy,  

o których marzyłem cały rok. Chodziło rzecz jasna o hokejówki,  

a ja byłem wtedy 12-letnim Kamilkiem.  

 

OŚMIORNICZKA: Czy na następny dzień wyszedłeś „wypróbować” 

sprzęt? 

Pan Kamil: Oczywiście! Za moich czasów o tej porze roku zawsze  

był śnieg, zawsze był mróz i warunki do jazdy na lodowiskach,  

bo lodowiska znajdowały się przy każdej szkole, a więc i przy mojej 

OŚMIORNICZKA: Czy łyżwy przynosiły Ci szczęście?  

Grając w nich w hokeja strzeliłeś dużo goli? 

Pan Kamil: Ba! Miałem najlepsze łyżwy na całym osiedlu! 

A Pan Kamil jest najlepszym bokserem wśród wuefistów i najlepszym 

wuefistą, wśród bokserów. Ale jeśli już nokautuje swoich uczniów,  

to jedynie poczuciem humoru i wielkim serduchem,  

za które również należy Mu się ogromny prezent! 

 

 

 



Wszyscy rozmówcy OŚMIORNICZKI stwierdzili jednoznacznie,  

że obecnie nieco przegrywają, ze swoimi dzieciakami, w ilości prezentów, 

które otrzymują, ale nadal wierzą w Świętego Mikołaja i w to, że o nich 

nigdy nie zapomni. I proszę się z nich nie śmiać, bo są dorośli, którzy 

wierzą w emeryturę z ZUS-u i nikt się z nich nie śmieje. 

                  



     

 



 



 

Ja też czekam  

na prezent  

od Mikołaja!!! 


