
 



Wstępniak 

 
W tym roku nietrudno o niezamierzone sytuacje. Ten absolutnie wyjątkowy, 
także z tego względu, numer LOGOSU miał być przez naszą Redakcję tworzony 
w pięknych polskich górach, wśród śniegu i drewnianych chatek. Mieliśmy 
pisać nasze artykuły w kafejce na ośnieżonym szczycie góry, popijając ciepłe 
kakao. Jednak szybko zorientowaliśmy się, że w tym roku w Polsce może nie 
być śniegu. Na szczęście nasza pomysłowa sekretarz redakcji znalazła świetną 
alternatywę dla naszego wyjazdu - kupiła nam bilety lotnicze do Australii. Tak 
cieszyliśmy się na jazdę na nartach wśród kangurów, że nie zdaliśmy sobie 
sprawy, że tam po drugiej stronie globu, panują inne pory roku. Kiedy w Polsce 
mamy lato, w Australii panują upały. Więc teraz siedzimy wszyscy wśród 
piasków australijskich pustyń, ze wzgórz oglądamy zwęglone lasy powracające 
do życia i nieudolnie szukamy zasięgu. 
 
Teraz, gdy udało mi się zdobyć szklankę chłodnej lemoniady, mrożąca krew w 
żyłach myśl przeszyła mój umysł - to już trzeci numer LOGOSU, który wydajemy 
w Internecie, jakże cudowny wynalazek, o którego pożyteczności dowiadujemy 
się podczas trwającej już prawie od roku pandemii koronawirusa. Otwiera to 
przed nami masę nowych możliwości: możemy wydawać numer w kolorze, nie 
musimy zachowywać nieestetycznego marginesu, więcej osób może mieć 
dostęp do zawartości pisma. Ale też sytuacja ta przynosi wiele problemów: 
mniej osób czyta nasze artykuły, trudniej jest nam przeprowadzać spotkania, a 
Wam trudniej rozwiązać krzyżówkę, którą zamieszczamy w każdym numerze. 
Jednak tak samo jak cały dzisiejszy świat, LOGOS przystosowuje się do nowych 
warunków. W końcu LOGOS to logos a λογοϛ znaczy porządek świata, jego 
wewnętrze uporządkowanie, dzięki któremu powstaje język, nauka… 
 
Między innymi dlatego jesteśmy dziś w Australii – w kraju, w którym w 
ostatnim czasie koronawirus prawie nie występuje. Liczyliśmy na to, że tutaj 
będziemy mogli spokojnie zastanowić się nad tym, co chcemy umieścić w 
naszym piśmie i jak przedstawimy nasze pomysły. Chociaż doskwiera nam tutaj 
wysoka temperatura, to jesteśmy całkowicie bezpieczni - tutaj nie dotkną nas 
problemu pandemii.  
 
To pewnego rodzaju metafora, nawiązująca do naszego codziennego życia - 
zdalne nauczanie także ma swoje plusy i minusy. Ale jako dzielni uczniowie i 
redaktorzy LOGOSU jesteśmy pewni, że poradzimy sobie mimo tak 
skomplikowanej sytuacji.  
 



 
O technologiach, które ułatwiają nam funkcjonowanie w tych trudnych 

czasach porozmawialiśmy z Panem Profesorem Jerzym Zambrowski (naszym 
szkolnym specjalistą od informatyki i dziedzin pochodnych), a o nowych 
wynalazkach w przeszłości przeprowadziliśmy wywiad z Panem Profesorem 
Mariuszem Wolskim (naszym nauczycielem historii).  

W środku możecie także znaleźć piękne wiersze, mnóstwo rysunków, 
krzyżówki i rebusy. Przeczytajcie też koniecznie opowiadanie science fiction o 
pandemii trwającej 20 lat – oby ta wizja nie stała się rzeczywistością – oraz… 
wiele innych artykułów. 

Wyjątkowo w tym roku LOGOS na Święta z samym Bożym Narodzeniem 
nie będzie miał tak dużo wspólnego jak w zeszłych latach. Ale czy można 
obchodzić Święta bez śniegu i ze zdalnym św. Mikołajem? My na szczęście nie 
mamy z tym problemu i pozdrawiamy Was bardzo ciepło z naszej upalnej 
wycieczki do Australii. 

 
Redakcja  

 
 

 

rysowała Aleksandra Dymel 
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 Zima bez śniegu 

 

 
Zimą powinien być śnieg – w tym wszyscy się zgadzamy,  

lecz w 2020 zbyt wiele to go nie mamy. 

Sanki bez śniegu w piwnicy rdzewieją 

i tylko szczury okropnie się z nich śmieją. 

Bałwan bez śniegu nawet nie istnieje 

i tylko wiatr sobie huczy i wieje. 

Narty po stoku zjeżdżać nie mogą, 

więc stoją załamane, ze zwieszoną głową. 

Śnieżkę by już każdy w rękę złapał, 

lecz trochę ciężko, gdy śniegu tyle co kot napłakał. 

Więc gdy śnieg już wreszcie spadnie, 

radują się wszyscy wielgachnie. 

Zimowe ciuchy każdy wkłada  

i rozpoczyna się śniegowa zabawa. 

Śnieżki fruwają dookoła 

i niejedną osobę już boli głowa. 

Gdy następnego rana śnieg stopnieje 

i tylko wiatr sobie huczy i wieje. 

Słychać na każdym rogu, 

że co to za zima bez śniegu. 

 
 

 

  



 

 

Czemu ludzie boją się nowych rzeczy? 

 

Wywiad z Panem Profesorem Mariuszem Wolskim  
 

 

 

Czy ludzie bali się nowych rzeczy (nowych technologii)? Jak tak to czy 

mógłby Pan podać przykład? 

Tak oczywiście, ludzie bali się wielu nowych rzeczy. Wynikało to z tego po prostu, że 

my jako gatunek boimy się tego, czego nie znamy. A więc kiedy wprowadzono nowy 

wynalazek – ludzie nie znali go wcześniej, nie widzieli i nie znali jego zastosowania, 

naturalne jest to, że się go bali. Na przykład pierwszy film braci Lumiere, który 

przedstawiał pociąg wjeżdżający na stację. Film był krótki, trwał tylko kilkanaście 

sekund. Kiedy puszczono tę scenę w kinie, ludzie, widząc nadjeżdżający pociąg, 

poprzewracali krzesła i po prostu zaczęli uciekać w panice, ponieważ uważali, że ten 

pociąg ich zaraz staranuje i na nich wjedzie. Drugi przykład to chociażby maszyny 

parowe – mówiłem o nich na lekcjach. Kiedy zaczęto stosować je w fabryce, ludzie po 

prostu je niszczyli. Z jednej strony bali się i ich nie rozumieli, a z drugiej strony te 

maszyny po prostu odbierały im pracę. Jedna taka maszyna zastępowała pracę 

kilkudziesięciu lub nawet więcej osób. 

 

Co by było, gdyby ludzie się jej nie bali? 

(hmmm) Myślę, że robiliby wiele głupich rzeczy, ponieważ nie znaliby potencjalnych 

konsekwencji i ryzyka wynikającego z wielu rzeczy. Ludzie, którzy nie odczuwają 

strachu, zwykle robią to, czego typowy człowiek by nie zrobił. Gdyby ludzie nie 

wiedzieli co to jest strach, to nie wiedzieliby też co może mu się stać, ale przede 

wszystkim byliby pozbawieni wyobraźni, co mogłoby spowodować, że nie bylibyśmy 

tak twórczymi istotami, jak jesteśmy. 

 

Czy ludzie nadal boją się nowych rzeczy? 

Jak najbardziej. Tak jak powiedziałem, boimy się zawsze tego czego nie znamy. Na 

przykład jak wprowadzana jest jakaś nowa technologia. Teraz wchodzi w użycie 

technologia 5G i chodzą już różne plotki, że roznosi ona korona wirusa, że powoduje 



raka i jakieś wszystkie inne możliwe rzeczy. Dlaczego? – bo ludzie tego nie znają. Nie 

znają konsekwencji, jakie mogą przynieść te nowe technologie dla rozwoju ludzkości. 

Myślę, że byłoby wspaniale, gdybyśmy mieli wszędzie szybki Internet. Moglibyśmy 

wtedy w każdej chwili przesyłać gigantyczne pliki, oglądać wszystko na żywo. No i 

wtedy oznaczałoby to, że życie stałoby się wygodniejsze i ciekawsze. 

 

Czy gdyby nie byłoby nowej technologii, czy nadal zmieniałby się nasz 

świat? 

Nie, świat wtedy nigdy by się nie rozwinął. Nadal siedzielibyśmy w jaskiniach, gdyby 

ludzie nie wynaleźli np. światła. Nie potrafilibyśmy wtedy rozpalić ognia, wtedy 

prawdopodobnie jako gatunek nigdy byśmy się nie rozwinęli. Mogłoby być tak, że na 

ziemi w ogóle nie byłoby ludzi, bo jakiś inny gatunek mógł nas zastąpić. 

 

Czy ludzie od zawsze bali się nowego?  

Tak, jest to mocno zakodowane w naszej mentalności, sposobie myślenia. Najlepszy 

przykład – boisz się ciemności? 

- Tak, ja się boję. 

No właśnie, a dlaczego? Bo w ciemności nie widzimy. Mamy tak skonstruowany 

organizm, że nasze oczy nie widzą w ciemności. Tego wszystkiego, czego nie możemy 

dostrzec, to się boimy, ponieważ w mroku, może się czaić coś, co nas pożre, coś co na 

nas wyskoczy i ludzie budują sobie w wyobraźni obrazy jakiegoś wymyślonego zła, 

które może nam zagrażać. Zagraża nam dlatego, że to zło jest niewidzialne. Dlatego 

horrory są straszniejsze, gdzie zło nie jest pokazane jako jakiś wielki potwór z 

maskami, ale gdzie widać konsekwencje tego zła albo słychać tego potwora – nie 

widać go. A więc boimy się tego, czego nie widzimy i tego, czego nie znamy, tacy po 

prostu są ludzie.  

 

Dlaczego nowe rzeczy po jakimś czasie przestają być dla nas nowe? 

Czasami rzeczy przestają być dla nas nowe, ponieważ np. poznajmy ich możliwości, 

jak one działają, jak się nimi posługiwać albo jak je okiełznać. Przez to nowe 

technologie przestają być dla nas czymś zaskakującym i stają się czymś pożytecznym, 

co powoduje, że przestajemy się ich bać. 

 



Czy nowe wynalazki zawsze zmieniają świat na lepsze i czy mógłby Pan 

podać przykład, który potwierdza lub obala tę tezę? 

Nie przypominam sobie technologii, która by zmieniła świat na gorsze, jednakże 

bywały wynalazki, które ludzkość potrafiła wykorzystać w niecnych celach np. bomba 

atomowa. Samo opanowanie energii atomowej jest jak najbardziej pozytywne, jeśli 

chodzi o energetykę. Zastosowano ją tylko dwukrotnie przeciwko ludziom. Wybuch 

bomby, który miał miejsce w Japonii w sierpniu 1945r. był czymś negatywnym, ale 

sama energia atomowa jak i większość technologii, o których wiemy i wchodzą w 

użycie, rozwija cywilizację ludzką. Wszystkie inne wybuchy były wybuchami 

doświadczalnymi. 

 

Bardzo dziękujemy za rozmowę, za to że poświęcił nam swój Pan czas. 

Mamy nadzieję, że zobaczymy się niebawem w szkole. Prosimy przyjąć 

najlepsze Życzenie świąteczne z okazji z zbliżających się świąt Bożego 

Narodzenia. 

Wywiad przeprowadziły 

Zosia Pawłowska i Klara Puchalska 
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KOMIKS WYMYŚLIŁA I NARYSOWAŁA BASIA SZCZEŚNIAK 

 

  



Jan WODZIŃSKI 

 

Dlaczego warto wybrać „Podróże Guliwera” jako prezent na Boże 

Narodzenie? 

 

 

 

Kiedy pierwszy raz usłyszałem o „Podróżach Guliwera” autorstwa 

Jonathana   Swifta pomyślałem, że to jakaś bajeczka dla dzieci. Kiedy jednak w 7 

klasie zobaczyłem ten utwór literacki na liście lektur dodatkowych, 

uświadomiłem sobie, że ten wybór nie może być przypadkowy. 

Okładka mojego wydania raczej potwierdzała moją teorię, że książka jest 

przeznaczona raczej dla młodszych dzieci. Po lekturze pierwszego rozdziału, 

zdałem sobie sprawę że jest ona skierowana do odbiorców mojej, a nawet starszej 

grupy wiekowej. 

 

Książka ta opowiada o niezwykłych przygodach tytułowego Guliwera. 

Jego historia rozpoczyna się bardzo zwyczajnie. Główny bohater urodził się w 

średnio zamożnej, angielskiej rodzinie. Miał zostać doktorem, ale od zawsze był 

niepokornym duchem i coś go pchało ku morzu. Dołączył do załogi statku i tak, 

jak zawsze pragnął, wyruszył w świat.  



Podczas jednego z rejsów statek natrafił na straszliwy sztorm. Tylko 

Guliwerowi udało się przeżyć. Trafił on do Liliputu, kraju zamieszkiwanego 

przez malutkich ludzi zwanych liliputami. Obudził się na plaży, związany i 

otoczony przez miejscowe wojska. Po pokazaniu swoich pokojowych zamiarów 

szybko został uwolniony. W krainie Liliputów nasz tytułowy bohater został 

nazwany człowiekiem-górą. Rdzenni mieszkańcy właśnie tak go postrzegali. Tu 

był olbrzymem, ogarniał wzrokiem cały kraj, najwyższe drzewa w całym 

państwie sięgał mu do pasa. Poczuł swoją wewnętrzną moc. Zdał sobie sprawę z 

siły, która w nim drzemie, co może uczynić, gdyby tylko chciał. Miał tu dużo 

przygód, ale one wszystkie uświadomiły mu, co jest w życiu ważne. Nie jest to 

wzrost, ani potęga, ale przyjaźń, dobroć, tolerancja.  

Wiele się wydarzyło w kraju Liliputów, co skłoniło Guliwera do wybrania 

się w kolejną podróż. Trafił  do krainy Olbrzymów. Tam został nazwany 

„Paluszkiem”. Jego opiekunką została gigantyczna dziewczynka a on był 

wielkości jej palca. W tym świecie dla odmiany czuł się bezbronny, bezradny i 

cały czas towarzyszył mu strach. Poczuł swoją słabość. Wszystko wokół 

stanowiło dla niego zagrożenie, codzienne życie było bardzo trudne. Miał jednak 

szczęście poznać i tu uczciwych i dobrych ludzi i zaznać od nich sympatii.   

Jest to książka jak najbardziej godna polecenia. Trzyma w napięciu, ani na 

chwile nie jest nudna. Pojawia się wiele interesujących postaci. 

W czasie pandemii, gdy nie możemy swobodnie wybrać się na zakupy jej 

kolejnym atutem jest fakt, ze w bardzo łatwy sposób można ją nabyć. Jest 

dostępna we wszystkich księgarniach internetowych za około 20 złotych. Mi 

trudno było ją odłożyć, bo ciągle byłem zainteresowany, czy po raz kolejny 

Guliwerowi uda się wywinąć od kłopotów.  

Polecam ją wszystkim.  

 

Poniżej znajdują się fragmenty z tej słynnej książki: 
 
„Na to nam jest dane używanie mowy, żebyśmy się wzajem rozumieli i przekazywali 
sobie wiadomości o rzeczach , które są. Owóż jeśli się mówi rzecz jaką, która nie jest, nie 
osiąga się tego celu, bowiem ja nie rozumiem tego, co ty mówisz, i nie wyprowadzasz 
mnie z mej niewiadomości, lecz ją powiększasz. Musiałbym tedy wierzyć, że czarne jest 
białe, a krótkie – długie”. 
„(...) kłamstwo jest umiejętnością zbyteczną na tym świecie”. 
„(...) żadna wojna nie jest tak gwałtowna i krwawa, jak właśnie owa wywołana przez 
różnicę poglądów, żadna też nie jest tak długotrwała, a szczególnie jeśli różnice te dotyczą 
rzeczy zupełnie bez znaczenia”. 
 

 



 

 

 

 

rysowała Natalka Wakuła 

 

 

rebus autorstwa Natalki Wakuły  
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Zwykły jesienny dzień,  
Czyli co by było, gdyby covid trwał 

dwadzieścia lat 
 

To był zwykły jesienny dzień. Po pokoju Kamila rozległ się 
irytujący dźwięk budzika, budząc tym samym smacznie śpiącego 
chłopaka. Brunet niechętnie wstał i podszedł do okna patrząc na 
zewnątrz z utęsknieniem. Był na dworze jedynie trzy razy w życiu 
– może to brzmi trochę dziwnie, ale dla niego to i tak bardzo 
dużo. Żył przecież w czasach już dwudziestoletniej pandemii i – 
ze względów bezpieczeństwa – mało komu nadarzała się okazja 
odetchnięcia świeżym powietrzem. Przez cały czas – oprócz 
nielicznych wyjątków – trzeba było siedzieć w domu, a i tak coraz 
więcej ludzi było chorych na koronawirusa. Wczoraj zarażonych 
było aż dwa miliardy osób i nikt do końca nie wiedział, jak wirus 
dostał się do ich organizmów. 
- Jak tak dalej pójdzie, to nasz gatunek wyginie – pomyślał Kamil. 
Pozostawali jeszcze ludzie, którzy zdążyli się przeprowadzić na 
Marsa oraz Księżyc – głównie z powodu zanieczyszczenia ziemi i 
ocieplenia klimatu. Była to jednak tylko garstka bogaczy, którzy 
– pomimo lepszej sytuacji z wirusem na tych planetach – nie 
przetrwaliby bardzo długo. 
Rozmyślając dalej o sytuacji na świecie chłopak powędrował do 
kuchni, aby zrobić sobie już chyba setną kawę w tym tygodniu. 
Niestety stary palnik gazowy znowu się zepsuł, więc 
niebieskooki zrezygnował z jego ulubionego napoju i nalał sobie 
po prostu zimnego mleka, które stało w lodówce już chyba od 
miesiąca. 



 

Nie, nie przewiedzieliście się – Kamil, jak prawie wszyscy 
ludzie na ziemi, musiał używać nie tylko palnika gazowego, a 
nawet telefonu stacjonarnego! Ludzie z przeszłości pewnie 
myśleli, że w tych czasach będą co najmniej latające 
samochody – niestety bardzo się pomylili. Od początku 
pandemii rozwój technologii jakby się zatrzymał w miejscu, a 
nawet cofnął! Dlatego ludzie żyli teraz w warunkach 
porównywalnych do tych przedwojennych. 
Ponieważ nastolatkowi do pierwszej lekcji – czyli wirusologii 
zostało jeszcze dużo czasu, rozsiadł się ze swoim mlekiem na 
kanapie i włączył stary model telewizora, który miał mniej niż 
pięć kanałów. Akurat leciały wiadomości, w których nowy 
prezydent – Jan Ziemniak, który z resztą nie wiadomo, jak 
został reprezentantem kraju, gdyż cały kraj go nienawidził – 
chwalił się odkryciem nowej szczepionki, która ma przywrócić 
na świecie porządek. Kamil oczywiście wiedział, że to 
wszystko nieprawda, ponieważ była to już około 
dziewięćdziesiąta ósma szczepionka mająca rzekomo 
„pożegnać koronawirusa raz na zawsze”. Mimo wszystko 
jednak on i cała Polska podświadomie wierzył w słowa 
prezydenta, bo wszyscy mieli w sobie odrobinę nadziei, że 
wrócą do normalności. I tę właśnie nadzieję chcieli zachować 
Jan Ziemniak i reszta partii oszukując ludzi co roku tymi 
samymi słowami, co – powiedzmy sobie szczerze – przynosiło 
coraz słabsze skutki. 
Nagle chłopak podskoczył gwałtownie, gdy na zewnątrz 
rozległ się potężny huk. 
- No tak, bitwa o makaron – pomyślał. 

 



Może to i brzmi śmiesznie, ale faktycznie Polscy politycy zdążyli 
wypowiedzieć Niemcom wojnę o ten jakże ważny składnik piramidy 
żywieniowej, jakim jest makaron. Doszło do tego, że nie można go 
nigdzie w Polsce zdobyć – jak zresztą większości produktów – a 
Niemcy, aby polepszyć swoją gospodarkę podwyższyli cenę na około 
sto złotych za dwa gramy makaronu. Partię Ziemniaka to oczywiście 
tak zezłościło, że postanowili oni wypowiedzieć już trzecią wojnę w 
trakcie pandemii – jak zawsze o byle co. 
Po skończeniu wirusologii Kamil przetrwał jeszcze WOC – czyli 
Wiedza O Covid-19 – i znienawidzone przez niego 
szczepionkoznawstwo. Oczywiście wszystkie lekcje odbywały się na 
znanych wśród uczniów – Teamsach, a że mieli jeden komputer w 
domu, jego rodzice - nie mając swojego narzędzia pracy, rozmawiali 
głośno w kuchni zagłuszając tym samym jego lekcje. Jednak na to 
chłopak nic nie mógł poradzić, a niektóre fragmenty rozmowy były 
całkiem interesujące. 
- Pamiętam, jak chodziliśmy jeszcze do normalnej szkoły – 
powiedziała – a raczej krzyknęła – w pewnym momencie mama. 
- Tak i mieliśmy zupełnie inne przedmioty. Najbardziej nie lubiłem 
matmy i fizyki – próbował przekrzyczeć odkurzacz- tata Kamila. 
Ten temat interesował bruneta najbardziej. Jego rodzice byli 
dokładnie w tym samym wieku co on, kiedy nastał – często 
wspominany na historii koronawirusa – rok 2020. Chłopak zanotował 
sobie w pamięci, żeby po lekcjach dopytać się o dziwne nazwy, które 
usłyszał. 
Reszta popołudnia zeszła mu na pracy domowej i nudzeniu się w 
swoim pokoju z powodu braku lepszego zajęcia. Właśnie z powodu 
tej nudy połowa populacji zdążyła już zwariować i nabawić się wielu 
chorób psychicznych. Tak, przez te dwadzieścia lat zdecydowanie 
dużo się zmieniło. 
- Zwykły jesienny dzień – pomyślał Kamil, kładąc się do łóżka. 

 
 

  



Rozmowa z Panem Profesorem  Jerzym Zambrowskim 

 

Mam przyjemność rozmawiać z Panem Profesorem Zambrowskim, naszym 

nauczycielem informatyki, który zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań 

przygotowanych przez naszą Redakcję. 

Co Pan myśli o jakości pracy na Teamsach? Czy praca na Teamsach jest 

efektywna? 

Jak to mówią - fanem nie jestem. Niestety, co się lubi to się ma. W tej chwili 

wszystkie systemy nauczania on line borykają się z tymi samymi problemami, 

czyli przede wszystkim wydajnością. Jak pewnie wszyscy widzimy nie 

wystarczy mieć w domu szybki Internet i tak kamerki się tną, dane znikają i 

pojawiają się, wyrzuca nas z lekcji itd. Ewidentnie nikt nie był przygotowany 

na takie obciążenia. 

A co do efektywności to spuszczę w tym miejscu zasłonę milczenia. 

 

Jaka jest dla Pana, jako nauczyciela, główna różnica między nauczaniem 

zdalnym a stacjonarnym? 

Zużywam bardzo dużo czasu na “obsługę” uczniów, każdy problem techniczny 

czy merytoryczny zajmuje dużo więcej czasu niż w realu i bardzo zakłóca 

lekcję. 

 

Czy Pana zdaniem istnieje jakiś lepszy sposób na naukę zdalną? 

Niestety nie widzę takiego (ale są gorsze). 

 

Jaka jest, Pana zdaniem, największa wada tego sposobu nauczania? Co 

zmieniłby Pan w Teamsach, by lekcje lepiej przebiegały? 

Może to nie będzie popularna odpowiedź, ale wprowadziłbym stały podgląd 

monitorów uczniowskich (przynajmniej taką możliwość). Na informatyce 

tracimy bardzo dużo czasu na udostępnianie ich widoku, poza tym chciałbym 

wiedzieć, czy uczniowie rzeczywiście pracują. 

 

Jak, Pana zdaniem, będzie wyglądała nauka zdalna w trochę dalszej 

przyszłości, jeżeli pandemia nie ustąpi? 

Nawet nie chcę się zastanawiać, ale widać, że Microsoft mocno pracuje nad 

rozwojem Teamsów. Zapewne trzeba też będzie mocno zmienić program 

nauczania. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.                    (Rozmowę przeprowadził Miłosz Kozłowski) 



 

 

 

Julia Wakuła  
 
Zastanawialiście się kiedyś czym tak naprawdę jest baśń? 
 

aśnią nazywamy opowieść o fantastycznych postaciach i 
zdarzeniach, które nie mają miejsca w świecie realnym, ale to 
nie wszystko - postacie występujące w baśniach bardzo często 

posiadają nadprzyrodzone moce, a czas w nich nigdy nie jest 
dokładnie określony. Właśnie dlatego tak często na początkach baśni 
spotykamy wyrażenia: „za siedmioma górami i lasami”, „dawno 
dawno temu…”. W baśni występują różnego rodzaju zamki, pałace, 
których nie ma możliwości znaleźć w podręcznikach historycznych. 
Baśnie powielają rozpowszechnione mity narzucające postaciom 
pewne cechy charakterystyczne. Na przykład gdy czytamy o księciu 
w baśni, od razu wyobrażamy sobie młodego mężczyznę w pięknym 
stroju z szablą w ręku na białym koniu.  Skoro już wiecie czym jest 
baśń macie okazje przeczytać fragment jednej z nich… 
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przedruk za Baśnie narodów Związku Radzieckiego 



 

choinkę marzeń rysowała Aleksandra Dymel 

  



 

 

 

  



 

 

narysowała Nela Łaś 

  



 

 

 

 

Weronika Wąsowska 7a 

 

Pandemiczne Święta 
 

Wyglądam przez okno, jednak czegoś tu brakuje, 

Niby są dekoracje, każdy Świąt oczekuje, 

Ale ulice puste, nawet śnieg rzadziej pada, 

Ale to nie jest jedyna tego czasu wada. 

 

W tle gra świąteczna muzyka, 

Lecz z kolegami się już przy niej nie spotykam, 

W tym roku pierniczków razem nie spalimy, 

A kamerka w komputerze to jedyne miejsce, gdzie się zobaczymy. 

 

Niedługo zasiądziemy przy wigilijnym stole, 

Za to w dużo mniejszym niż zazwyczaj gronie. 

Kogoś nam zabraknie tego wieczoru, 

Ale nie mamy przecież za dużego wyboru. 

 

Na pewno inaczej niż zwykle spędzimy ten czas, 

Jednak miejmy nadzieję, że to pierwszy i ostatni raz. 

Teraz mogę jednie na Wasze zdrowie liczyć, 

I każdemu w miarę wesołych Świąt życzyć 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

rysowała Aleksandra Dymel 

 

Choinki 

Miłosz Kozłowski 

 
Mimo że na zewnątrz śnieg raczej nie prószy, a Wigilię odbędziemy w trochę 
mniejszym gronie, tradycja dekorowania choinki, bożonarodzeniowego drzewka, 
pozostała z nami. Jest to jeden ze starszych zwyczajów, gdyż nawet nasi dawni 
przodkowie, Słowianie, którzy nie byli chrześcijanami, dekorowali drzewko 
podobnie do nas. 
 
Dawniej ludzie uznawali drzewo iglaste za symbol życia i odradzania się oraz 
trwania. Jednak później zaczęto ją kojarzyć z rajskim drzewem. Według Biblii to 
“drzewo poznania dobra i zła”, z którego Ewa zerwała owoc, mimo zakazu od Boga, 
przez co razem z Adamem została wypędzona z Raju. Zwyczaj dekorowania 
choinek na wzór rajskiego drzewa pierwszy raz pojawił się w Alzacji, krainie na 
pograniczu Francji i Niemiec, skąd przywędrował do Polski za sprawą 
protestantów, którzy pierwsi wprowadzili choinkę jako tradycję religijną. Później 
została ona pochwalona przez kościół katolicki i rozprowadzona po całej Europie. 
 

 



 

 
Najczęstszymi gatunkami na święta w naszych domach są świerki i jodły, czasem 

można też spotkać sosnę. Dekorujemy je różnymi rodzajami ozdób - bombkami, 
światełkami, gwiazdą na czubku bądź łańcuchami. Każda z tych ozdób ma symboliczne 
znaczenie. Gwiazda Betlejemska na czubku choinki miała pomagać ludziom w powrotach do 
domu po dalekich podróżach. Światełka miały odstraszać złe moce i oświecać zagubionych. 
Owoce, a najczęściej jabłka, symbolizowały owoce rajskiego drzewa, a także miały zapewnić 
zdrowie i urodę, a anioły miały strzec domu. Oprócz tego popularną ozdobą domów w czasie 
świąt jest jemioła, której tradycja przybyła do nas z Anglii. Pod jemiołą można rozwiązać 
wszystkie spory lub dać dowód swojej miłości. 

 
Oprócz tego z choinką wiąże się jeszcze jeden zwyczaj. Mowa tu o dawaniu 

prezentów w wigilijny wieczór. Często można znaleźć je pod choinką, przyniesione podobno 
przez Świętego Mikołaja. Jednak w innych regionach Polski prezenty na Boże Narodzenie 
przynoszą inne postacie. Na północnym zachodzie kraju prezenty przynosi Gwiazdor. Na 
Małopolsce prezenty pod choinką zostawia Aniołek. Na Górnym Śląsku prezenty dzieciom 
daje Dzieciątko Jezus, a na Dolnym Śląsku Gwiazdka. A w okolicach Tarnogrodu prezenty 
przynoszą wyjątkowe stwory – krasnoludki. Tym wszystkim regionom Święty Mikołaj nie jest 
obcy – on przynosi upominki na Mikołajki, 6 grudnia. 

 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim odrobiny śniegu, 

pięknej, zielonej choinki i wesołych, spokojnych świąt. 

 

rysowała Aleksandra Dymel 
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PRZYGOTOWAŁA LENA KUCHARSKA 

 



 

rysowała Nela Łaś 
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ankietę przygotowała Basia Szcześniak 
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LISTY DO MIKOŁAJA Z CZASÓW PANDEMII 
 
Ten rysunek z Mikołajem poniżej stanowi świetne wprowadzenie do kilku wybranych 
przez Redakcję listów do św. Mikołaja, listów, jakie napisali uczniowie klas 6 i 7.  
Wybór - jak zawsze - nie był łatwy. W tym roku był szczególnie trudny, bo listy są 
niezwykłe. Nasi koledzy i koleżanki pisali listy… w czasie pandemii. Nigdy jeszcze tak wiele 
listów nie zostało wysłanych i te właśnie niewysłane listy są być może najważniejsze, bo 
pojawia się pytanie: dlaczego tak wiele osób nie chciało – nie umiało – nie mogło napisać 
listu? Czy nie wiedzieli o jaki prezent prosić, czy może nie chcieli narażać Mikołaja na 
niebezpieczeństwo? A może po prostu nie chcieli prosić, bo myśleli, że lepiej, by Mikołaj 
zajął się prezentami dla innych dzieci…? 
Te niepokoje i obawy widać też w listach, które trafiły w ręce Redakcji. 
Listy są różne. Wybraliśmy tylko kilka, choć uważamy, że mógłby powstać specjalny 
dodatek do LOGOSu w całości złożony z naszych listów – taka „Antologia listów do św. 
Mikołaja z czasów pandemii”. I kiedy już pandemia przeminie, usiądziemy sobie i 
przeczytamy te listy wspominając wówczas te zamierzchłe czasy, z którymi teraz 
przychodzi nam się zmagać. 
Mamy nadzieję, że to jedna z ciekawszych lektur naszego świątecznego numeru. Polecamy 
jej lekturę nie tylko Naszym Świętym Mikołajom, żeby widzieli, czego chcemy i o czym (o 
kim) myślimy, ale również nam samym, żebyśmy dzieląc się naszymi marzeniami i 
smutkami nie czyli się sami, bo nasze listy są do siebie bardzo podobne. 

REDAKCJA 

 

Mikołaja narysowała Basia Szcześniak 



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

ostatnią stronę okładki zaprojektowała i narysowała Julia Wakuła 


