
W Mikołajki na ostatniej godzinie lekcyjnej słyszymy pukanie. Drzwi otwierają się a tam we własnej 
osobie stoi Martyna Wojciechowska w czapce Mikołaja i opasce z uszami renifera. 

Pani Martyna zadawała nam pytania i odpowiadała na nasze.  Niektóre z nich były dziwaczne np. czy 
jadła pani oko? Czy było smaczne? Nasz gość opowiadał o różnych kulturach. W Japonii wydmuchanie 
nosa w chusteczkę to jest wielka obraza. Natomiast w Mongolii nastąpienie na próg domu jest obrazą. 
Kiedyś za takie nastąpienia ścinano głowę. Lekcja dobiegła końca, dostaliśmy książkę autorstwa Martyny 
i różne gadżety.  

Ostatnie minuty to podpisywanie książek oraz robienie zdjęć z panią Martyną. To spotkanie bardzo nam 
się podobało. Było przyjemne i mogliśmy się czegoś nauczyć. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś 
spotkamy tę słynną podróżniczkę. 
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W Mikołajki do mojej klasy przyszła Martyna Wojciechowska. Niestety nie było mnie wtedy w klasie ale 
dostałam wspaniały prezent. Trochę żałuję, że mnie nie było ale czuję się spełniona ponieważ 
występowałam w Centrum Zdrowia Dziecka dla chorych dzieci. Kiedy ja i moja grupa skończyła swój 
występ od razu na twarzach dzieci pojawił się uśmiech. 

 

Naszym prezentem Mikołajkowym było spotkanie z Martyną Wojciechowską. Była to wielka 
niespodzianka. Podobało mi się jak opowiadała i o czym opowiadała. Okazało się, że podróżowanie to 
niesamowita sprawa.  Pani Martyna zna wiele języków i bardzo się to przydaje w podróżach. Była już w 
ponad 80 krajach. Na koniec dostaliśmy torby z prezentami. Dostaliśmy też autografy i robiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcia. To było fantastyczne spotkanie i zapamiętam je na długo. 

 

6 grudnia wszyscy myśleli, że nic nie dostaniemy. Nagle ktoś otwiera drzwi i niespodzianka – wchodzi 
Martyna Wojciechowska. Wszyscy byliśmy zaskoczeni. Te Mikołajki w szkole były najbardziej udane ze 
wszystkich. 

 

Spotkanie z Martyną Wojciechowską dało mi dużo emocji i wrażeń. Martyna opowiadała nam o swoich 
podróżach i kulturach odwiedzanych państw. Dostałem najlepszy Mikołajkowy prezent na świecie. Bez 
nauki języka i wiedzy nie da się podróżować po świecie.  

 
Fajnie jeździć po różnych krajach ale najpierw trzeba się nauczyć języków.  

 



Nauczyłem się, że wszędzie są fajne miejsca i trzeba chronić przyrodę.  

 

Spotkanie zrobiło na mnie duże wrażenie. Martyna rozmawiała z nami o swoim życiu i przygodach. 
Zaciekawiły mnie jej przygody. Chciałabym, żeby takie spotkanie się powtórzyło. 

 

Dowiedziałam się jak fajnie jest podróżować po świecie i co jest do tego potrzebne. Myślę, że przyda mi 
się to w przyszłości. 

 

Ze spotkania z panią Martyną Wojciechowską  nauczyłam się , że nauka jest bardzo ważna i dzięki niej 
możemy wiele osiągnąć i tak jak ona w przyszłości podróżować . 

 

Zaskoczyło mnie to, że kiedy opowiadała nam to dowiedziałam się , że nawet ona się boi jak inni ludzie. 
Nauczyłam się, że trzeba wierzyć aby dojść do celu. 

 

Nauczyłem się że jak czegoś bardzo chcesz to ci się uda. 

 

Rozmawialiśmy z nią o jej podróżach i mogliśmy zadawać jej pytania . Było to dla mnie zaskoczenie i  
uważam, że to był fantastyczny mikołajkowy prezent.  

 

Spotkanie z Martyną dało mi to, że wyobraziłam sobie te widoki, zwierzęta. I poczułam, że tez 
chciałabym tak podróżować i zwiedzać. Bardzo nas zdziwiło to,że do nas przyjechała mieliśmy 
najfajniejsze mikołajki na świecie! Chciałabym być tak wytrzymała jak ona. Bez języków obcych 
Martyna by sobie nie poradziła. A od Martyny dostaliśmy: czapkę, książkę, gazetki, i autografy, i filmy. 

BYŁO SUPER. WIELKIE DZIĘKI!!!  

 


