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Natolińskie Jasełka 

Czy wiesz, że ….–  

nietypowe  kalendarium 

 3.XII—Międzynarodowy Dzień  

Osób Niepełnosprawnyvh 

 10.XII—Dzień Ochrony Praw 

Dziecka 

 13.XII—Dzień Księgarza  

 17.XII—Dzień bez Przekleństw 

a poza tym, jak zwykle 

 Barbórka 

 Mikołajki 

 Wigilia 

 Boże Narodzenie 

 Sylwester 

Wznawiamy publikację 

naszej szkolnej gazety 

„Lustro Szkoły”. Mamy 

nadzieję, że stęsknili-

ście się za „Lustrem 

…”. Nr 1 jest wydaniem 

świątecznym, specjal-

nym sygnalizującym 

nasz powrót.  

Kolejnych wydań  spo-

dziewajcie się co dwa 

miesiące począwszy od 

lutego 2016r. Znajdzie-

cie w nich to, co lubicie 

– stałe rubryki i cieka-

we tematy.  

Zaczynamy!  
 

W tym numerze: 

Flesz Grudniowy – pre-

zentuje Błażej Doma-

gała  

2 

Skąd to się wzięło!?- 

Marta Zielińska opowie 

o historii choinki  

3 

Szuflandia Literacka – 

opowieści nie tylko 

świąteczne wyciągnięte 

z dna szuflad trzecio-

klasistów 

4 

Fotorelacja Wojtka 

Czerwińskiego 

„Natolińskie Jasełka”  

12 

Numer 1 

2015/2016 

   LUSTRO         SZKOŁY 
 

Więcej o tegorocznych Jasełkach w Grudniowym Fleszu  na str. 2 

fot. Wojciech Czerwiński 
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3.XII, 4.XII  

POGOTOWIE CIASTECZKO-

WE 
Pod tym hasłem odbyła się w naszej 

szkole zbio rka pieniędzy na rzecz szla-

chetnej paczki. Polegała na sprzedawa-

niu ciast przygotowanych przez 

ucznio w lub ich rodzico w. Pachniało 

słodko, smakowało pysznie. Generalnie 

wielkie mniam! , a do tego w jakim 

szczytnym celu. 

8.XII,9XII,10.XII  

PRÓBNE TESTY GIMNA-

ZJALNE  
 .. zmora i moz e lekki stresik dla niekto -

rych gimnazjalisto w, ale teraz wiedzą 

czego się spodziewac  ! We wtorek i s ro-

dę testy odbywały się na sali gimna-

stycznej, a uczniowie innych klas praco-

wali cichutko (?) na parterze i I piętrze, 

lecz gdy w czwartek uczniowie pisali 

test językowy w salach lekcyjnych nie 

było wyjs cia – nalez ało wyjs c  . I tak 

jedni pojechali do kina /Listy do M.2/, 

inni na kręgle. No co z  ktos  pracuje, aby 

odpoczywac  mo gł ktos . 

23.XII  

WIGILIE KLASOWE  
Następnego dnia po jasełkach spotkali-
s my się wraz ze swoimi kolegami, kole-
z ankami i nauczycielami, aby zacząc   
s więta w naszym szkolnym, klasowym 
gronie. To ro wniez  jedna z tradycji na-
szej szkoły – wspo lne z yczenia, kolędo-
wanie, a wreszcie klasowa „wieczerza” 
składająca się ze smakowitych potraw, 
ciast i słodyczy przyrządzonych przez 

nas 
samych. 
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TO TYLE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ – BĘDĄ NOWE!   

JUŻ NIEBAWEM 

GRUDNIOWY FLESZ – BŁYSKA BŁAŻEJ DOMAGAŁA  

22.XII   

NATOLIŃSKIE JASEŁKA 
 Przed s więtami, jak to z tradycji naszej 
szkoły wynika, zostały przepięknie 
przedstawione jasełka, jak zwykle cu-
downy spektakl w wykonaniu naszych 
ucznio w pod kierunkiem Pani Iwony 
Chrząstowskiej – katechetki, w oprawie 
muzycznej cho ru i solisto w pod kierun-
kiem Pani Małgorzaty Marglewskiej – 
nauczycielki muzyki oraz w przepięknej 
scenografii wymys lonej i zrealizowanej 
przez Panią Małgorzatę Szpak nauczy-
cielkę plastyki wraz z uczniami. Zapra-
szamy do Fototorelacji, kto re w tym 
numerze są całkowicie pos więcone 
włas nie Natalolin skim Jasełkom.  

FINAŁ „SZLACHETNEJ 
PACZKI” 

 

12 i 13 grudnia 2015 roku przepro-
wadzony został finał Szlachetnej 
Paczki. Dzięki zaangaz owaniu 
ucznio w i rodzico w udało nam się 
przygotowac  paczki w pełni odpo-
wiadające potrzebom naszych ro-
dzin. Z relacji wolontariusza biorące-
go udział w przekazywaniu paczki 
wiemy, z e rados ci i wzruszeniu nie 
było kon ca.  
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SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO !? 
 

Witajcie! Tu Marta Zielińska z IgB. Znacie mnie , bo podsuwałam Wam do tej pory przepisy na różne 
smakowitości na łamach „Lustra..”. Tym razem nie będę pisać o kulinariach, lecz o …przedmiotach. 
Może to wydawać się nudne, ale jednak… każda rzecz ma swoją czasem bardzo ciekawą, nieznaną hi-
storię. 

Zbliz ają się s więta, więc opowiem wam o cho-
ince. Niby zwykłe iglaste drzewko, lecz ma 
długą historię. 
Kaz dy chyba wie, z e choinka to ustrojone 
drzewko, naturalne lub sztuczne, będące nie-
odłączną ozdobą w czasie s wiąt Boz ego Naro-
dzenia. Osobis cie nie wyobraz am sobie s wią-
tecznego czasu bez tej ustrojonej ros liny. 
W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza igla-
ste, uważane jest za symbol życia, odra-
dzania się, trwania i płodności. Jako drzew-
ko boz onarodzeniowe pojawiło się w XVI 
wieku. Tradycja choinek prawdopodobnie 
narodziła się w Alzacji, gdzie wystawiano 

drzewka 
i ubiera-
no je 
ozdoba-
mi z pa-
pieru i  

jabłkami. Wielkim zwolennikiem tego zwy-
czaju był Marcin Luter. Choinki, więc szybko 
stały się popularne w protestanckich Niem-
czech. Nieco po z niej obyczaj ten przejął Ko-
s cio ł Katolicki, upowszechniając go w Euro-
pie Po łnocnej i S rodkowej. W XIX wieku cho-
inka pojawiła się w Anglii oraz Francji, a po-
tem w krajach Europy Południowej. Do Polski 
przenies li ją niemieccy protestanci na przeło-
mie XVIII i XIX wieku, czyli w okresie rozbio-
ro w. Początkowo spotykano ją tylko w mia-
stach. Stamtąd choinkę wreszcie przeniesio-
no na wies . Dawniej boz onarodzeniowe 
drzewko strojono pierniczkami, orzechami, 
tzw. rajskimi jabłuszkami, własnoręcznymi 
ozdobami z bibuły, kolorowych papiero w, 
pio rek, wydmuszek, kłoso w zbo z , z dz beł traw 
itp. Na gałązkach choinki w wieczo r wigilij-
nych zapalano s wieczki lub zimne ognie.  
Zapewne taka choinka tez  wyglądała pięknie 

A może zróbcie zdjęcia choinkom w swoich do-
mach, domach swoich przyjaciół, a my pokaże-
my w fotorelacjach i nagrodzimy najpiękniej-
sze? Kontakt z naszym redakcyjnym fotogra-
fem – Weroniką Szczęsną.  
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SZUFLANDIA LITERACKA 
Okres przedświąteczny to nie tylko okres przygotowywania pysznych dań i 

cudnych ozdób, to również moment na trudne rozmowy, przemyślenia. Dziś z 

dna swoich szuflad powyciągali swoją twórczość nasi koledzy z klas III gim-

nazjum. Może staną się dla kogoś inspiracją, drogowskazem?  

Niepewność i lęk czy życzliwość do świata i akceptacja?  

– różne postawy wobec starości i przemijania  

Obecnie niewiele już ludzi godzi się ze starością i przemijaniem, a co za tym idzie ze śmiercią. Dziś nie są 
to odpowiednie tematy na rozmowę. Zdarzają się jednak chwile, kiedy myślimy nad kresem na-
szych dni, ale w życiu codziennym śmierć pozostaje tematem tabu. Współcześnie nie ma już takiej 
życzliwości dla starszych osób. Młodzi ludzie często nie szanują ich, boją się tej „odmienności”, nie do-
puszczając do siebie myśli, że kiedyś będą jej częścią. Uważam, że właściwą postawą wobec starości 
i przemijania jest życzliwość do świata i akceptacja. 
 

Po pierwsze trzeba być świadomym starości, przemijania i śmierci, gdyż świadomość ta pozwoli nam  
na zaznanie szczęścia, radości i spokoju oraz zrozumienie kolei rzeczy i następstw zachodzących  
w naturze. Odpowiednim przykładem z literatury jest wiersz „Śpieszmy się” Jana Twardowskiego, który 
mówi nam, że nie wiemy, ile będzie trwało nasze życie, zatem powinniśmy przeżyć je świadomie. 
 

Po drugie śmierć jest czymś naturalnym, czeka każdego z nas i należy to zaakceptować. Adekwatnym  
do tego przykładem literackim z kolei jest wiersz „Krótkość życia” Daniela Naborowskiego, pouczający 
nas, że człowiek powinien pogodzić się z ulotnością życia, które jest jak dym, cień czy punkt. 
Wszystko przemija i nie ma powrotu do rzeczy minionych. Należy zaznaczyć, iż wszystko, co ist-
nieje ma swój początek i koniec. Nasza młodość nie trwa wiecznie. 
Jest to kolejny argument, który wiąże się z akceptacją. 
 

Nie wolno zapomnieć również o życzliwości do świata i ludzi, jaką 
człowiek powinien wyrażać, aby na koniec swojego życia ujrzeć dobry 
obraz samego siebie, kim rzeczywiście był. Obowiązkiem młodych jest 
darzenie szacunkiem starszych, czasem schorowanych ludzi, którym 
należy się choć odrobina empatii. Dopóki więc jeszcze możemy zmie-
nić nasze nastawienie do innych, zróbmy to. 
 

Należy pamiętać o tym, że naszym zadaniem jest tak spożytkować 
życie i wykorzystać jego walory, aby będąc już staruszkiem po-
czuć się szczęśliwym, spełnionym i dumnym ze swojego życia doczesnego, nabytego doświadcze-
nia i życiowej mądrości. Pamiętajmy o tym, że czas upływa, a my będąc bezsilnymi nie możemy go cof-
nąć, by naprawić błędy. 
 

 

 

Reasumując - akceptacja, świadomość, dobroć, odpowied-
nie życie pomogą nam w uzmysłowieniu sobie, że wokół 
wszystko przemija i musimy się z tym pogodzić, czy podoba 
nam się to, czy nie. Nie zmienimy odwiecznego prawa natu-
ry, więc po co  walczyć, jeśli walka ta nie zakończy się zwy-
cięstwem? Lepiej spróbujmy żyć tak, aby było innym do-
brze z nami i nam z sobą samym.  

 

Anna Urbańska 
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Najukochańszym rodzicom na świecie  

Moja Wigilia to gwiazdka na niebie, 
mróz skrzypiący pod stopami, 
choinka błyszcząca lampkami. 

  Dom wysprzątany, pachnący karpiem i grzybami,  
i taka miłość, i dobroć między nami. 

  Cichy opłatek leżący na sianie  
i czekający na wspólne się nim łamanie. 

  Życzenia prosto z serca płynące, 
szczere, serdeczne i łzy wyciskające. 

  Czas przebaczenia i krzywd zapomnienia. 
  Wspólna wieczerza z dwunastu dań podana  

i kolęda razem odśpiewana. 
  A wszystko to dla dzieciątka 
- maleńkiego Jezusa naszego, 

przez Maryję 2000 lat temu powitego. 
  Maryja Matka nad synkiem swym zamyślona,  

jak Ty ma mamusiu przed 15-u laty  
nade mną pochylona.  

  Tuliłaś, karmiłaś, pieluszki przewijałaś 
i zawsze św. Józefa w osobie tatusia miałaś.  
  On zawsze na straży rodziny naszej stojący  

wyrozumiały, cierpliwy i na chleb ciężko pracujący. 
  Ja, jak Pan Jezus, trudności nie sprawiałam, 

zawsze radosna, sumienna pomocną dłoń ofiarowałam.  
  Dzisiaj w dzień Bożego Narodzenia  

dziękuję Wam Rodzice za dar mojego istnienia.  
  Dziękuję za wszystko i dłonie Wasze całuję  

i modlitwę przy żłóbku Pana naszego za Was ofiaruję. 

 Kinga Bińkowska 
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„Śnieżny dzień”    

Pisanie tej opowieści było dla mnie przyjemnością, a jednocześnie wyzwaniem. Przyjemnością, bo mogę w niej opowiedzieć 

o niesamowitych ludziach, których spotkałem na  drodze swojego życia. Wyzwaniem, ponieważ nigdy wcześniej nawet nie 

zabierałem się za pisanie. W tym miejscu chciałbym podziękować wielu osobom, które zapoczątkowały moją miłość do spor-

tu, a także ukształtowały moja osobowość. Dziękuję mojemu najlepszemu przyjacielowi, Jim- zawsze, nieustannie mnie 

wspierałeś i pomagałeś, wytrzymałeś ze mną ponad 15 lat i każdego dnia zadziwiasz mnie na nowo. Dziękuję także kibicom, 

którzy byli ze mną i moją drużyną na dobre i na złe, dawali mi też ogromną frajdę z grania na boisku. Dziękuję też Lucy i 

George White za te magiczne święta, które zapoczątkowały naszą znajomość. Największe podziękowania są dla moich ro-

dziców. Mamo, tato… Dziękuję Wam za każde chwilę spędzoną razem, za miłość, jaką obdarzyliśmy mnie i Anne, 

za wiele chwil i rzeczy, których nie jestem w stanie tu napisać, ale wiem, że Wy doskonale wiecie, co mam na 

myśli. Nie sposób zapomnieć o naszych niezwykłych, przepełnionych miłością świętach, nauczyliście nas- mnie i 

moją siostrę, że te dwa grudniowe dni, są najbardziej magiczne w ciągu roku.  W niniejszej opowieści ukaże  te, 

które uznałem za szczególne.  

Mijał kolejny grudniowy dzien . S więta zbliz ały się 
wielkimi krokami. Z kaz dą minutą, sekundą były co-
raz bliz ej. Miały byc  to pierwsze s więta, kto re spędzę 
samotnie. Jim wyjechał juz  do rodzico w do słonecz-
nego Palm Springs. Przez cały miesiąc przekonywał 
mnie, z e zostanie ze mną, jednak wiedziałem, z e nie 
mogę mu na to pozwolic . Nie mogę zniszczyc  mu 
s wiąt. Zawsze w pamięci mam nasze rodzinne s więta 
w Wilmington. Dzien  przed s więtami razem z młod-
szą siostrą lepilis my bałwana. Nigdy nie było s wiąt 
bez s niegu. Kaz dy dom w naszym mies cie ozdobiony 
był s wiątecznymi ozdobami. W domu czuc  było same 
cudowne zapachy. Moi rodzice kupowali choinkę, a 
my razem z Anne starannie ją dekorowalis my. Piekli-
s my pyszne ciastka, kto re miały s wiąteczne wzory. 
W s więta zjez dz ali się do nas dziadkowie, wujkowie, 
babcie, ciocie z całego kraju, dom był przepełniony 
ludz mi i wspaniałą atmosferą. Kiedy o tym mys lałem, 
poczułem ukłucie w sercu. Byłem s wiadomy tego, z e 
tym razem będzie inaczej. Od kilku dni nieustannie 
padał s nieg., Chicago wyglądało jak wielka puszysta 
kula. Wiadomos ci były przepełnione informacjami o 
odwołanych lotach samolotowych, takso wki nie kur-
sowały po ulicach. Zza okna słychac  było tylko pisk 
dzieci,  zjez dz ających nas sankach, lepiących bałwa-
ny, rzucających się s niez kami. Zostałem w Chicago ze 
względu na wczorajszy mecz, najwaz niejszy w sezo-
nie. Trener długo mnie do tego namawiał, az  w kon -
cu zgodziłem się. Siedząc na kanapie, obejrzałem 
prognozę pogody. Jak poinformowała mnie i zapew-
ne innych ludzi pani pogodynka, s nieg skon czy padac  
nocą z 23 na 24 grudnia. Czas mijał mi bardzo wolno, 
starałem się nie mys lec  o nadchodzących s więtach. 
Przestałem oglądac  kanały telewizyjne, w kto rych 
poruszali temat s wiąt, starałem się jak najmniej jez -
dzic  do marketo w. W kon cu doczekałem się kon ca 
opado w. Był 23 grudnia, godzina 6:47. Popatrzyłem 
za okno i ujrzałem rodzinę. Szczęs liwą rodzinę. Ma-
ma szła za rękę z synem, obok nich podąz ał tata nio-

sący zakupy, a przed nimi biegła mała dziewczynka 
wymachująca rękami we wszystkie strony s wiata. 
Przyglądałem im się uwaz nie, przypominając sobie 
mnie i Anne, mamę i tatę. Us wiadomiłem sobie, z e te 
s więta, podobnie jak poprzednie muszę spędzic  ra-
zem z nimi. Musiałem wro cic  do Wilmington, choc by 
to miało trwac  wiecznos c .. Pamiętam, z e chwyciłem 
za telefon i wykręciłem numer na lotnisko. Odebrała 
miła pani, wyjas niłem jej powo d mojego telefonu. 
Z przykros cią jednak stwierdziła, z e nie moz e mi w 
z aden sposo b pomo c, poniewaz  wszystkie bilety zo-
stały wyprzedane. Nie poddałem się. Dzwoniłem do 
wszystkich znajomych, mo wiłem o zaistniałem sytu-
acji. Nikt nie potrafił mi pomo c, az  w kon cu mene-
dz er mojego klubu zakupił jeden bilet do Wilming-
ton. Samolot miał wyleciec  o 14:35., gdy byłem goto-
wy udac  się juz  na lotnisko, zamo wiłem takso wkę. 
Przyjechała niestety szybciej niz  się tego spodziewa-
łem. Gdy byłem juz  na dole, zauwaz yłem w skrzynce 
list, wyjąłem go i włoz yłem do plecaka najszybciej 
jak to się dało. Zapomniałem o nim, jak się po z niej 
okazało, był to mo j największy błąd. Po dwo ch godzi-
nach lotu, skład samolotu powiadomił nas o awaryj-
nym lądowaniu w Nashville. Powodem były duz e 
opady s niegu i silny wiatr. Byłem bardzo zawiedzio-
ny i bałem się, z e nie zdarzę na s więta. Oglądając ga-
zetę, kątem oka zauwaz yłem wystający z plecaka list. 
Był to list, kto ry tego samego dnia rano wyjąłem ze 
skrzynki. Postanowiłem go przeczytac . Był to list od 
rodzico w… Nie mogłem uwierzyc  w to co było w nim 
napisane, : „Kochany Synku, ze względu na to, z e Ty 
nie moz esz odwiedzic  nas w nadchodzące s więta po-
stanowilis my razem z tatą i Anne, przyjechac  do Cie-
bie…” Czytając mys lałem, z e to jakis  z art. Miałem 
przynajmniej taką nadzieję. Przeczytałem go kilka-
krotnie. Us wiadomiłem sobie, z e w tej sytuacji muszę 
jak najszybciej wro cic  do Chicago. Rodzice i Anne na 
pewno tam są!  
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Zacząłem biec w kierunku pani sprzedającej bilety. 
Wyjas niłem jej, co się przed chwilą wydarzyło, jed-
nak nie mogła mi pomo c. Nad wschodnią i częs cią 
centralną kraju trwała ogromna s niez yca. Wszystkie 
loty zostały odwołane.  Byłem załamany i ro wnocze-
s nie ws ciekły, chciałem s więta spędzic  z rodziną, a 
okazało się, z e i tak spędzę je samotnie, co więcej na 
lotnisku w połowie drogi do domu.  
Musiałem jednak mys lec  racjonalnie, przeanalizowa-
łem wszystko i doszedłem do wniosku, z e skoro 
wszystkie loty w tej częs ci kraju są odwołane, to mo-
ja rodzina musi znajdowac  się w podobnej sytuacji 
do mnie. Wyjąłem więc ich zdjęcia z portfela i posta-
nowiłem pytac  wszystkich, czy ich widzieli. Pewna 
pani z personelu lotniska, poinformowała mnie, z e tu 
byli, co więcej dzisiaj przedpołudniem! Chcieli gdzies  
przenocowac , a następnie rano udac  się w drogę wy-
poz yczonym samochodem do Chicago. Mo wiła tez , z e 
byli bardzo zdeterminowani, aby dojechac  do celu, 
pomimo s niez ycy. Podarowała mi nawet adres miej-
sca, do kto rego się prawdopodobnie wybrali. Wie-
działem, z e nie odpuszczę i ich znajdę, byli przeciez  
tak blisko. Pomimo warunko w atmosferycznych do-
tarłem do autostrady międzystanowej. Miejsce gdzie 
oni się znajdują, znajdowało się mniej więcej około 
10 km stąd. Zdałem sobie sprawę, z e mimo szczerych 
chęci nie dojdę tam na pieszo. Starałem się, więc zła-
pac  stopa, ruch na autostradzie był bardzo mały, 
prawdę mo wiąc nawet nikły. Po dłuz szym czasie się 
jednak udało, zatrzymał się starszy pan jadący samo-
chodem terenowym w kierunku po łnocnym. Jechali-
s my, choc  tak naprawdę ,nic nie  było widac . Pan oka-
zał się bardzo miły, doskonale tez  znał miejsce, w 
kto rym prawdopodobnie zatrzymała się moja rodzi-
na, opowiedział mi o ludziach, kto rzy prowadzą ten 
biznes. W kon cu po długiej drodze dotarlis my na 

miejsce. Budynek był wykonany z drewna,  pełen 
s wiątecznych dekoracji. Kiedy wszedłem do s rodka, 
zauwaz yłem recepcję i poczułem ciepły ogien  dobie-
gający z kominka. Wnętrze było bardzo przytulne. 
Przy recepcji siedziała starsza pani, miała siwe włosy 
i bardzo przyjazny us miech. Na plakietce widniało 
imię Lucy. Przeprowadzilis my kro tką rozmowę, w 
kto rej powiadomiłem ją o powodzie swojego przyby-
cia. Obiecała mi, z e zrobi wszystko co w jej mocy, aby 
mi pomo c. Przejrzała wszystkie papiery, następnie 
udała się drewnianymi schodami na go rę. Po około 
20 minutach usłyszałem czyjes  kroki, gdy się odwro -
ciłem zauwaz yłem Annie, kto ra biegła w moim kie-
runku, zaraz za nią zobaczyłem mamę, a następnie 
tatę. Byłem szczęs liwy, dawno nie byłem tak szczęs li-
wy… Byli zaskoczeni moim widokiem. Lucy z boku 
przyglądała się nam, sprawiała wraz enie jakby tak 
jak my cieszyła się z naszego widoku. Po chwili za-
proponowała nam gorącą czekoladę. Usiedlis my przy 
kominku. Po radosnych chwilach, przyszedł jednak 
czas na zastanowienie. Musielis my wro cic  do domu, 
jednak nie mielis my jak. Lucy zaproponowała nam, 
abys  zostali tutaj, z nią i z jej męz em. Jej dzieci w tym 
roku nie mogły przyjechac  i czuliby się samotnie tyl-
ko we dwoje. Us wiadomilis my sobie, z e tak napraw-
dę nie mamy innego wyjs cia. Następnego dnia zabra-
lis my się za przygotowanie s wiąt. Przyjechał tez  Geo-
rge - mąz  Lucy, okazał się tak samo sympatyczny 
i zabawny jak jego z ona. S więta minęły nam w praw-
dziwej s wiątecznej atmosferze, podobnie jak nasze w 
Wilmington były przepełnione miłos cią. Mielis my 
ogromną choinkę i duz o własnoręcznie zrobionych 
prezento w.  

Te święta, a zwłaszcza wydarzenia im towarzyszące uświadomiły nam, że nie ważne gdzie się 
jest, ważne z kim. Nie ważne są prezenty. Najważniejsza jest miłość! Bo bez niej nas by tu nie 
było, nie poświęcilibyśmy się dla siebie. Powiększyły one też naszą rodzinę, Lucy, George i ich 
dzieci są stałymi gośćmi u nas w domu. 

Aneta Suligowska 
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„WIGILIJNY HORROR” 
Tę historię dedykuje wszystkim, którzy myślą, że prawda nie wyjdzie na jaw. Zawsze jest czas, aby przyznać się 

do winy. 

Ta historia zdarzyła się w ubiegłe s więta Boz ego 

Narodzenia, gdy wszyscy szykowalis my się na Wi-

gilię u babci. W domu panował chaos. Kaz dy był 

czyms  zajęty.  Nagle cos  mnie tknęło, aby podejs c  

do okna, tak jakby jakas  tajemnicza moc mnie tam 

skierowała.. Zauwaz yłam małą dziewczynkę kręcą-

cą się obok naszego domu. Była dos c  zdezoriento-

wana, chodziła w ko łko. Natychmiast zbiegłam na 

do ł,  aby powiedziec  mamie, co zauwaz yłam. Tro-

chę się wystraszyłam. Za namową mamy poszłam 

do dziewczynki, aby spytac  co tu robi? Sama w ta-

kie ciemno, w Wigilię? Odpowiedziała mi ze łzami 

w oczach, z e mamusia ją zostawiła i powiedziała, 

z eby nigdzie nie odchodziła, dopo ki po nią nie wro -

ci. Dodała tez , z e jej mamusia miała bardzo waz na 

sprawę do załatwienia w tym domku naprzeciwko. 

Popatrzyłam na stary dom, w kto rym odkąd pamię-

tam, nikt nie mieszkał. S wiatła były pogaszone. 

Dom wyglądał jak zwykle. Przeszło mi przez mys l, 

czy nie wejs c  tam, ale szybko zmieniłam zdanie. 

Dziadzius  kiedys  opowiadał mi, z e w domu tym 

mieszkało małz en stwo. Długo starali się o dziecko, 

ale na pro z no. Kobieta wpadła w cięz ką depresję z 

tego powodu. Mąz  namawiał ją na leczenie, ale bez 

skutku. Pewnego dnia, gdy mys lał, z e z z oną jest juz  

lepiej, kobieta pro bowała odebrac  sobie z ycie, tłu-

maczyła to tym,, z e bez niej męz owi będzie lepiej 

i w kon cu znajdzie kogos  kto da mu dziecko. Mąz  w 

głębi ducha mys lał o adopcji, ale przez pro bę samo-

bo jczą Ewy (bo tak włas nie miała na imię jego z o-

na) mogli stracic  jakiekolwiek szanse na to. Nieste-

ty kolejna pro ba samobo jcza udała się. Kobieta 

odebrała sobie z ycie skacząc z okna, w kto rym wła-

s nie zapaliło się s wiatło. Byłam przeraz ona, nie 

wiedziałam, co zrobic . W tym pokoju nigdy nie pa-

liło się s wiatło. Mimo wizyt najlepszych elektryko w 

z całej Polski, nikt nie wiedział, dlaczego w tym po-

koju nie da się włączyc  s wiatła? Mąz  nie poradził 

sobie z presją i zostawił dom. Z tego co wiem, wy-

prowadził się do Warszawy, do swojego brata i po 

niedługim czasie wziął s lub i miał dwoje dzieci. W 

domu tym często było słychac  dziwne dz więki, cza-

sami było widac  w nocy tajemnicze s wiatło. Nikt 

nie chciał kupic  starego, strasznego domu. Gdy tak 

rozmys lałam,, czy is c  sprawdzic  gdzie jest mama 

dziewczynki z domu zaczęły dobiegac  dz więki, ktos  

ewidentnie wzywał pomocy. Bez wahania wycią-

gnęłam komo rkę i napisałam, aby siostra szybko 

przyszła do dziewczynki, ja natomiast ruszyłam 

w stronę domu. Weszłam do s rodka, nigdy wcze-

s niej tam nie byłam. Gdy tylko przekroczyłam pro g, 

drzwi zatrzasnęły się z hukiem. Dostałam gęsiej 

sko rki, przez głowę przeszło mi milion mys li. 

W pewnej chwili znowu usłyszałam krzyk dobiega-

jący z go ry. Weszłam na strych, po drewnianych 

schodach, nie mys ląc o konsekwencjach. Zauwaz y-

łam młodą kobietę, kto rej noga była uwięziona 

miedzy dwoma deskami spro chniałej podłogi. Gdy 

mnie zobaczyła bardzo się przestraszyła. Spojrzała 

się na mnie, a jej oczy były całe białe, jakby nie 

miała z renic. Zaczęłam strasznie krzyczec , kobiecie 

udało się wyswobodzic  z pułapki i uciekła do poko-

ju, w kto rym czasem dziwne s wiatło. Biegnąc za nią 

zobaczyłam jak zamyka drzwi, jakby była tam jakas  

tajemnica. Pro bowałam wejs c , lecz drzwi były za-

trzas nięte. W tym momencie zobaczyłam siekierę 

i nie mys ląc długo chwyciłam za nią i gdy juz  się 

zamachnęłam, aby uderzyc  w drzwi, one powoli 

i z głos nym skrzypieniem otworzyły się. Kobieta 

powiedziała do mnie piskliwie STO J, znieruchomia-

łam. Nie mogąc wykonac  kroku. Nagle poczułam 

wielki bo l. Jakby ktos  z całej siły uderzył mnie 

w głowę. Zobaczyłam nad sobą jak przez mgłę ni-

ską małą postac . W pierwszym momencie wydawa-

ło mi się, z e skąds  znam tę postac . Tak to była wła-

s nie ona - mała dziewczynka, z kto rą rozmawiałam 

wczes niej. Była jakas  inna, nie była juz  smutna, 

s miała się. Jej piękne brązowe oczy nie były juz  

s więcące od łez.  Teraz były szczęs liwe. Spro bowa-

łam wstac , lecz znowu poczułam ogromny bo l gło-

wy. Zapytałam, gdzie jestem? I co ona tu robi? Mia-

łam jednak nadzieję, z e to był tylko zły sen. Myli-

łam się.  
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Gdy całkowicie oprzytomniałam zobaczyłam, lez ę 

na ziemi związana, a obok mnie siedzi owa dziew-

czynka. Nie odpowiadała jednak na moje pytania. 

Siedziała zajęta struganiem czegos  w drewnie.  

Pro bowałam się uwolnic , ale nie dawałam rady. 

W głowie miałam tylko jedną mys l- gdzie jest ta ko-

bieta? Co tu się stało? Jednak nie mogłam znalez c  

z adnej sensownej odpowiedzi na to pytanie. Nagle 

usłyszałam wielki huk. Dziewczynka wystraszyła się 

i z przeraz eniem w oczach powiedziała TO ONA. Jej 

słowa zmroziły mi krew w z yłach. Jednak do pokoju 

wpadła grupa antyterrorysto w. Gdy ich zobaczyłam, 

kamien  spadł mi z serca. Rozwiązali mnie i wynies li 

z tego domu. 

Okazało się, że historia była mocno skomplikowana. 

Otóż owa płacząca dziewczynka była dzieckiem nie-

gdyś porwanym przez Ewę, która wcale nie zginęła, 

choć tak myślał jej mąż. Dziewczynka miała na imię 

Matylda i bardzo przywiązała się do Ewy uznając ją 

za swoja matkę. Dowiedziałam się też, że w domu 

Ewy ukryta była duża kwota pieniędzy przeznaczona 

na wychowanie małej Matyldy, a pochodząca z napa-

du na kantor. Ewa i Matylda uznały, że zaczynam się 

czegoś domyślać i postanowiły pozbyć się mnie, nie 

wiedziały, że policja wpadła na ich trop – pieniądze 

były znakowane.  Od tamtego wydarzenia niedługo 

minie rok. Jednak nadal ciężko mi uwierzyć w to, co 

się stało. To była naprawdę niesamowita i straszna 

historia. Nigdy nie zapomnę tego wydarzenia.  

Zachęcamy wszystkich przechowujących w swoich 
szufladach literackie skarby, aby odwaz yli się 
i przesłali na adres redakcji Lustra Szkoły :   

  

 lustro.redakcja@o2.pl  
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