
Święta... święta... święta... 
 

„Dziecko patrzy na niebo  
Czeka na pierwszą z gwiazd  

Jaka droga przed nami ?  
Dokąd zaniesie nas ?  

 
To jedno miejsce przy stole  

Jedno miejsce dla wielu z was  
W ręku trzymasz biały opłatek  

Który to już raz ?” 

 

No właśnie... Który to już raz czujecie zapach choinki? Smażonego karpia? 

Pierników obsypanych cynamonem dopiekających się w piekarniku? Mama  

od rana krząta się po kuchni, a tata „robi” już czwarty kurs do sklepu ,  

a bo to mąki zabrakło, a to margaryny, a to może jeszcze suszonych śliwek  

na kompot...  

Ten dzień... 24 dzień grudnia od samego początku jest szczególny i wyjątkowy, 

nie podobny do żadnego innego w  roku... Jeszcze tylko parę godzin i będziemy 

mogli zasiąść do stołu ze swoimi bliskimi...  

Porozmawiać i wreszcie powiedzieć sobie STOP! Dosyć tej codzienności!  

To czas dla nas i dla naszych bliskich...  Dla naszych zmęczonych ciał, 

zakłopotanych głów i serc...    

Wigilia... przystanek na pędzącej drodze, zwanej życiem...  

 



Może właśnie wyjątkowość tego dnia sprawiła, że uczniowie klas ósmych naszej 

szkoły tak chętnie opowiedzieli o tym za co najbardziej kochają święta...  

To co? Zaczynamy? 

 

Patrycja Stąporek kl. VIII „B” 

 

„Dla mnie w świętach najpiękniejsza jest atmosfera. Doceniam również fakt,  
że pomimo codziennych zajęć i rozproszenia miejscowego, mojej rodziny,  
tego dnia umiemy spotkać się wszyscy razem. Nieraz się na siebie troszkę 

podenerwujemy, pogniewamy, ale właśnie w Wigilię, jest całkowity zakaz 
nieporozumień i niesnasek. To nie w naszym stylu. I to jest wspaniałe  
w świętach! I to właśnie w nich kocham najbardziej, że jednoczą naszą rodzinę  
i w ogóle mam nadzieję wszystkich ludzi na świecie.” 

 



Julia Surgiel kl. VIII „B” 

 

„Kiedy pomyślę o tych wszystkich przygotowaniach do świąt, to od razu robi 
mi się wesoło. Niektórzy mówią: „szał świątecznych zakupów” czy „gorączka 
świąteczna”. Powiem tak... Ja kocham tę gorączkę, a już najwięcej przyjemności 
sprawia mi kupowanie prezentów dla innych. Kiedy ich szukam 
od razu zastanawiam się, czy w tym roku uda mi się ponownie zaskoczyć  
i zadowolić, tych wszystkich, których obdarowuję prezentami.  

Kiedy już wracamy z zakupów ubieramy choinkę, to jest też fantastyczny 
moment. Co roku staramy się dokupić jakąś nowa ozdobę. Lśniące się bombki, 
łańcuchy i świecące się lampki przypominają mi, że ten wspaniały dzień, 
Wigilia, będzie już za chwilę... Zresztą nie da się o tym zapomnieć,  
ponieważ dobiegające z kuchni wspaniałe zapachy drażnią mój nos i z miejsca 
robię się głodna... Żeby przyspieszyć ten proces przygotowań, sama idę  

do kuchni i pomagam piec, gotować i smażyć... Robię to z największą ochotą, 
ponieważ w świętach, kocham i przygotowanie i gotowanie.”   

 



„Ten szczególny dzień się budzi, 

niosąc ciepło w każdą sień, 
to dobroci dzień dla ludzi, 

tylko jeden w całym roku taki dzień (...)” 

 

Jakub Klimek kl. VIII „B” 

„Trudno w świętach czegokolwiek nie kochać, ale ja doceniam najbardziej  

tę rodzinną atmosferę i możliwość tego, że przez te kilka chwil w roku możemy  
być wszyscy razem. Przyznacie, że w dzisiejszym rozpędzonym tempie życia, 
trudno o takie momenty, a jednak polskie święta potrafią scalać, integrować  
i przywołać wszystkich do wspólnego stołu. Wydaje mi się nawet, że ten duch 
świąt, wszystkim tym, którzy zatracają się w pracy grozi troszkę palcem i mówi: 
HEJ! JUŻ DOSYĆ NA DZIŚ! SĄ ŚWIĘTA! UMYJ RĘCE I SIADAJ  

DO STOŁU, RODZINA CZEKA!  
My zawsze siadamy wspólnie do stołu, jemy 12 przygotowanych wspólnie 
potraw, rozmawiamy, śmiejemy się, to jest nasz czas, czas tylko dla nas...  
W domu czuć to ciepło, miłość i przyjazną, świąteczną atmosferę.  
Nie wyobrażam sobie innych świąt niż w gronie dużej rodziny...  
Gdyby moi bliscy nie przyjechali, to byłoby mi najzwyczajniej smutno” 

 

„(...)Zmierzchem błyśnie nam promienna, 
gasząc w sercach naszych złość, 

i nadejdzie noc pojednań, 
tylko jedna w całym roku taka noc (...)” 

 

 



 

 

 

Diana Żórawska kl. VIII „B” 

„W świętach doceniam najbardziej tę moc, która potrafi przyciągnąć rodzinę  
z najdalszych zakątków i kraju i globu. To magiczny czas, który powoduje,  
że nawet duże rodziny, potrafią na te dni, razem zorganizować wspólną Wigilię. 
Tę magię świąt poczułam nie raz na własnej skórze i wiem, że nawet największe 
spory i animozje idą na dalszy plan, że ludzie się ze sobą godzą, a między nimi 

znikają takie mury nieporozumień i niezgody. Wigilia potrafi je całkowicie 
zburzyć, a co najważniejsze, te mury się nie odbudowują, a dobra atmosfera 
trwa cały następny rok. To oczywiście cieszy i zadawala, dlatego święta  
są wspaniałe i kocham je za to.”   

 

 

„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem 

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze (...)” 

 

 

 

 

 



Hubert Paluch kl. VIII „B” 

 

 

„Dla mnie w świętach nie ma bardziej urokliwej chwili niż ta, w której wszyscy 
możemy zasiąść do wigilijnego stołu. Jest wtedy tak głośno i gwarno,  

ale i ten szum, i ten gwar nikomu nie przeszkadza, bo czuć w tych rozmowach 
radość i szczęście, płynące z powodu spotkań rodziny i bliskich.  
To właśnie, w świętach, kocham najbardziej!” 

 

 



Alicja Janaszek kl. VIII „A” 

 

 

 

„Święta, to dla mnie przede wszystkim okazja do spotkania dawno niewidzianej 
rodziny. Nie sposób utrzymać te bliskie kontakty w ciągu roku. Wiadomo... 
Każdy jest zaganiany, a w święta nikt nie szuka wymówek i po prostu jedzie  

do rodziny. Bardzo to lubię, tak jak i wspólne pieczenie pierniczków  
i to wspaniałe, świąteczne, polskie jedzenie... Nie mogę również zapomnieć  
o prezentach. To w świętach, też jest super!” 

 

 

 

 

 



Monika Szczukiewicz kl. VIII „A” 

 

„Ja w świętach kocham nasze, polskie tradycje, o których coraz częściej ludzie 
zapominają i ich nie kultywują. W sumie sama się zastanawiam skąd pomysł  
na wypieranie ich z naszej polskiej tradycji. Przecież to nasze korzenie,  
a każde drzewo, o swoje korzenie powinno dbać. Uwielbiam również to,  

że co roku mogę spotkać się z rodziną, w tym samym gronie. Siedząc wspólnie 
przy stole, mogę przyglądać się twarzom osób, które są mi bardzo bliskie.  
Te twarze, rozświetlane są przez płonące na stole świąteczne świece, ale te nasze 
twarze są również rozświetlone, w sensie metaforycznym...  
Są wesołe, szczęśliwe, bo znów możemy być razem. Prezenty, choć ważne, 
schodzą na drugi plan, a najważniejsza staje się obecność innych osób  

oraz wartości, jakie możemy sobie przekazać...”  



Emilia Kopeć kl. VIII „A” 

 

 

 

„Pieczenie pierniczków, zapach choinki, świąteczne zamieszanie, wigilijny gwar 
i to napięcie przed kolacją... To właśnie mam na myśli, kiedy przychodzi  

mi zmierzyć się z pytaniem ZA CO KOCHAM NAJBARDZIEJ ŚWIĘTA? 
Właściwie... czy trzeba komuś te kwestię tłumaczyć i argumentować  
za co kocha się święta? Czy jest ktoś, kto świąt nie kocha? Wątpię...  
Ja też się nie wyłamuję. To co chcę podkreślić, to fakt, że niezmiernie dużo 
radości sprawia mi widok szczęścia na twarzach tych, których obdarowuję 
prezentami. Cieszy mnie to, że nawet jeśli jest to coś drobnego moi bliscy  

są szczęśliwi, bo przecież najważniejsza jest pamięć o innych, a poza tym sama 
obecność rodziny jest już wystarczającym prezentem, którego nie znajdujemy 
pod choinką, ale w naszych domach i przy naszych świątecznych stołach...”   

 

 



Amelia Adamczak VIII „A” 

 

„Atmosfera... tylko jedno słowo, a może aż jedno? W każdym razie właśnie dla 
mnie to słowo zdecydowanie tłumaczy moją miłość do świąt i doskonale 
odzwierciedla radość związaną ze świętami. Wieloletnią tradycją  

u nas w domu jest ta, że wspólnie ubieramy choinkę. Jest przy tym mnóstwo 
śmiechu i zabawy. Każdy chce nasadzić czubek na szczyt drzewka i musimy 
robić losowanie. Kto w tym roku to zrobi? Nie wiem, ale wiem na pewno,  
że będzie jak zwykle wesoło... Już nie mogę doczekać się tego super 
świątecznego nastroju... Powoli go czuję.”  



 

Jakub Jarmołowicz kl. VIII „A” 

„Najważniejszy dla mnie jest klimat świąt... Niewątpliwie doskonale buduje  
go widok śniegu za oknem. Kiedy te białe puchowe płatki tak pięknie wirują  
i opadają na ziemię, ubierając ją jednocześnie w białą szatę, już wiem,  
że niedługo będziemy ubierać choinkę... Wiem, że już niedługo będziemy 

przygotowywać te wszystkie pyszne polskie potrawy i wiem, że w końcu 
usiądziemy wszyscy razem do świątecznego stołu. Co prawda, chyba po raz 
kolejny, na same święta, tego śniegu zabraknie, ale przecież atmosferę budują 
ludzie i wszyscy Ci, z którymi możemy się spotkać, prawda? Wydaje mi się,  
że w święta jakoś tak nagle wszyscy chcemy ze sobą rozmawiać, chcemy być  
ze sobą bliżej i chcemy wszystkim wybaczać...  
To jest bardzo magiczna sprawa  i to właśnie w świętach bardzo lubię.”    

 

 



 

„(...) Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy  
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory  

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski (...)” 

 

 

Alicja Banaszek kl. VIII „A” 

„Tak się przysłuchiwałam koleżankom i kolegom i nikt tu nie wspomniał  
o kolędach, których tak wiele pojawia się w polskich domach. Te wszystkie 

świąteczne piosenki, kolędy i pastorałki doskonale wypełniają codzienną ciszę 
naszych czterech ścian, w których mieszkamy i żyjemy. Chyba to najbardziej 
cieszy mnie w świętach, choć ta najważniejsza sprawa, to wspólne spotkanie 
rodziny... Ludzi, z którymi w ciągu roku ciężko nam się spotkać, porozmawiać, 
przytulić czy nieraz wyżalić. W święta nie ma co prawda czasu i miejsca  
na narzekanie, więc zawsze są to miłe rozmowy... To mnie niezmiernie cieszy  
i już się tego nie mogę doczekać.” 

 

„(...) Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.(...)” 

 

 

 

 



 

Zofia Mazoń kl. VIII „A” 

 

„Nie wiem jak to się dzieje, ale magia świąt działa na moje zmysły i przywołuje 
najpiękniejsze wspomnienia minionych lat i świąt. Za każdym razem 
przypominam sobie, kiedy byłam malutką Zosieńką i Zosią... Wigilia, choinka, 
pięknie zastawiony stół sprawia, że znowu chce poczuć się tą małą Zosią,  

która nie może doczekać się prezentów... Tą Zosieńką, która skacze wokół 
choinki, żeby podejrzeć co w tym roku przyniósł Jej Mikołaj...  
To coś wspaniałego, czego nigdy nie zapomnę... To coś magicznego, co sprawia, 
że nadal chcę wierzyć w Świętego Mikołaja...” 

 

 

 

 

 



 

Tomasz Joszczenko kl. VIII „A” 

„Nie ukrywam, że w tym roku, jak co roku, czekam z niecierpliwością  

na święta, ponieważ uwielbiam smak polskich, wigilijnych potraw.  
Może po mnie nie widać, ale uwielbiam jeść i bardzo cenię sobie polską 
kuchnię, a już w  szczególności polskie specjały pojawiające się właśnie  
24  grudnia. Nie mogę zapomnieć o rodzinnej atmosferze, która wdziera się  
do naszych domów, przez okna i drzwi już od samego rana. Muszę powiedzieć,  
że ta atmosfera to niezwykle miły gość, dlatego witamy ją całą rodziną  

z otwartymi ramionami...”   

 

 

 

 



Filip Kosmala kl. VIII „A” 

„Święta dla mnie mają magiczną moc zatrzymywania czasu. Wydaje mi się,  
że od wigilii, przez dwa następne dni wszystko się wlecze... Ale tak przyjemnie 
się wlecze! I rodzina jest razem i rozmowy są dłuższe i więcej spędzamy ze sobą 
czasu. Nikt wtedy nie patrzy nerwowo na zegarek, bo nikomu nigdzie się  

nie spieszy... Rodzina, wspólny stół i wzajemne obdarowywanie się 
prezentami... Krótko mówiąc... Święta! Magiczny czas, którzy kochają wszyscy... 
Ja też!” 

 

„I choinka lśni już blaskiem... 

Naszych marzeń jest spełnieniem, 

bo jest piękna jak marzenie. 

A pomarzyć czasem trzeba, 

każdy pragnie... gwiazdki z nieba.” 



I cóż tu dodać, skoro wszystko zostało już powiedziane? Święta czas zacząć! 

Dlatego OŚMIORNICZKA, wszystkim, bez wyjątku chciała złożyć serdeczne 

życzenia świąteczne...  

 

 

 

 

Zbliżają się święta...  

W ten magiczny czas... niech Wasze domy wypełni prawdziwie 

świąteczna atmosfera...  

 

NA STOLE niech nie zabraknie pysznych, polskich, tradycyjnych 

potraw...  

 

PRZY STOLE niech nie zabraknie prawdziwych, szczerych  

i pięknych rozmów w gronie najbliższych.  

 

POD CHOINKĄ niech nie zabraknie prezentów,  

a Nowy Rok niech spełni Wasze wszystkie życzenia i przyniesie  

to, o czym marzyliście całkiem niedawno, ale i kiedyś...  

Niechaj zapachy i smaki przywołają najlepsze wspomnienia 

Waszych świątecznych chwil...  Chwilo... Trwaj!   


