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 Lista świątecznych 
          klasyków i nowości 
 
 Czym mogę pomóc?  
 
 Co o pedagogu 

wiedzieć 
powinieneś? 

 
 Wywiad z 

Mikołajem i elfem! 
 
 Międzynarodowe 

grudniowe dni 
troski 

 
 Jak Boże Narodzenie 

Grudzień jest chyba jednym z naszych ulubionych 
miesięcy, a to ze względu na święta Bożego 
Narodzenia, atmosferę, która im towarzyszy, a 
także choinkę, mandarynki i śliczne swetry. No bo 
kto nie lubi świątecznych swetrów?  Grudzień to 
niewątpliwie miesiąc, w którym pojawia się 
zakupowe szaleństwo, pielgrzymki do świecących i 
udekorowanych galerii handlowych, w których 
święta zaczynają się już w listopadzie. Jednak war-
to pamiętać, że ten czas to nie tylko nowe bombki 
czy prezenty, bo najważniejsze w tym wszystkim 
jest to, żeby spotkać się z rodziną i spędzić choć 
trochę czasu wspólnie. Oczywiście jednym z 
plusów świąt jest także czas wolny, który możecie 
wykorzystać na rzeczy, na które nie macie czasu 
podczas chodzenia do szkoły, a jedną z takich rzec-
zy może być oglądanie filmów. Dlatego mamy 
specjalnie dla Was niezwykle subiektywny prze-
gląd świątecznych klasyków i nowości. Grudzień 
to miesiąc podczas, którego w ludziach odzywa się 
chęć pomagania dlatego biorą udział w różnego 
rodzaju akcjach typu Szlachetna Paczka, ale co z 
pomocą przez resztę roku? No to pytanie znaj-
dziecie odpowiedź, czytając najnowszy numer do, 
którego lektury serdecznie zapraszam! ;) 

Kamila 

 
 26. 11. odbyła się dyskoteka 

szkolna. Było ciekawie, a 
Samorząd, który ją zorganizował, 
jak zwykle dał z siebie wszystko i 
wyszło genialnie. 

 
 8.12. w naszej szkole 

obchodziliśmy Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Po 
Mszy św. i akademii uczniowie 
klas drugich gimnazjum 
przedstawili swoje projekty 
gimnazjalne 

 
 11.12 odbył się pierwszy Misyjny 

Kiermasz Świąteczny. Można 
było kupić cudowne ozdoby i 
pyszne pierniczki, pomagając w 
ten sposób oratorium w Bangla-
deszu.  

 
 Samorząd organizuje 

konkurs na interpretację 
lub przedstawienie 
piosenki świątecznej. 
Termin upływa 16.12. 
Więcej informacji jest na 
fan page'u Samorządu. 
Konkurs jest dobrym 
sposobem na wspólne 
przygotowanie się do Świąt 
Bożego Narodzenia. 
Zapraszamy do wzięcia 
udziału! 

 Szchlachetna Paczka dla 
PsitulMnie już ruszyła! 
Zbierane są koce, karmy, 
obroże, zabawki, ryż, 
makarony itp. 
Szczęściarzami, którzy 
dostaną nazbierane rzeczy 
są zwierzaki w schronisku 
w Biskupicach. 

 W grudniu 2016 r. odbędzie 
się Drugi Misyjny Kiermasz 
Świąteczny. 
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy Wam spokoju oraz szczęścia, 

rodzinnej atmosfery oraz samych cudownych  
świątecznych chwil. 

Aby nadchodzący rok przyniósł same korzyści, dobre 
oceny lub inne wymarzone rzeczy.  

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy  TIEnik ;) 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

Święta Bożego Narodzenia obchodzi się niemal 

na całej kuli Ziemskiej. Zatem można śmiało 

powiedzieć, co kraj to obyczaj. Każdy Naród ma 

swoją tradycję bożonarodzeniową, warto choć 

troszeczkę ją poznać.  

Przenieśmy się, więc do: 

Argentyny- tutaj Boże Narodzenie obchodzi się 

bardzo hucznie. Rodzina, wraz z sąsiadami i 

znajomymi, świętują przy suto zastawionym 

stole. Głównym daniem dnia jest pieczone 

prosie. O północy dopiero można zabrać się za 

konsumowanie łakoci, a cała zabawa trwa do 

białego rana. Tego dnia nie ma zwyczaju obda-

rowywania się prezentami, jest to praktykowane 

w dniu Trzech Króli – 6 stycznia. 

Anglii- Anglicy już w połowie listopada zaczynają 

świąteczne przygotowania. Zaczynają od 

kupowania gwiazdkowych prezentów dla rodziny 

i znajomych, a ich ulice oświetlają kolorowe 

dekoracje. Na Trafalgar Square można spotkać 

większość mieszkańców miasta, gromadzących 

się wokół olbrzymiej choinki postawionej obok 

pomnika Nelsona, która jest tradycyjnym darem 

Norwegów od czasów II wojny światowej. Tam 

też, podczas świąt, wraz z występującymi chóra-

mi z różnych stron świata śpiewają kolędy. W 

tym kraju nie obchodzi się Wigilii. Świąteczny 

posiłek spożywają w pierwszy dzień świąt Bożego 

Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony 

indyk, nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa 

oraz tzw. christmas pudding – rodzaj deseru. W 

drugi dzień świąt zwanym dniem pudełek – Box-

ing Day otwiera się otrzymane prezenty. 

Australii- Ze względu na klimat, święta Bożego 

Narodzenia w Australii spędza się w 

niecodziennej scenerii. W ten najważniejszy dzień 

mieszkańcy gromadzą się na plażach, rozkładają 

śnieżnobiałe obrusy, na których nie brak niczego. 

Są tam – podobnie jak w innych krajach - piec-

zone indyki, małe ciasteczka z bakaliami o 

wymyślnych kształtach, owocowe puddingi i 

ciasto, przypominające polski keks. W tym dniu 

plaże przypominają jeden wielki świąteczny stół. 

Nie brakuje również prezentów, które można 

znaleźć pod choinką, w ogromnej wełnianej 

skarpecie. Australijczycy rozdają je sobie w domu 

po „wielkiej uczcie” na plaży. 

Indii – tutaj, zawsze na święta – zarówno 

chrześcijanie, hindusi jak i muzułmanie – kupują 

nowe ubranie. Tradycyjnie na ok. 10 dni przed 

Bożym Narodzeniem zaczynają się wielkie 

przygotowania świąteczne. Mieszkańcy dekorują 

ulice, domy i kościoły, malując różne wzory na 

podłogach i przed domami. Podczas świąt organi-

zowany jest konkurs na szopkę, którą stawia się 

zazwyczaj w widocznym miejscu przed domem. 

Wszystkie eksponaty ogląda i ocenia specjalna 

parafialna komisja. Przed kościołem po 

uroczystej mszy przez całą noc trwają różne lote-

rie, a dzieci podobnie jak kolędnicy chodzą od 

domu do domu, prosząc o błogosławieństwo. 

Dominika  

W szkole na matematyce pani 
pyta Jasia: 

-Jasiu co to jest kąt?? 

Jasiu na to: 

-Kąt to najbrudniejsza część mojego 
pokoju 

W nocy żona mówi  
do męża: 
-Nie mogę zasnąć 
-Bo zło nigdy nie śpi  

Żona wróciła do domu po 
operacjach plastycznych: 
-Jak ci się podobam? 
Mąż po chwili namysłu: 
-No cóż. Zrobili co mogli.....  

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 
lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

Pani zadała temat wypracowania: "Kim 
będziesz jak dorośniesz". Jaś napisał w 
wypracowaniu: "Najpierw będę 
lekarzem, bo tak chce tata. Potem 
zostanę prawnikiem, jak chce mama. A 
na końcu zostanę kominiarzem, bo mi 
się też coś od życia należy..." 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 
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TIENIK OGLĄDA  

 

A TERAZ SIĘ SKUP 

Święta Bożego Narodzenia to 
czas, który inspiruje wielu artystów do 
tworzenia piosenek, obrazów, wierszy i 
oczywiście filmów. Podobno o gustach i 
pieniądzach się nie rozmawia dlatego te 
pierwsze i te drugie zostawię w spokoju, 

ale przedstawia Wam kilka filmów, 
które zna każdy albo prawie każdy. 

„Kevin sam w domu” i „Kevin 
sam w Nowym Jorku” to filmy, które 
niewątpliwie znajdują się obok 
choinki, ozdób, mandarynek i wspan-
iałych świątecznych swetrów na liście 
skojarzeń związanych ze świętami.  
Każdy zna historię rodziny McCallis-
terów, wyjazdu na święta do Francji 
czy Nowego Jorku, Kevina, który zos-
tał w domu i musi chronić go przed 
dwójką złodziei, którzy chcą go 
okraść. Zastawia na nich zmyślne 
pułapki i tak oto ośmiolatek wygrywa 
z dorosłymi! Te filmy znają wszyscy i 
pewnie nie każdy się przyzna, ale lubi 
go obejrzeć w świąteczny wieczór 

chociaż nie jest to drugi czy piaty raz.  
Pamiętam jakby to było 

wczoraj, jak w świąteczny wieczór 
siedziałam na łóżku, jedząc pomarańcze, 
za oknem o dziwo padał śnieg, a w tele-
wizorze leciał „Ekspres polarny”, czyli 
bajka, którą uwielbiam. Jest to historia 
chłopaka, który nie wierzy w Świętego 
Mikołaja i wigilię wyrusza pociągiem w 

podróż na sam Biegun Północny. Pod-
czas drogi poznaje nowych przyjaciół, 
przeżywa wiele przygód i na końcu 
oczywiście poznaje samego Mikołaja. 

Co to za gatunek filmowy: mało 
kto go teoretycznie lubi, większość 
zastrzega się, że nie ogląda i podobno 
jest on najgorszym gatunkiem ze 
wszystkich? Komedia romantyczna? 
Dokładnie tak!  W takim razie dlaczego 
„Listy do M.” zdobyły taką popularność? 
Tego nie wie nikt… 
Dla mało zorientowanych to ten 
filmowy sukces opowiada 5 różnych 
historii, które dzieją się jednego dnia, w 
wigilię Bożego Narodzenia, i zmieniają 
życie bohaterów. Film jest dla tych 
wszystkich, którzy wierzą w miłość i 
tych, którzy już przestali można znaleźć 
w nim pozytywne emocje, mnóstwo 
uśmiechu i wzruszeń. „Listów do M.2” 
nie widziałam, ale podobno pobił 
rekordy oglądalności więc coś w nim 
musi być. Od siebie dodam, że zwiastun 
jest całkiem niezły, więc jeśli nie jest on 
zlepkiem wszystkich komicznych scen to 
film może być całkiem zabawny.  
 Przerwa świąteczna ma to do 
siebie, że mamy trochę wolnego czasu, 
więc możecie go przeznaczyć właśnie na 
oglądanie filmów. 

Kamila 

 
 

Poziomo: 

3) Mizerna cicha, stajenka ... 

7) Lili, lili, laj, moje ... 

8) W Betlejem w żadnej ... 

9) Syn Boży w ... leży, by zbawić ludzki ród 

11) Zaświeć na mym ... 

13) Z ... dwora 

14) Pasterze śpiewają, ... Klękają 

15) Ciemna noc w jasności promienistej ... 

Pionowo: 

1) Droższy ... niż ma niebo w maleńkie osobie 

2) Wszystko ... atoli, czuwa Józef i Maryja 

4) ... kolęda, kolęda! 

5) Ma granice .... 

6) Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe... 

10) Chwałę Mu na wysokości nucą ... 

12) Narodził się w .... Pan wszego stworzenia 



Wattpad to jedna z darmowych 
aplikacji na urządzenia z systemem 
Android- tablety, telefony… 
Pewnie część z Was o niej słyszała, 
a niektórzy nawet ją zainstalowali. 
Do czego jednak służy Wattpad? 
Wattpad służy do rozwijania 
czytelnictwa oraz pisarstwa wśród 
młodzieży. Gdy tylko zainstalujesz 
tę aplikację i założysz konto na 
Wattpadzie, możesz za darmo 
publikować swoją twórczość. Jeśli 
nie lubisz pisać- nic nie stoi na 
przeszkodzie, żebyś pobrał tę 
aplikację! Jeżeli książki ci się 
znudziły i nie chcesz spędzać 
wolnego czasu przed komputerem 
i telewizorem- Wattpad ma na to 
idealne rady w postaci opowiadań 
innych użytkowników. Historie są 
podzielone na kilka kategorii: 
Fanfiction, Fantasy, Romans, 
Science- fiction. Nim podam 
jeszcze podkategorie, wyjaśnię 
jedną sprawę. Mianowicie, czym 
jest fanfiction? Pewna część osób, 
jakie znam, nie widzi różnicy 
między fanfiction a zwykłym 
opowiadaniem. Opowiadanie 
może dotyczyć czegokolwiek i 
tworzymy swoje postacie, a 
fanfiction to chociażby dalsze losy 
stworzonych już bohaterów 

(napisane przez fanów), np. 
kolejna część przygód Harrego 
Pottera lub inny przebieg 
wydarzeń w Igrzyskach Śmierci. 
Dobra, a teraz kolejny podział 
twórczości publikowanej na 
Wattpadzie. Mamy podkategorie: 
akcja, chicklit, dla nastolatków, 
duchowe, general fiction, 
historyczne, horrory, humor, 
klasyka, literatura faktu, losowo, o 
wampirach, o wilkołakach, 
opowiadanie, paranormalne, 
poezja, przygodowe oraz 
tajemnica/thriller. Jak widać, 
wybór jest ogromny i na pewno 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Można znaleźć też historie pisane 
w innym języku, np. angielskim. 
Podczas pisania na Wattpadzie, 
można ustalić obsadę, czyli np. jaki 
aktor może występować jako dana 
postać. Gdy już zdecydujesz się 
publikować tam swoją twórczość, 
pamiętaj o prawach autorskich, 
poprawności językowej oraz 
regularności w dodawaniu 
kolejnych części historii. Dzięki 
temu oraz wiernym czytelnikom 
możesz stać się tak samo sławny 
jak Anna Todd- autorka 
serii ,,After”, której pisanie 
zapoczątkowała właśnie na 

TIENIK CZYTA 
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Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Zbiórka  żywności 

w marketach, Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom…  podczas świąt pomagamy 

na wiele sposób, a w pomaganiu 

pomagają nam różne organizacje 

fundacje. Pomagamy ubogim 

rodzinom, pomagamy starszym, a także 

tym najmłodszym, pomagamy 

zwierzętom w schroniskach, wszystkim, 

którzy tego potrzebują. Przed świętami 

pomaganie staje się fajne. Źli stają się 

ci, którzy nie pomagają, a każdy grosz 

przekazany na cele dobroczynne, 

możemy w ogólnym podsumowaniu 

podnieść do kilku potęg. Miasta organi-

zują wiglie dla bezdomnych, zbiórki 

żywności, Caritas sprzedaje świece. 

Dobrze, że przed świętami ludzie 

pamiętają o tym, że sytuacja innych nie 

zawsze jest tak dobra jak nasza, że ktoś 

może potrzebować naszej pomocy, 

chociażby po to, żeby mieć 

jakiekolwiek święta. Jeśli tylko sami 

możemy, to pomagajmy! Warto jednak 

pamiętać o tym, że ludzie na całym 

świecie potrzebują naszej pomocy nie 

tylko przed świętami, ale przez cały 

rok. Apogeum pomocy przypada na 

tym świecie właśnie na okres świąt 

Bożego Narodzenia, natomiast z okazji 

innych świąt chęć niesienia pomocy nie 

jest wśród ludzi tak duża, jak w grud-

niu, nie mówiąc już o tym, że nie chodzi 

po tym świecie wiele osób, które 

pomagają zupełnie bez okazji. Dobrze 

pomyśleć o tym, że kiedy przeznaczymy 

jakąś kwotę, albo jakąś rzecz na 

szczytny cel przed świętami, to przecież 

to samo możemy zrobić za kilka 

miesięcy, wtedy, kiedy pomagających 

będzie o wiele mniej, a potrzeba ot-

rzymania tej pomocy będzie 

dokładanie taka sama. Zachęcam 

wszystkich do tego, aby po przekazaniu 

pieniędzy albo jakiejś rzeczy dla ubo-

gich przed świętami, zaplanować to, w 

jaki sposób możemy pomagać przez 

resztę roku, dzięki temu, nasza pomoc 

będzie o wiele bardziej wartościowa i 

na pewno zapisze się na liście naszych 

zasług; w końcu w większości przypad-

ków, pomaganie sprawia przyjemność 

nie tylko tym, którym pomagamy, ale 

także nam!  

Mateusz 

KRAWAT W MROWISKO 



POD KRAWATAMI 

Wszystkiego dobrego, cudownych chwil 

w te Święta, udanych prezentów  i… 

obyś zadławił się ością. Co ciśnie Ci się 

na usta, kiedy składasz życzenia 

osobom, za którymi nie przepadasz, ale 

tego wymaga sytuacja? Może aż tak 

skrajnie negatywnych emocji nie mamy 

w sobie, ale jest jeden udowodniony 

fakt- życzenia często są fałszywe. 

 Przyjęło się określać święta jako 

„magiczny czas”. Grudzień jest chyba 

najbardziej wyjątkowym spośród 

wszystkich miesięcy, przygotowuje nas 

do Świat Bożego Narodzenia. Kojarzą 

się one z ciepłem, dobrocią, życzli-

wością. Jest to zdecydowanie bardzo 

miłe, kiedy ludzie jakoś częściej się do 

Ciebie uśmiechają, a ekspedientki w 

sklepie, które pierwszy raz widzisz na 

oczy, podczas wydawania reszty mówią 

do Ciebie „Wesołych Świąt”. Mnóstwo 

ludzi wymienia ze sobą jak najserdec-

zniejsze życzenia. Ale ile w nich jest 

naprawdę serdeczności? Czy składanie 

życzeń nie jest tylko i wyłącznie od-

wiecznym zwyczajem, który trzeba od-

być co roku, bo w sumie jest przyjemny 

i czujemy się tak jakoś lepiej? Niezrozu-

miałe jest u ludzi to, że składają życzen-

ia osobom, z którymi w ciągu roku za-

mieniły znikomą ilość słów. Bo po co 

życzyć wszystkiego dobrego koleżance 

w grudniu, skoro ona potrzebowała 

czegoś dobrego od Ciebie w marcu… ty 

tego nie wiedziałeś, bo przecież z nią 

nie gadasz. To „wielu życzliwych ludzi 

wokół ciebie”, „pomyślności”, 

„uśmiechu  na twarzy” zależy też od 

składającego życzenia. Samo się nie 

zrobi! Jeśli tego życzysz, to 

konsekwentnie przyłóż się do realizacji. 

A jeśli tak naprawdę nie obchodzi Cię 

życie tego człowieka, to nie życz w 

ogóle. Winszowanie nie jest przymus-

em, jest jedynie formą okazywania 

sympatii drugiej osobie. Sympatii, a nie 

fałszu. Znowu w tym roku usłyszysz 

wiele ciepłych słów oraz sam je 

wypowiesz. Zadbaj o redukcje tych, 

które miałyby być nieszczere – lepiej 

powiedzieć mniej, a prawdziwiej. 

Paulina 
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TIENIKOWY PSYCHOLOG 

 

Często wchodząc do klasy z którą 

mam zajęcia po raz pierwszy zdarza mi się 

zadać TO pytanie... Bywa, że odpowiedzi 

zaskakują mnie samą. Większość z Was 

jednak po prostu nie wie. A szkoda, bo 

skoro nie wie, to w jaki sposób ma 

wówczas z tego korzystać? Mowa tu o 

funkcji szkolnego pedagoga. Po co? Na co? 

I dlaczego? Pominę tutaj część związaną 

m.in. z kontaktami z instytucjami, doku-

mentami szkolnymi, pisaniem planów, 

współpracą z nauczycielami, rodzicami itp. 

Bo nie czarujmy się- nie bardzo jesteście 

tym zainteresowani. Chciałam napisać 

raczej o tym, jak Wy możecie z pomocy 

pedagoga korzystać, niekoniecznie wtedy, 

gdy nauczyciel wysłał Was do gabinetu np. 

za złe zachowanie. Pamiętaj, że pedagog 

powinien być jednocześnie negocjatorem, 

powiernikiem i przyjacielem, któremu 

zawsze możesz zaufać. To chyba najbar-

dziej trafne określenia. Wiedz, że gabinet 

możesz odwiedzić zawsze, bo osoba znaj-

dująca się w środku jest tam właśnie dla 

Ciebie! Nie bój się prosić o pomoc-  to 

przecież nic złego, a do tego dyskrecję 

dostajesz zawsze w pakiecie!Od września 

kolejnym z zadań jest prowadzenie zajęć i 

pomocy z zakresu doradztwa zawodowego 

na terenie naszej szkoły. Jest ono 

przeznaczone głównie dla uczniów 

gimnazjum, ale Ty licealisto również nie 

bój się zadawać pytań- przecież chodzi tu o 

Twoją przyszłość. Część z klas zdążyła 

poznać mnie już dosyć dobrze, czy to ze 

względu na liczne zastępstwa, wizyty na 

godzinach wychowawczych, szkolne 

uroczystości, wspólne wycieczki, czy nasze 

spotkania w Oratorium. Pamiętajcie 

jednak, że jeżeli istnieje temat, który Was 

interesuje i który chcielibyście zgłębić, to 

nie bójcie się prosić o pomoc właśnie ped-

agoga. Z chęcią wybiorę się na godzinę 

wychowawczą, zorganizuję spotkanie ze 

specjalistą, lub postaram się i pomogę 

rozwiązać dany problem. Jeżeli masz 

obawy przed przyjściem, nie jesteś czegoś 

pewien, chciałbyś umówić się na spot-

kanie, to napisz do mnie wiadomość za 

pomocą naszego dziennika- przecież to nic 

nie kosztuje!Napisane w tym artykule 

informacje, to tak naprawdę tylko garść 

wiadomości i możliwości. Mam nadzieję, 

że uda mi się częściej gościć na łamach 

naszej szkolnej gazetki i wówczas zgłębić 

więcej istotnych dla Was tematów. A 

tymczasem do zobaczenia na godzinach 

wychowawczych, szkolnym korytarzu, czy 

w Oratorium. Serdecznie Was zapraszam i 

pamiętajcie, że drzwi gabinetu na drugim 

piętrze są dla Was zawsze otwarte! 

Do zobaczyska! 

Pedagog szkolny 

Natalia Pokrątka 

KRAWAT W MROWISKO 
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OTAKU TIE 

Teinik: Na początku chcę podziękować 
za poświęcony nam czas, który jest bez 
wątpienia drogocenny w szczególności 
o tej porze roku. Naszych czytelników 
interesuje bardzo, co Święty Mikołaj 
robi na co dzień. Czy Mikołaj również 
ma wakacje? 
Mikołaj: Hohohohoo oczywiście ludzie 
zwykle myślą, że moja praca zaczyna się 
w grudniu i kończy się wraz z Nowym 
Rokiem, ale to brednie! Mam 
świadomość, jak bardzo ważne, 
niezbędne i wspaniałe jest moje 
zadanie, dlatego też nie mogę sobie 
pozwolić na wakacje i relaks. Miniony 
rok był dla mnie szczególnie pracowity 
ze względu na kilka kontraktów, z 
których musiałem się wywiązać. Dodat-
kowo drobne nieporozumienie i 
rozprawy sądowe z firmą, która 
nieprawnie użyła mojego wizerunku do 
reklamowania swojego napoju. 

T: Nie chciałam poruszać tego tematu, 
lecz skoro już Mikołaj zaczął… czy nasi 
czytelnicy, jako pierwsi na świecie, 
mogliby się dowiedzieć skąd wynikła 
sytuacja, która miała miejsce tego lata, 
w której to Święty miałby reklamować 
produkt konkurenta? 
M: Proszę państwa to są wszystko 
pomówienia! Ja nie chcę komentować 
tych bezpodstawnych zarzutów i fali 
hejtów na mój temat. Mam jednak nad-
zieję, że każdy ma własny rozum i wie, 
co należy wybierać, a oczywiście należy 
wybierać produkt sprawdzony, z trady-
cją. Hoczywiście, będąc obiektywnym, 
muszę przyznać, że święta bez czer-
wonych ciężarówek nie byłyby tym 
samym. 
T: Bez wątpienia coś w tym jest. Nie 
wydaje się jednak Mikołajowi, że to 
zjawisko nie jest do końca pozytywne? 
Dzieci współcześnie bardzo często zapo-

minają o prawdziwym wizerunku 
Świętego i o tym co w świętach 
powinno najważniejsze, czyli o po-
mocy bliźniemu. 
M: Powinniśmy pamiętać, że świat się 
zmienia i my też powinniśmy. Taki 
lajf.  Hooczywiście nie jest niczym 
złym wspominanie biskupa (śmiech), 
ale powinniśmy pamiętać, że biała 
broda, czerwone sanie, wielki wór na 
prezenty i nie mieszczenie się w 
kominie sprawia, iż jestem aktualny i 
podziwiany. 
T: Wracając jeszcze do tematu czasu. 
Pytanie, które od zawsze trapi 
każdego z nas. Jak jest możliwe od-
wiedzenie każdego dziecka w ciągu 
jednej nocy? 
M: Przecież hooczywiste jest, że to 
niewykonalne. Na szczęście 
odwiedzam tylko grzeczne dzieci, a 
ich populacja znacznie spadła odkąd 
w telefonach pojawił się Internet. 
Muszę przyznać, że możliwość 
pobierania nielegalnego Windowsa i 
muzyki z sieci znacznie uprościły mi 
zadanie.  
T: To było już nasze ostatnie pytanie, 
serdecznie dziękujemy Świętemu 
Mikołajowi za poświęcony nam czas i 
życzymy dalszych sukcesów, szcze-
gólnie w reklamie i filmie. 
M: Również dziękuję, życzę wszystkim 
radośnie spędzonych zimowych dni i 
pamiętajcie, że coraz bliżej Święta, a 
zima się zbliża! 
Mimo naszych wcześniejszych 
doniesień, iż elfy zleciały się z całego 
Świata do Azji, aby przygotować 
prezenty dla grzecznych dzieci udało 
nam się skontaktować z jednym z 
nich. Mamy nadzieję, że dowiemy się, 
z jakiego powodu postanowił on nie 
uczestniczyć w tegorocznym 

przygotowaniu paczek. 
T: Legolasie, dlaczego postanowiłeś 
opuścić towarzyszy w czasie 
przedświątecznym? 
Legolas: Wszyscy popełniają błędy i 
muszą za nie płacić. Dużo bym dał, 
aby spędzić czas, tak pracowicie jak 
moi bracia. Niestety, ostatni film, w 
którym grałem, okazał się bardzo 
czasochłonny i pokrzyżował moje 
plany. 
T: Może chciałbyś polecić nam ten 
film lub chociaż zdradzić jego tytuł? 
Czy ten film byłby odpowiednim 
upominkiem świątecznym dla 
bliskich? 
L: Niestety nie. Lecz, jeśli mogę coś 
polecić, to zachęcam do czytania. 
Moim zdaniem każda książka (poza 50 
odcieniami szarości) byłaby lepszym 
prezentem. 
T: Rozumiem. Wspomniałeś, że inne 
elfy mają teraz bardzo dużo pracy, co 
należy do waszych obowiązków? 
L: Elfy losują dzieci, którym tworzą 
zabawki. Najlepiej mają się te, które 
szykują upominki dla emo, ponieważ 
te dzieci i tak się nie cieszą z niczego i 
elfy nie muszą się starać. Jak już 
popakujemy prezenty, szyjemy sobie 
kostiumy, które z powodu głupiego 
zakładu z Rudolfem, wyglądają... 
żałośnie. Następnie rozjeżdżamy się, 
aby mieć pewność, że nasze paczki 
dotarły do odpowiedniego dziecka. 
T: Ciągle mówimy o dzieciach, a jaki 
prezent, ty chciałbyś dostać? 
L: Chyba nowy łuk, szampon do 
włosów z liści Białego Drzewa i może 
jakiś pierścionek 
T: Będziemy o tym pamiętać. Bardzo 
dziękujemy za spędzony z nami czas. 
L: Dziękuję. 

Z naszymi gośćmi rozmawiała Nina 

ROZMOWY PRZY KRAWACIE 

Ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia postanowiliśmy porozmawiać z 
wyjątkowymi postaciami, które sprawiają, że okres świąteczny jest dla nas tak 

wyjątkowy. Po licznych próbach nawiązania kontaktu, w końcu udało nam się ustalić 
termin spotkania i przeprowadzić wywiad z postacią, która jest nam dobrze znana i 

kochana, czyli ze Świętym Mikołajem. Spotkaliśmy się w Pyrzowicach, gdzie przesiadał 
się na specjalne sanie do Azji, aby sprawdzić, jak jego pomocnikom- elfom idzie przygo-

towanie prezentów. Mimo licznych zobowiązań odpowiedział nam na kilka pytań. 


