
Jak świętują nasi 

pracownicy? 
 

 

„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…” 

Słowa tej piosenki pobrzmiewają nam w uszach w okresie 

przedświątecznym i świątecznym. Z roku na rok tekst ten poznaje 

coraz większa ilość dzieciaków, które już wiedzą, że to znak…  

Że już za chwilę wszyscy razem usiądziemy do stołów, będziemy 

rozmawiać, cieszyć się swoim towarzystwem, zajadać pyszne potrawy  

i smakołyki świąteczne. Jak spędzają te choinkowe święta pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach? Jak wspominają okres 

świąteczny, kiedy sami byli dziećmi? Czy dużo zmieniło się  

od tego czasu, jeśli chodzi o świętowanie? Chcecie się dowiedzieć? 

Zapraszamy Was do tej ciekawej lektury, która „wciągnie”  

Was bez reszty… Wszystkie wywiady przeprowadzali i spisali 

członkowie szkolnego koła dziennikarskiego. ZAPRASZAMY…  



Pierwsze kroki nasze Panie redaktor skierowały do gabinetu Pani 

Dyrektor, aby wcisnąć się gdzieś w napięty grafik spotkań sternika 

naszej placówki. Udało się… Ale wiecie dlaczego? Bo Pani Dyrektor 

Urszula Dulnik, kiedy widzi dzieci, odkłada wszystko na bok i to one 

są dla Niej w danej chwili najważniejsze… Początkowo myślała,  

że Julka i Gabrysia przyszły do Niej z jakimś problemem, czy prośbą  

o pomoc… Ku Jej zaskoczeniu chodziło o wywiad… Świąteczny 

wywiad. Jak się szybko okazało Pani Dyrektor nigdy nie przestała 

wierzyć w świętego Mikołaja oraz nie miała żadnego kłopotu  

z przypomnieniem sobie najpiękniejszego prezentu, jaki dostała  

od tego miłego staruszka z brodą… Co to był za prezent? Dowiedzcie 

się sami. Zapraszamy do lektury… 

 

Wyjątkowy dodatkowy talerz… 

 

 



 

Czy pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent od Świętego Mikołaja? 

Tak pamiętam. Przez wiele lat dostawałam tylko piżamę lub koszulę 

nocną. Ten jeden rok, a był to przełom 1972 i 1973 roku, dostałam prezent 

inny niż zwykle… Były to łyżwy! Prawdziwe, lśniące, białe figurówki.  

Po otwarciu pudełka zaniemówiłam... Wiem kto poprosił w moim imieniu 

o ten prezent. To był mój tata. Zawsze jeździł ze mną na łyżwach, to On 

zresztą nauczył mnie jeździć i właśnie On poprosił Mikołaja  

żeby podarował mi łyżwy. To były cudowne święta z cudownym 

prezentem. Byłam wtedy najszczęśliwszą osobą na świecie. 

 

 

Jak pamięta Pani swoje święta Bożego Narodzenia kiedy była Pani 

dzieckiem? 

Nie spędzałam ich przede wszystkim w Kielcach. Co prawda urodziłam się 

w tym mieście, ale wychowywałam się na wsi. To była urokliwa  

i magiczna miejscowość – Sichów Mały. Każde święta, od dziecka,  

a i w dorosłym życiu spędzałam właśnie tam. Jeździliśmy z rodzicami,  

z moją siostrą na wigilię, bo tam mieszkała moja ciocia, czyli siostra mojej 

mamy i moja babcia. Tam były święta… Najprawdziwsze, najpiękniejsze  

i co najważniejsze z białym śniegiem, z mnóstwem śniegu,  

bo kiedyś takie właśnie były zimy. Pełni uroku dodawała prawdziwa, 

pachnąca choinka, sianko na stole i opłatek. I tutaj uwaga… dla ludzi  

był to opłatek biały, a dla zwierząt kolorowy. Czerwony był dla krów, 

żółty dla świń, a dla koni pomarańczowy. Wujek zabierał nas, dzieci  

i częstował opłatkiem zwierzęta, a my się temu wszystkiemu 

przyglądaliśmy… Wy tego nie wiecie, ale ja pamiętam.  

To były najpiękniejsze święta. 

 

Kiedy przestała Pani wierzyć w Świętego Mikołaja? 

Nigdy nie przestałam w  Niego wierzyć i wciąż wierzę! Teraz też czekam, 

że mnie odwiedzi. Kto by nim nie był… Czy to Gabrysia Czyż, czy Julka 

Pochopień… Wszystko jedno, najważniejsze, że on jest, istnieje naprawdę. 



 

Jakiego prezentu oczekuje Pani w tym roku od Świętego Mikołaja? 

Jest taki prezent, napisałam o nim w liście, ale co to takiego,  

to niech pozostanie to moją słodką tajemnicą. 

 

Co jest dla Pani wyjątkowego w Świętach Bożego Narodzenia? 

Trudne pytanie… Ale kiedy się tak porządnie zastanowię, to dla mnie  

jest nim ten dodatkowy talerz stawiany na świątecznym stole. Od dziecka 

pamiętam, że bez względu na to ile osób zasiadało do kolacji zawsze  

ten talerz był, a ja… ciągle czekałam, aż ktoś zapuka i przyjdzie.  

Nikt nigdy nie zapukał… Nigdy nikt nie przyszedł, ale ten talerz  

jest symbolem, żeby pamiętać o kimś w potrzebie, zwłaszcza  

w dzisiejszych, trudnych czasach pandemii. Wcale nie chodzi o to,  

żeby go poczęstować pysznymi potrawami, ani żeby dać mu prezent,  



tylko po prostu, żeby choć przez chwilkę porozmawiać z takim 

człowiekiem. 

Jak dla Pani zmieniły się święta odkąd była Pani dzieckiem, jak Pani 

obchodzi je teraz? 

Zmieniły się diametralnie… Kiedy byłam dzieckiem, tak naprawdę nie 

przygotowywałam potraw, a nawet nie pomagałam w ich przygotowaniu. 

Kulinariami zajmowały się osoby dorosłe babcia, ciocia, mama. Dziś 

przygotowuje święta sama, dla moich dzieci, mojej rodziny,  

tych z którymi spędzam święta. I chyba to właściwie taka zmiana…  

Z jedzenia przestawiłam się na gotowanie i jedzenie. Co poza tym?  

Coś co się nie zmienia, to obecność choinki i to prawdziwej!  

Nigdy nie miałam i nie wyobrażam sobie świąt ze sztuczną choinką.  

No i co do tej zielonej królowej tych świąt, to też się troszkę zmieniło.  

W dzieciństwie trochę pomagałam ją ubierać, a teraz od początku do końca 

robię to sama… Co prawda mam dwóch synów, ale chłopcy jakoś nie są 

przekonani do tego zadania. Nie lubią tego robić. Co do ozdób, no cóż… 

Choinkę ubieram bardzo długo. Dlaczego? No bo np. zakładam bombkę, 

odchodzę na chwilkę, patrzę z daleka, z różnych perspektyw i mówię sama 

do siebie: no nie, źle… ta bombka nie może tu wisieć i zmieniam na inne 

miejsce. Bombek mam dużo, więc sami się domyślacie ile to może 

potrwać… Zdradzę Wam to… Trwa to godzinami, potem jestem 

zmęczona, ale zadowolona, że znów udało mi się tak pięknie przystroić 

świąteczne drzewko. 

 

Dziękuje bardzo za przemiłą rozmowę 

Również dziękuję. 

 

 

 

Tekst: Julia Pochopień 

Rozmawiała: Gabriela Czyż 

 

 



Tak się szczęśliwie złożyło, że w oczekiwaniu na koniec wywiadu  

z Panią Dyrektor Urszulą Dulnik, do Jej gabinetu zmierzała Pani 

wicedyrektor Katarzyna Kasperek-Kita. Oczywiście szła, jak zwykle  

z jakąś niesamowicie ważną sprawą. Tylko powiedzmy sobie 

szczerze…  Są rzeczy ważne i ważniejsze. Co, a konkretniej  

kto jest najważniejszy w szkole? Dzieci! A no właśnie! I tak Pani 

wicedyrektor nie mogła oprzeć się prośbom Antosi Mazoń,  

która obiecała, że wywiad będzie krótki i ciekawy. Pani wicedyrektor 

dała się „porwać” obietnicom złożonym, przez Antosię… 

OŚMIORNICZKA musi przyznać, że wywiad z Panią wicedyrektor 

jest wyjątkowo smaczny i aromatyczny… czemu? Przekonajcie się 

sami! 

 

Śledzie pod kożuszkiem 

 

 



Czy pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent od Świętego Mikołaja, 

kiedy była Pani dzieckiem? 

Oczywiście, że pamiętam. Ogromnie marzyłam o grze planszowej,  

którą ciężko było wtedy dostać, ale udało się. Święty Mikołaj mi ją 

przyniósł, a właściwie to Gwiazdka. Ta gra jest do dzisiaj bardzo 

popularna. Wiecie co to było? Scrabble!  

 

 

Jak wspomina Pani swoje święta Bożego Narodzenia, kiedy była Pani 

dzieckiem? 

To były cudowne czasy. Zawsze, jeszcze przed świętami, spotykaliśmy się, 

siadaliśmy przy wielkim, okrągłym stole i wykonywaliśmy z bibuły  

i z papierków kolorowych różne dekoracje na choinkę, więc moje święta  

z dzieciństwa zaczynały się właściwie już przed świętami. Każdy miał  

też przydzielone swoje zadania… A to sprzątanie, pieczenie ciasteczek, 

pierników, dekorowanie wypieków. 24 grudnia, już od samego rana 

przygotowywaliśmy stół wigilijny, a później wspólne kolędowanie i długie 

rodzinne rozmowy.  

 

 

Kiedy Pani przestała wierzyć w Świętego Mikołaja? 

A kto powiedział, że przestałam w Niego wierzyć? Nadal wierzę,  

bo Święty Mikołaj istnieje i faktycznie dla tych dobrych dzieciaczków 

przynosi co roku prezenty, zresztą nie tylko dzieciaczkom… 

 

 

Co jest dla Pani wyjątkowego w Świętach Bożego Narodzenia? 

Przede wszystkim to, że możemy wszyscy razem usiąść przy stole, 

spokojnie porozmawiać, spędzić ze sobą trochę czasu, którego brakuje  

na co dzień, wieczorem miło też obejrzeć jakiś ciekawy film… 

 



Jakiego prezentu oczekuje Pani w tym roku od Świętego Mikołaja? 

Jest taki jeden prezent, ale jest nietypowy i szczególny, bo to życzenie 

zbiorowe… Chciałabym, aby wszyscy z mojej rodziny go otrzymali… 

Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. I takiego 

właśnie prezentu oczekuję. 

 

Jak zmieniły się Pani święta od momentu, kiedy była Pani dzieckiem? 

Jak obchodzi je Pani teraz w życiu dorosłym? 

Tak naprawdę staram się podtrzymywać nasze rodzinne tradycje,  

czyli to co zapamiętałam z dzieciństwa. Te całe przygotowania do Wigilii, 

potem do pierwszego i drugiego dnia świąt. Nie zmieniło się też to,  

że zawsze całe święta spędzamy rodzinnie. Wcześniej umawiamy się 

kiedy, kto i do kogo przychodzi. Wspólne zdobienie pierniczków, 

ciasteczek, wykonywanie dekoracji, ozdób bożonarodzeniowych,  

te tradycje pielęgnuję do dziś. Jeśli chodzi o część kulinarną, jakże ważną 

w te święta, to zawsze standardowo musi być karp, ryba smażona  

no i taka jedna, słynna sałatka, która jest przygotowywana tylko w Wigilię. 

Oczywiście jest też bardzo aromatyczna i pyszna zupka grzybowa,  

a do popicia, mamy obowiązkowo kompot z suszu. Są też śledzie  

pod kożuszkiem i tak jedna potrawa po drugiej, staramy się, aby finalnie, 

na stole, było ich dwanaście.  

 

Dziękuję za rozmowę. 

Również dziękuję. 

 

 

Tekst: Antonina Mazoń 

Zdjęcia: Franciszek Kozłowski 

 

 

 



Od gabinetu Pani Dyrektor Urszuli Dulnik, do sekretariatu, w którym 

urzęduje Pani Izabela Kozieł, jest odległość mniejsza, niż między SP8,  

a dyskontem Biedronka. Czy można było więc podarować sobie  

taką okazję, żeby nie zapytać o tradycje świąteczne w domu Pani Izy?  

Nie można było! Dlatego Julia Pochopień nawet nie wyłączała 

dyktafonu i zaprosiła Panią Izę do szczerej rozmowy na temat świąt. 

Poczytajcie… 

  

 

„Jubilat” pod choinką 

 

 

 

 

 

 



Czy pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent od świętego Mikołaja? 

Tak! Bardzo dobrze, to pamiętam, choć było to bardzo dawno temu.  

Byłam wtedy u koleżanki, przyszła po mnie moja mama i powiedziała mi, 

że Mikołaj już przyszedł i zostawił coś dla mnie. Szybko wybiegłam  

od koleżanki, a kiedy wbiegłam na swoje podwórko, zobaczyłam,  

że stoi tam piękny, biały rower, choć dziś pewnie niewiele dzieciaków 

ucieszyłoby się z takiego sprzętu. Wcześniej jednak nie było takich super 

rowerów górskich jak dziś. To był zwykły „Jubilat”… Ale i tak pamiętam, 

że bardzo, ale to bardzo się ucieszyłam z takiego prezentu. 

  

 

Jak wspomina Pani okres świąt, kiedy była Pani dzieckiem? 

To był fajny czas… Spędzony przede wszystkim z rodziną przy wigilijnym 

stole, przy pięknej choince, więc było bardzo miło i dobrze wspominam 

tamte czasy.  

 

 

Kiedy przestała Pani wierzyć w świętego Mikołaja? 

Myślę, że już w szkole podstawowej. Bo to taki czas, że człowiek  

jest już starszy i dowiadywał się ze szkolnych korytarzy o różnych 

sekretach, również dnia codziennego.  

 

 

Co jest dla Pani wyjątkowego w świętach? 

Myślę, że na pewno ich klimat. Bardzo lubię święta, bardzo lubię  

też ubierać choinkę. Dekorować dom, dlatego już same przygotowania  

są wspaniałe. 

 

 

 



Jakiego prezentu oczekuje Pani w tym roku pod choinką? 

Wydaje mi się, że zdrowia. Każdy go potrzebuje, a te inne, takie małe 

prezenty, są w tej chwili mniej ważne.  

 

 

Jak dla Pani zmieniły się święta odkąd była pani dzieckiem? Jak 

spędza je Pani teraz?  

Dużo się chyba nie zmieniło, bo spędzamy go z rodzinami i z bliskimi, 

więc chyba nic się nie zmieniło. I bardzo dobrze, bo te święta takie właśnie 

mają być… Jakie? Rodzinne! 

 

 

 

Tekst: Gabriela Czyż 

Rozmawiała: Julia Pochopień 

Zdjęcia: Gabriela Czyż 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„We wish you a merry Christmas 

We wish you a merry Christmas 

We wish you a merry Christmas and a happy new year 

Good tidings we bring to you and your kin 

We wish you a merry Christmas and a happy new year (…)” 

 

„Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day, you gave it away 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special (…)” 

 

„Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season of love and understanding 

Merry christmas, everyone (…)” 

 

Na pewno znacie te słowa piosenek, które w radiu pobrzmiewają  

w święta, ale i długo przed świętami. Słowa tych tekstów  

oraz ich tłumaczenie na pewno świetnie znają nasze anglistki,  

które postanowiły podzielić się wiadomościami na temat świąt.  

Jak je spędzają?  

Jak je wspominają?  

Co robią i kiedy szukają prezentów pod choinką?  

Czego spodziewają się w tym roku pod choinką od Mikołaja?  

Poczytajcie…  

 

 

 

 



Moje kredki „Bambino” 

 

 
 



Czy pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent od świętego Mikołaja 

kiedy była Pani dzieckiem? 

Myślę, że tak… Muszę powiedzieć, że przede wszystkim to były inne 

czasy, więc prezenty nie były tak kosztowne jak teraz. Mnie bardzo 

cieszyły drobne rzeczy, zresztą tak zostałam wychowana, żeby cieszyć się 

z najdrobniejszych rzeczy, jednocześnie z rzeczy, które były bardzo 

użyteczne. Obok mojego łóżka wisiał taki pluszowy Mikołaj i wyglądał 

trochę jak kangur ponieważ na brzuszku miał taką dużą kieszeń.  

Kiedy się obudziłam w tym jego brzuszku znalazłam takie grube kredki 

firmy „Bambino”. W moich czasach takie kredki, to był rarytas. Ciężko 

było je nabyć w sklepach. Były takie grube, dlatego takie wyjątkowe… 

 

 

Jak wspomina Pani swoje święta, kiedy była Pani małą dziewczynką? 

Pamiętam je zawsze jako rodzinne święta. Nic się zresztą pod tym kątem 

nie zmieniło. Niestety nie żyją już moi dwaj kochani dziadkowie i jedna 

babcia, a w święta zawsze się z Nimi widziałam. Natomiast reszta rodziny 

jest w komplecie i spędzamy ten czas w naszym najbliższym gronie. 

 

 

Czy przestała Pani wierzyć w świętego Mikołaja? Jeśli tak to kiedy? 

Nigdy nie przestałam wierzyć w świętego Mikołaja. Muszę jednak 

zaznaczyć, że dla mnie Mikołaj, to nie jest jakiś gruby pan z białą brodą,  

w czerwonym stroju… To symbol przyniesienia czegoś drobnego  

i sprawienia takiego uśmiechu, który zostaje z nami jak najdłużej. 

 



 

 

 

Co jest dla Pani wyjątkowego w świętach? 

Magia tych świąt. Niesie ona ze sobą wiele emocji… To refleksja  

nad życiem, pretekst do zrobienia sobie przystanku w codziennej gonitwie, 

a przede wszystkim jest to czas odpoczynku i miłości do bliźniego. 

 

 

Jakiego prezentu oczekuje Pani w tym roku od świętego Mikołaja? 

W tym roku oczekuję od świętego Mikołaja plecaka. Myślę, że moi 

uczniowie dobrze o tym wiedzą i śmieją się troszkę pod nosem. Męczy 

mnie chodzenie z torbą, męczy się też mój kręgosłup. Mam nadzieję,  

że mój święty Mikołaj zna moje marzenie. 

 



 



Jak zmieniły się Pani święta od momentu kiedy była Pani dzieckiem,  

a jak wyglądają teraz? 

Kiedy byłam dzieckiem nie szykowałam tych świąt, nie gotowałam  

ale zawsze pomagałam mojej mamie. Bardzo mi się ta pomoc przydała,  

bo teraz odtwarzam to co udało mi się podpatrzeć, kiedy byłam dzieckiem. 

Wiele rzeczy przygotowuję samodzielnie. Muszę się jeszcze pochwalić,  

że w tym roku pierwszy raz w życiu kolację wigilijną będę organizować 

we własnym domu i to stawia przede mną sporo wymagających zadań,  

z których muszę się wywiązać. Po cichu jednak, w kwestiach kulinarnych  

liczę na pomoc mojej mamy i babci. 

 

 

 

Tekst: Alicja Kierzkowska 

Rozmawiała: Alicja Kierzkowska 

Zdjęcia: Kacper Kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bardzo brakuje mi śniegu… 

 

 



Czy pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent od Świętego Mikołaja, 

kiedy była pani dzieckiem? 

Muszę sięgnąć pamięcią, ale najpiękniejszym prezentem od Świętego 

Mikołaja była książka „W pustyni i w puszczy”. Pewnie większość 

dzieciaków zna tę cudowną powieść Henryka Sienkiewicza. Była pięknie 

wydana, a dostałam ją jeszcze zanim zaczęliśmy omawiać ją w szkole. 

Przeczytałam lekturę wcześniej i bardzo mi się ona spodobała. Mało 

tego… Tak bardzo zachwyciłam się przygodami Stasia i Nel,  

że zainspirowałam się podróżami, które uwielbiam.  

Moim jeszcze niespełnionym marzeniem jest wyprawa do jakiegoś 

afrykańskiego kraju... Tam jeszcze nie dotarłam, ale do wielu innych 

części świata już tak. 

  

Jak wspomina Pani swoje święta Bożego Narodzenia, kiedy była Pani 

dzieckiem? 

Och to był wspaniały czas. Oczekiwanie na Świętego Mikołaja,  

a konkretnie na gwiazdkę, bo w wigilię do mnie przychodziła gwiazdka, 

przez dziurkę od klucza i zostawiała prezenty pod choinką. Wyczekiwanie 

na nią, gdzie nie było nic pod choinką, ja się czymś zajęłam aż tu nagle 

pełno prezentów. To były bajkowe święta. Choinka, kolędy, prezenty…  

To był i nadal jest najpiękniejszy czas w roku. 

 

Kiedy przestała Pani wierzyć w Świętego Mikołaja?  

Ja w Świętego Mikołaja wierzę cały czas, bo wydaje mi się, że drzemie  

on w każdym z nas. On istnieje i jak się postaramy to każdy z nas  

może być Świętym Mikołajem. 

 

Co jest dla Pani wyjątkowego w świętach? 

Przede wszystkim atmosfera. To, że spotykamy się z rodziną,  

z którą na co dzień się nie widzimy. To czas kiedy możemy zebrać się  

w szerszym gronie. Oczywiście wyjątkowości i niepowtarzalności dodają 

wszystkie zwyczaje, w tym śpiewanie kolęd, wspaniałe potrawy i kolacja 

wigilijna. Najważniejszy jest jednak czas spędzany z rodziną. 



 

 

Jak zmieniły się dla Pani święta od momentu kiedy była Pani 

dzieckiem? Jak obchodzi je Pani teraz? 

Myślę, że aż tak bardzo się nie zmieniły. Dziś też obchodzę święta  

w gronie rodzinnym. To jest najważniejsze, zwłaszcza w dzisiejszych 

czasach. Kiedy byłam małą dziewczynką, to święta miały bardziej 

magiczny wydźwięk. Muszę też zauważyć, że ostatnio zima przyzwyczaiła 

nas raczej do deszczowej, aniżeli śnieżnej wigilii. Święta nie są białe,  

a kiedy byłam dzieckiem to takie właśnie były. Brakuje mi tego puchu, 

który również oddaje świąteczną atmosferę. 

 

 

 



Jakiego prezentu oczekuje Pani w tym roku od Świętego Mikołaja? 

Myślę, że książka to najlepszy prezent dla mnie. Może być to książka 

podróżnicza, jeśli Mikołaj mnie słyszy. 

 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę… 

Również dziękuję! 

 

 

 

 

Tekst: Damian Kuc 

Rozmawiał: Damian Kuc 

Zdjęcia: Bartłomiej Mazurkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pani Jolanta Malarczyk to osoba, która zna każdy kąt na świecie. 

Globus dla Niej nie zna granic. I choć podróże to jej pasja, to świąt 

nigdy nie spędziła poza swoim domem… Nie wyobraża sobie szukać 

prezentów, czy pić świąteczny barszczyk za granicą… W tym roku 

również nie zamierza uciekać od zimy, choć nie jest typem 

„zimnoludka”. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z naszą Panią 

geograf… 

 

Byłam fryzjerką 

 

 



 

Jak wspomina Pani swoje święta Bożego Narodzenia, gdy była Pani 

dzieckiem? 

Kojarzą mi się przede wszystkim z  rodziną i domem. Zawsze rano 

wstawaliśmy i ubieraliśmy razem choinkę. To był taki zwyczaj i tradycja, 

że choinka była żywa, pachnąca i nie mogła być wcześniej przystrojona. 

Zawsze był to poranek wigilijny. Natomiast tata, babcia i mama krzątali się 

w kuchni, z której docierały do nas zapachy ciast i innych smakołyków 

szykowanych na wieczór. 

 

 

Kiedy przestała Pani wierzyć w świętego Mikołaja o ile w ogóle Pani 

przestała? 

Absolutnie nie przestałam wierzyć w świętego Mikołaja. On przychodzi  

do mnie co roku i mam nadzieję, że w tym też tak będzie. 

 

 

 

 

Co jest dla Pani wyjątkowego w świętach Bożego Narodzenia?  

 

Klimat i atmosfera! To, że mamy czas dla siebie, że spędzamy go  

z rodziną. Nigdy nie wyjechałam na święta do hotelu czy do ciepłych 

krajów. Zawsze spędzam je z najbliższą rodziną przy choince, śpiewając 

kolędy. Jest bardzo wesoło i gwarno. 

 



Czy pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent kiedy byłą Pani 

dzieckiem? 

Pamiętam! Tego nie da się zapomnieć. Była to piękna duża lala, miała 

długie, kręcone, rude włosy i te włosy były atrakcją, bo ja bawiłam się  

we fryzjerkę. Robiłam warkocze i czesałam koki. To był taki czas,  

że nie było w Polsce pięknych zabawek, a ta lala przyjechała do mnie  

z zagranicy, dlatego była dla mnie taka ważna, wyjątkowa,  

jedyna w swoim rodzaju i ją zapamiętałam. 

 

 

Jak zmieniło się dla Pani świętowanie od czasu, kiedy była Pani 

dzieckiem i jak świętuje Pani teraz? 

Przede wszystkim staram się, żeby atmosfera i klimat była cały czas 

podobna, jak wtedy kiedy ja byłam dzieckiem. Zmieniło się natomiast to, 

że teraz to ja przygotowuję potrawy i smakołyki na świąteczny stół.  

Mam tylko nadzieję że są równie pyszne, jak smakołyki mojej mamy  

i babci. Doświadczenie tylu lat pozwala mi powiedzieć, że póki co znika 

wszystko z talerzy, więc chyba nauka nie poszła w las… Poza tym, nadal 

dbam o atmosferę. Chcę, aby było miło i przyjemnie. 



 
 

Dziękuję za rozmowę 

Również dziękuję 

 

Wywiad przeprowadził: Aleksander Chyb 

Tekst: Franciszek Kozłowski 

Zdjęcia: Natalia Grabda 



Panie matematyczki i informatyczki, to kobiety niezmiernie  

skrupulatne, ułożone i uporządkowane. U nich wszystko musi się  

zgadzać. Nie to, że odmierzają kilogramy sernika, czy śledzi na stole,  

ale na pewno nic się u nich nie marnuje, bo jest dobrze obliczone…  

Zresztą przez cały rok LICZĄ i RACHUJĄ… W święta natomiast  

LICZĄ na dużo prezentów… Jakich? Przekonajcie się sami  

czytając wywiady z Paniami Katarzyną Grabowską, Katarzyną  

Majchrzyk i Marzeną Żołnierek. 

 

 

Zapach mandarynek 

 

 

 



Czy pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent od Świętego Mikołaja 

kiedy była Pani dzieckiem?  

Najpiękniejszy prezent jaki pamiętam, to chyba była wymarzona lalka, 

którą dostałam rzeczywiście od Mikołaja. Pamiętam to dość dobrze,  

ponieważ bardzo chciałam ją dostać. To co mi utkwiło również w pamięci 

to każda wizyta Mikołaja we wszystkie święta. Zawsze miał taki duży 

worek wypchany prezentami i to było najprzyjemniejsze. 

 

 

 

Jak wspomina Pani swoje święta Bożego Narodzenia, kiedy była Pani 

dzieckiem? 

Pamiętam, że zawsze wszyscy spotykaliśmy się w domu. Cała rodzina się 

zjeżdżała i mogliśmy się wszyscy spotkać i wreszcie nacieszyć swoim 

towarzystwem. Coś, co nieodzownie kojarzy mi się ze świętami  

to mandarynki i ich zapach. Muszę przy tej okazji wspomnieć,  

iż w czasach, w których ja byłam dzieckiem, nie było takich możliwości 

jak teraz, choćby z kupnem wspomnianych przeze mnie mandarynek  

i dlatego kojarzę je ze świętami, bo można było wtedy je jeść.  

Nie było też takiej jak dziś różności w słodyczach, czy prezentach.  

 

 

Kiedy Pani przestała wierzyć w Mikołaja?  

Powiem tak… Ja cały czas wierzę, że święty Mikołaj istnieje i ciągle mam 

nadzieję, że do mnie przyjdzie (śmiech) 

 



 

Co jest dla Pani wyjątkowego w świętach Bożego Narodzenia?  

Przede wszystkim chyba to, że można spędzić je w gronie rodziny,  

bo często o tym zapominamy. Człowiek wtedy zastanawia się  

nad tym co się dzieje wokół, kto potrzebuje jego pomocy. To taki okres,  

w którym należy dobrze zastanowić się nad tym co robimy dobrze,  

a co należy jeszcze poprawić. To czas przemyśleń i podsumowania…  

 

Jakiego prezentu oczekuje Pani w tym roku od Świętego Mikołaja? 

Tak jak być może większość z nas, przede wszystkim życzę sobie zdrowia, 

żebyśmy mogli szczęśliwie chodzić do pracy, a dzieciaki do szkoły.  

Jak będzie zdrowie, to reszta jakoś się ułoży.  



Jak zmieniły się Pani święta od momentu kiedy była Pani dzieckiem? 

Jak obchodzi je Pani teraz, w życiu dorosłym?  

Teraz jak już jestem dorosła i mam swoją rodzinę, bardziej skupiam uwagę 

na organizacji świąt i spotkań w gronie rodzinnym. Kiedy byłam 

dzieckiem interesowało mnie bardziej kiedy przyjdzie Mikołaj, co dostanę 

w prezencie? Wcześniej spotkania to była sama przyjemność i radość  

na myśl o tym, że dziadek, babcia, czy wujek z ciocią przyjadą na wigilię. 

Teraz oczywiście przyjemności nie brakuje, ale trzeba się bardziej 

postarać. Człowiek musi sobie to wszystko poukładać, zorganizować. 

Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. 

 

 

Dziękuję za rozmowę 

Dziękuję bardzo. 

 

 

 

 

Rozmawiał: Franek Kozłowski 

Tekst: Zofia Turek 

Zdjęcia: Antonina Mazoń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak co roku czekam na niespodziankę 
 

 

 
 

 



Czy pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent od Świętego Mikołaja? 

 

Nie mam takiego prezentu, który zapadł mi w pamięć. Najczęściej  

dostawałam, jeśli nie znalazłam pod choinką łakoci, to najczęściej  

były to jakieś małe symboliczne upominki. 

 

 

Jak wspomina Pani swoje święta Bożego Narodzenia, kiedy była Pani  

dzieckiem? 

 

To były święta rodzinne… Okres ten kojarzy mi się więc ze spotkaniami  

z babcią, dziadkiem, ciociami, wujkami i zazwyczaj w gronie najbliższych.  

Dla mnie święta, to synonim słowa ciepłej, wspaniałej, rodzinnej  

atmosfery. 

 

 

Kiedy przestała wierzyć Pani w świętego Mikołaja? 

 

Nie pamiętam… To wyszło jakoś tak naturalnie… Na tyle naturalnie,  

iż nie utkwiło mi w pamięci. 

 

 



Co jest dla Pani wyjątkowego w świętach Bożego Narodzenia? 

 

Chyba nie będę oryginalna, bo powiem, że przede wszystkim atmosfera,  

która wytwarza się wokół tych świąt. Spotkania rodzinne, rozmowy  

i ciepło, które sobie przekazujemy… To właśnie jest dla mnie 

najważniejsze.  

 

 

 

Jakiego prezentu oczekuje Pani od Mikołaja w tym roku? 

 

Jak co roku czekam na niespodziankę. Jeszcze nie wiem  

co mi przyniesie… 

 

 

 

Jak zmieniły się dla Pani święta Bożego Narodzenia od czasu  

dzieciństwa i jak obchodzi ja Pani teraz w dorosłym życiu? 

 

Bardzo podobnie… Jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć o rodzinnej  

atmosferze, która towarzyszy nam wszystkim w tym okresie. Jestem teraz  

dorosła i mam własną rodzinę, swoje małe dzieci, ale też spotykamy się  

w małym gronie rodzinnym, w domu i to najczęściej w naszym domu.  

Te święta nie różnią się więc bardzo od tych, które spędzałam jako małe  

dziecko. No może poza tym, że teraz ja muszę zająć się świątecznymi  

porządkami, organizacją, zmywaniem naczyń i uśpieniem dzieci,  

które są pełne wrażeń po otrzymaniu prezentów od Mikołaja. (śmiech) 

 

 

 

 

Rozmawiała: Natalia Grabda 

Tekst: Natalia Grabda  

Zdjęcia: Aleksander Chyb 

 

 

 



Koledzy i koleżanki powiedzieli  

mi prawdę… 
 

 

 

 

 

 



Czy pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent od świętego Mikołaja,  

kiedy była Pani dzieckiem? 

To jest troszkę trudne pytanie, bo po pierwsze muszę sięgnąć pamięcią  

do dzieciństwa, a po drugie pamiętam wiele wspaniałych prezentów  

jakie dostałam. Po trzecie będąc dzieckiem niezwykle często dostawałam 

książki i trudno byłoby wybrać mi tę najwspanialszą, bo bardzo lubię  

je czytać, a każdy tytuł wywołuje u mnie ciekawe wspomnienia. Może dziś 

nie są aż tak popularnym prezentem, ale we mnie budzą sentyment.  

Jeśli jednak tak porządnie się zastanowię, to tym moim najpiękniejszym 

prezentem, była lala, którą dostałam w pierwszej klasie. Była niezwykła… 

Pewnie macie ochotę zapytać dlaczego… Powiem Wam… Bo zamykała  

i otwierała oczy. To było wspaniałe… 

 

 

Jak zapamiętała Pani swoje Boże Narodzenie, gdy była Pani 

dzieckiem? 

To są jedne z najwspanialszych świąt. Moje wspomnienia to wspaniała, 

pachnąca choinka, prezenty pod nią, cała rodzina w komplecie no i wigilia, 

która zawsze jest wyjątkowa, wspaniała i zapadła w pamięci i w moim 

sercu. 

 

 

Kiedy przestała Pani wierzyć w świętego Mikołaja? 

Myślę, że historia z tym związana potoczyła się podobnie,  

jak w dzisiejszych czasach. Przyszłam do szkoły spotkałam kolegów, 

koleżanki i pewnego razu powiedzieli mi nieco prawdy, którą też zasłyszeli 

tu i ówdzie.  



 

Co jest dla Pani wyjątkowego w świętach Bożego Narodzenia? 

Pewnie powtórzę po moich koleżankach… atmosfera.  

To ona jest najważniejsza! Dużą też rolę odgrywa śnieg, wprowadzający  

w ich klimat. Święta dla mnie to także rodzinność, spotkania z bliskimi  

i wspólne rozmowy. 

 



 

 

Jakiego prezentu oczekuje Pani w tym roku od świętego Mikołaja? 

Powiem szczerze, że jeszcze nie myślałam o prezencie, który by mnie 

ucieszył w tym roku. Chociaż chwileczkę… Mam taki…  

Tym najwspanialszym dla mnie podarkiem byłoby spotkanie z całą 

rodziną. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ze względu na pandemię,  

ale kto wie, może się uda. Jeśli nie wszyscy będą mogli dojechać,  

to trudno, mam nadzieję nawet na rozmowę telefoniczną. Natomiast  

z takich materialnych prezentów, nie oczekuję niczego wyjątkowego. 

Cieszą mnie drobne upominki, a nie ogromne i drogie prezenty. 

 

 



Jak zmieniły się dla Pani święta od momentu kiedy była Pani 

dzieckiem? Jak obchodzi je Pani teraz w dorosłym życiu? 

Na pewno bardzo się zmieniły, ponieważ gdy dorastamy my to się 

zmieniamy, a gdy się zmieniamy to i święta się zmieniają. Kiedyś 

pomagałam przy organizacji świąt, robiąc małe prace domowe, a dziś 

głównie przygotowuję je ja, pomagają mi moje córki. Mimo upływu czasu 

cały czas staram się utrzymać rodzinny i świąteczny klimat. Jeśli chodzi  

o święta w dorosłym życiu to praktycznie w ogóle się nie zmieniły  

od tego co było w dzieciństwie. Starałam się zachować wszystkie zwyczaje 

z mojego rodzinnego domu. Spotykamy się, otwieramy prezenty, 

śpiewamy kolędy, uczestniczymy w pasterce, spacerujemy i gramy w gry. 

Jesteśmy po prostu razem i to jest najważniejsze. 

 

 

 

Rozmawiał: Kacper Kita 

Tekst: Kacper Kita 

Zdjęcia: Alicja Kierzkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeśli chodzi o święta to wuefiści mają wszystko „WYĆWICZONE”  

i zaplanowane. Kto by się spodziewał, że człowiek o tak wzorowej 

posturze, tak lubi kaloryczną żywność… O co chodzi?  

A co Wam będzie OŚMIORNICZKA opowiadać?! Przeczytajcie sobie 

sami… Pan Tomasz i Jego świąteczne tajemnice! 

 

 

Były słodycze… i teraz też mam nadzieję  

na słodycze 

 

 

 



Jaki był Pana najpiękniejszy prezent od Świętego Mikołaja? 

(śmiech) Prawdopodobnie były to słodycze, ale pamiętam jak dostałem 

taki nakręcany samochód, kiedy byłem mały. 

 

 

Jak wspomina Pan swoje święta Bożego Narodzenia, kiedy był Pan  

dzieckiem?  

Bardzo dobrze. To zazwyczaj są same miłe wspomnienia. Zimy  

były wtedy bardzo śnieżne i mroźne, więc dużo czasu spędzałem wtedy  

na podwórku. W domu była żywa choinka, a sam okres świąteczny 

najczęściej spędzałem u dziadków na wsi. 

 

 

Kiedy Pan przestał wierzyć w Świętego Mikołaja? 

A kto powiedział, że przestałem w Niego wierzyć, ja w dalszym ciągu 

wierzę w świętego Mikołaja. 

 

 

Co jest wyjątkowego dla Pana w świętach Bożego Narodzenia?  

Na pewno spotkania z rodziną oraz możliwość porozmawiania z tymi,  

z którymi się rzadziej widzimy na co dzień. Jest jeszcze jedna wyjątkowa 

sprawa… Co to takiego? Mnóstwo pysznego jedzenia. 

 

 

Jakiego prezentu oczekuje Pan w tym roku od świętego Mikołaja?  

Słodyczy! 

 

 



Jak zmieniły się dla Pana święta Bożego Narodzenia od kiedy był Pan 

dzieckiem? Jak obchodzi Pan święta w dorosłym życiu? 

Zmieniły się tak, jak całe życie dorosłego człowieka. Co do zmian mamy 

teraz mniej śniegu, a więcej deszczowej pogody. Nie zmieniło się  

jednak to, że przy każdych świętach mnie i moim bliskim towarzyszą  

przy każdych świętach te najlepsze wspomnienia właśnie z okresu  

kiedy byliśmy dziećmi. Jadę do rodziców, spędzam tam wieczór wigilijny, 

następnego siadamy wszyscy wspólnie do obiadu, a kolejnego dnia 

spotykamy się ze znajomymi. 

 

 

Dziękuje za rozmowę 

Dziękuję 

 

 

 

 

 

Rozmawiał: Bartosz Mazurkiewicz 

Tekst: Bartosz Mazurkiewicz 

Zdjęcia: Damian Kuc 



 



A jak Wy spędzacie te święta? Pewnie podobnie, bo wszyscy Polacy  

to jedna rodzina, jak mówią słowa pewnej piosenki. Choinka, prezenty, 

pyszne potrawy i atmosfera… Niby constans, a jednak co roku 

czekamy na 24 dzień grudnia, żeby z radością ubrać choinkę, odnaleźć 

pod nią prezenty, później je rozpakować, spędzić czas z rodziną,  

żeby przez długie wieczory rozmawiać i wspominać najcudowniejsze 

chwile. Co takiego wspaniałego jest w tym okresie, że magia świąt 

ogarnia nas wszystkich? Każdy z Was wie co to takiego…  

Każdy przeżywa je po swojemu. I tego właśnie życzymy Wam  

w te święta… To już za chwilę… Cieszycie się?  

 

Redakcja i korekta: Robert Majchrzyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


