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Poniżej przedstawiam opowiadania, których autorami jest młodzież naszej szkoły: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Mateusz Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opowieść świąteczna – Pola Nowakowska 

 

Ta opowieśd wydaje się nieprawdopodobna, ale się wydarzyła. 

Była  grudniowa wigilijna noc,  przebudziłam  się i zobaczyłam, że za oknem pada śnieg. 

Bardzo dużo śniegu, właściwie to za oknem było biało! Od razu zapragnęłam pobawid  się tym białym 

puszkiem. Wymknęłam się szybko za drzwi i kiedy byłam już na dworze, poraziła mnie wszędzie 

panująca zima. Było tak biało i cicho!  

Kiedy już mój wzrok się troszkę przyzwyczaił, dostrzegłam przed sobą wielkie sanie z 

sześcioma reniferami. Sanie były puste jednak szybko zrozumiałam że to ja mam w nich zasiąśd. 

Dostrzegłam, że mam na sobie czerwony strój, mało tego, miałam brodę i byłam Najprawdziwszym 

Świętym Mikołajem! Potrafiłam rozmawiad z reniferami, które szybko oznajmiły mi, że  ich Szef się 

dziś mocno rozchorował i ja z całego Świata zostałam wylosowana na zastępstwo..   

Bardzo się ucieszyłam, że mogłam zostad Mikołajem przez cały dzieo i rozdawad prezenty. Okazało 

się, że sanie Świętego Mikołaja są bardzo szybkie i do innego kraju można nawet polecied w minutę.  

 I tak rozdawaliśmy prezenty po domach po całym świecie i nawet nie byłam zmęczona.., aż 

nagle mieliśmy zderzenie z samolotem. Renifery bardzo się zdziwiły, że samolot poleciał tak wysoko. 

Było to niezgodne z Umową lotniczą zawartą miedzy Laponią a liniami lotniczymi. Sanie były mocno 

rozbite i zaczynaliśmy spadad wraz samolotem. Jednak i tym razem sanie jakiś cudem znów same się 

naprawiły i kontynuowaliśmy naszą podróż po domach. 

W jednym z domów, chyba to było gdzieś w Afryce spotkała nas niemiła niespodzianka , kiedy 

przy choince, a właściwie przy kominku , bo wiadomo, że każdy prawdziwy mikołaj wchodzi 

kominem, siedział prawdziwy lew. Co prawda był mały, ale nie chciał nas wpuścid i bronił domu. 

Jednak moje czary,  takie jak ma Mikołaj, zadziałały i lew się odsunął, a nawet pokazał nam łapką 

drogę. 

Był tez przypadek kiedy pod koniec mojej mikołajowej pracy byłam już troszkę zmęczona i 

pomyliłam prezenty. I tak, starsza Pani Amber ze Szkocji dostała ode mnie lalki i klocki Lego, a dzieci z 

Bullerbyn – imbryk z zestawem angielskich herbat.  Jednak moje niezawodne renifery szybko odkryły 

pomyłkę i zamieniliśmy te prezenty. 

Przy prawie każdym domu i choince czekały na mnie jakieś ciasteczka i mleko, więc pod 

koniec trochę bolał mnie już brzuch.. Jednak było warto. 

Po misji, wróciłam spokojnie pod swój dom , pożegnałam się z reniferami i przekazałam 

pozdrowienia dla Mikołaja. 

Gdy weszłam cicho do domu, wszyscy nadal spali, a ja w swoim pokoju zobaczyłam ogromny 

prezent i list gratulacyjny za wzorowe wykonanie zadania. Mam ten list do dzisiaj… 

 Ale i tak nikt mi nie uwierzy , że na jedną wigilią noc , zostałam Świętem Mikołajem. 

 



Karolina Intrys 

Pewnego dnia zaczynał się zwyczajny dzieo. Wstałam i zjadłam śniadanie . Z tego powodu,  że 

był wtorek, musiałam iśd do szkoły w Wigilię. Spodziewałam się nudnych lekcji, bo dotąd nie mieliśmy 

lekcji w Wigilię. 

Po szkole bardzo zgłodniałam, a nie miałam nic do jedzenia, bo wszystko zjadłam na przerwie. Więc 

poszukałam w mojej kurtce 2 złote .Obok szkoły był wielki market, lecz nie chciało mi się wracad, 

ponieważ był  daleko . Wtem pojawił się starszy pan, którego pierwszy raz widziałam na oczy. 

Sprzedawał kanapki . Zastanawiałam się czy kupid od niego kanapkę, ale mój głód z nim wygrał więc 

kupiłam od niego jedną kanapkę z szynką. Smakowała mi niesamowicie, lecz po chwili poczułam się 

jakoś dziwnie. Zaczął padad śnieg i zrobiło się zimno. Szłam szybkim krokiem, aby  dotrzed do domu. 

Jednak ludzie , których mijałam, dziwnie się na mnie patrzyli. Wtargnęłam szybko do domu i poszłam 

do mojego pokoju. To co zobaczyłam w lustrze było  oszołamiające. Zostałam Świętym Mikołajem .Na 

szczęście nikogo nie było w domu.  

Niedługo zaczynała się kolacja wigilijna, a ja  byłam  Mikołajem. Pobiegłam szybko do tego starszego 

pana i opowiedziałam mu, że byłam tutaj jakąś 1 godzinę temu i kupiłam od niego kanapkę z szynką . 

Miałam szczęście, bo ten pan mnie zapamiętał, miał tylko jednego klienta od tamtej pory. Wyjawił 

mi, że to jego kanapka i on miał ją zjeśd  wieczorem, aby byd Świętym Mikołajem po to, żeby 

rozdawad prezenty dzieciom .Nie  wiedział  jak to się stało, że dał mi zaczarowaną kanapkę. 

Zapytałam się jego jak można się przemienid. A on odpowiedział ,że nie zna eliksiru na przemianę, bo 

sam się przemienia po dwóch miesiącach bycia Mikołajem . Byłam bardzo niezadowolona,  bo jak 

pokażę się mojej rodzinie.                                                                                                                             

Wtem zadzwoniła mama . Powiedziała  , że mam się spieszyd, aby przygotowad stół na wigilię,  bo 

niedługo przyjadą dziadkowie, a sama tego wszystkiego nie zrobi. Więc  poszłam do domu. Idąc 

szykowałam  sobie przemowę, aby  powiedzied mojej rodzinie, że będę Świętym Mikołajem przez 

dwa miesiące i to nie jest żadne przebranie .Gdy wtargnęłam do domu, szybko nakryłam stół i 

poszłam do swojego pokoju . Mama powiedziała  przez drzwi, że dziadkowie przyjechali i żebym się z 

nimi przywitała . Idąc już do salonu, w którym była cała rodzina, powiedziałam  im przez ścianę, że nie 

mogę przed nimi ukrywad prawdy. Kiedy  miałam się im pokazad, zobaczyłam przez okno tego 

starszego pana, więc wyszłam na chwilę  przez drzwi. Dał mi eliksir, powiedział abym go wypiła. 

Byłam nieco zła, bo eliksir nie zadziałał przez chwilę.                                                                       

Wchodząc do salonu rodzina powiedziała mi ,że bardzo ładnie wyglądam. Ja,  nie wiedząc o co chodzi, 

poszłam do pokoju.Bardzo się dziwiłam jednak byłam szczęśliwa, bo wyglądałam normalnie. Mama 

zapytała  mnie o co chodziło z tym ,że muszę im powiedzied prawdę. Ale i tak nikt mi nie uwierzy , że 

na jedną wigilijną noc zostałam Świętym Mikołajem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Wojtek Kucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gustaw Konat 

Pewnego grudniowego poranka, nastoletni chłopiec obudził się i wstał z niechęcią z łóżka. A 

miał on na imię Wojtek. Za dziecka był bardzo grzeczny i spokojny jednak to się zmieniło. Teraz jest 

psotny i arogancki. A to wszystko przez ten jeden wigilijny wieczór. 

5 lat temu  Wojtek był bardzo podekscytowany wieścią o tym, że dzisiaj jest 24 grudnia czyli wigilia. 

Rankiem chłopiec poszedł razem z tatą do lasu uciąd świąteczne drzewko. W domu w tym samym 

czasie jego mama Violetta, nakrywała do stołu oraz przygotowywała wigilijne dania. Wojtek jednak 

nie czekał najbardziej na świąteczne dania ani na choinkę, tylko na prezenty i świętego mikołaja… 

Wieczorem Wojtek z  niecierpliwością czekał na przyjście mikołaja… Jednak mikołaj się nie zjawił… 

Chłopiec był zawiedziony i zły. Od tamtej pory Wojtka nigdy nie obchodziły już święta. Zawsze w 

wigilijny wieczór chłopiec był bardzo podenerwowany i źle nastawiony na ów świąteczną ucztę. Tak 

samo tym razem. 

Wojtek już od rana wstając z łóżka czuł się źle z myślą o wigilijnym wieczorze. Tego dnia jego dziadek 

Horacy, wysłał Wojtka do lasu aby uciął choinkę.. Chłopak długo się wykłócał ale jednak uległ 

dziadkowi i poszedł. Wziął ze sobą małą siekierkę oraz sanki po to aby pociągnąd drzewko za sobą.  

Jakiś czas późnej Wojtek powoli wchodził w głąb lasu. Robiło się coraz ciemniej i mroczniej. A to było 

dla Chłopca przerażające, gdyż bał się on ciemności. Długo myślał, jednak przełamał strach i poszedł 

poszukad najpiękniejszego drzewka. 

Gdy już chciał wrócid, okazało się, że przypadkiem zabłądził. Był bardzo przerażony. Na co dzieo jest 

odważny, jednak to zawsze było jego największą słabością. Chłopiec szukając drogi powrotnej 

zauważył dziwne ślady. Były to ślady podobne do zaprzęgu konnego. Wojtek poszedł więc za śladami 

z nadzieją na odnalezienie drogi powrotnej. Na koocu śladów okazało się  że ślady te zostawiły na 

śniegu sanie mikołaja razem z odciskami kopyt reniferów. Na początku chłopiec nie mógł uwierzyd w 

to co widzi, jednak nic się mu nie przewidziało. Z nieśmiałością podszedł do mikołaja i zapytał się co 

go tu sprowadza oraz dlaczego nie roznosi prezentów. Mikołaj odpowiedział, że jego magicznej mocy 

zabrakło dla niego i reniferów. Moc ta pozwalała im latad oraz umożliwiała magiczne zdolności. 

Chłopiec był zaciekawiony i zdziwiony. Z niechęcią zapytał  czy może mu jakoś pomóc. Razem szybko 

wymyślili plan. Bo dzisiaj to właśnie Wojtek miał pełnid funkcję świętego mikołaja.  

Chłopiec kiedy otrzymał magiczny pył od razu poleciał w górę aby nacieszyd się swoimi nowymi 

zdolnościami. Jednak zabawa nie trwała długo gdyż musiał zacząd rozwozid prezenty. Wojtek nadal 

niedowierzał w to co się dzieje, ponieważ nigdy nie spodziewałby się tego, że to właśnie on będzie 

świętym mikołajem. 

Po kilku godzinach Wojtek odwiedził już tysiące domów, jednak zapomniał o swoim, o swojej 

rodzinie. Chłopiec uważnie przejrzał listę z prezentami. Były na niej prezenty dla każdego członka jego 

rodziny oprócz niego. Zrobiło mu się przykro jednak wiedział ,że musi je dostarczyd  aby na twarzach 

domowników pojawił się uśmiech. Gdy potajemnie dostarczył prezenty, nagle jego magiczne moce 

zniknęły, a wszystko zaczęło wyglądad tak jak dawniej. Wszyscy z  niecierpliwością czekali na Wojtka, 

więc ku jego zdziwieniu choinka była już w domu dawno udekorowana a pod nią było o jeden prezent 

więcej. Okazało się, że ten prezent jest dla niego.  Była nim jego wymarzona deskorolka. Sam nie 

wiedział skąd się wziął ten prezent, lecz nie martwił się o to i cieszył się z niespodzianki.  



Kiedy chłopiec wyjrzał przez okno, aby zobaczyd padający śnieg, zobaczył lecącego na saniach 

mikołaja machającego mu. Wojtkowi zrobiło się miło, wiedział że zrobił dobry uczynek.  

Wtedy chłopiec rzekł: 

Nie jest ważne to aby wszyscy się dowiedzieli, że to ja dzisiaj byłem świętym mikołajem. Lecz to, że na 

ich twarzach pojawił się uśmiech spowodowany radością z wyczekiwanych prezentów, bo i tak nikt 

mi nie uwierzy, że na jedną wigilijną noc zostałem świętym mikołajem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aleksandra Święcicka 

Zimna, grudniowa noc i ja – Evana Black. Pobłyskujący księżyc co jakiś czas 

rzuca do mnie przenikliwe spojrzenie przez okno. Czuję na sobie lodowaty 

wzrok płatków śniegu. Za minutę północ. Można by pomyśleć, że nie jest to 

nic nadzwyczajnego, lecz właśnie za moment nadejdzie ten jakże wesoły i 

wyczekiwany przez wszystkich dzień – przez wszystkich tylko nie przeze 

mnie… 

 

Odkąd sięgam pamięcią, święta Bożego Narodzenia kojarzyły mi się z 

wiecznym bezładem i nerwowością. Nigdy nie rozumiałam dlaczego całe moje 

rodzeństwo podskakuje z radości na widok choinki, którą trzeba będzie 

ubrać. Od zawsze drażniły mnie świąteczne, kipiące radością piosenki w 

radiu. Mimo wszystko najbardziej odpychający był dla mnie ten cały Święty 

Mikołaj. Zupełnie nie potrafiłam pojąć co takiego nadzwyczajnego jest w tej 

postaci. Byłam przekonana, że jest on jedną wielką bujdą zmyśloną przez 

dorosłych. Wszystko jednak zmieniło się tej jednej nocy… 

Dom Blacków jak co roku połyskiwał srebrno zielonymi światełkami, 

powieszonymi przez Ronalda – mojego kochanego, starszego braciszka, który 

miał zwyczaj straszenia mnie przez okno podczas wieszania lampek pod 

dachem. Ron od zawsze uwielbiał się ze mną droczyć.  

Gdy schodziłam po schodach do kuchni, już na pierwszym stopniu unosił się 

rozkoszny zapach wypieków Luny – mojej starszej siostry. Jej piernik z 

migdałami był jedyną rzeczą, która cieszyła mnie w świętach. Ponadto Luna 

miała niezwykły dar, mianowicie potrafiła wierzyć w świąteczny czar, który 

mi tak ciężko było pojąć.  

Nadchodził ten dzień. W całym domu panowała ogromna krzątanina, ja 

spędzałam czas na czytaniu jakiegoś słabego kryminału. Robiłam wszystko 

by zabić czas. Nagle moje rozmyślanie przerwał dziadek. Wyglądał na bardzo 

zakłopotanego, jakby miał się na coś spóźnić. Spojrzał na mnie poważnym 

wzrokiem.  

Wyczułam, że chce mnie o coś poprosić. Powiedział bym pobiegła migiem na 

pocztę i odebrała niezmiernie ważną przesyłkę. Ku mojemu zdziwieniu polecił 

mi też wziąć ze sobą osiem dużych, soczystych marchewek. Nie przedłużając 

popędziłam w podskokach na pocztę. Miasto wyglądało na kompletnie 

opustoszałe. Zaniepokojona próbowałam otworzyć drzwi budynku. Były 

zamknięte! Z rezygnacją miałam już odejść, aż tu nagle ni stąd, ni zowąd 

ujrzałam osiem dostojnych reniferów, zaprzężonych w potężne, złote sanie! 

Jeden z nich domagał się marchewek, które trzymałam w dłoniach. Nie 

mogłam uwierzyć w to co widzę. Nagle kolejny renifer odezwał się do mnie 



podniosłym głosem. Rzekł, że Mikołaj miał im przysłać godnego zastępcę, 

który rozwiezie prezenty dzieciom na całym świecie, ponieważ on sam nie 

czuje się dziś na siłach. Byłam pewna, że to jakaś pomyłka… Właśnie w 

tamtej chwili dostrzegłam, że moje ubrania zamieniły się w jeden wielki 

czerwony kożuch, a renifery jadły już ze smakiem marchewki, które jeszcze 

minutę temu miałam w ręce. Po zjedzeniu renifery zaczęły mnie poganiać 

bym wsiadła na sanie. Ujrzałam w rogu wór z prezentami, które wcale się nie 

kończyły. W tym momencie zrozumiałam co się święci… Mój dziadek jest 

Świętym Mikołajem i wybrał mnie – Evanę Black - bym rozwiozła dziś za 

niego prezenty! Byłam oszołomiona tym co się działo, lecz zachowałam zimną 

krew i podjęłam się tego zadania.  

Mogłabym o tym wszystkim opowiadać w kółko, ale i tak pewnie nikt mi nie 

uwierzy, że na jedną wigilijną noc zostałam Świętym Mikołajem. 

 


