
1 
 

Antoni Kisiel 

Klasa IIIa 

 

W dzień Wigilii mama posłała mnie na strych po sok malinowy. Kiedy 

sięgałem po słoik z tym pysznym przetworem w najdalszym kącie strychu 

zobaczyłem skulonego i przestraszonego Mikołaja. Nie mogłem uwierzyć w to, 

co widzę.  

- Ja chyba śnię!– pomyślałem. - To nie może być prawda! U mnie w domu? Na 

MOIM strychu? Mikołaj??? Święty??? Nie! To na pewno jakiś żart… 

Nie wiedziałem, co powinienem zrobić. Z jednej strony bardzo chciałem podejść, 

zbliżyć się, zobaczyć, czy rzeczywiście w kącie strychu jest Mikołaj, czy może to 

moja wyobraźnia. Z drugiej strony, bałem się. Przecież mógłby to być jakiś 

złodziej w stroju Mikołaja, albo jakiś zabójca. O nie!!! Tylko nie to!!! Muszę 

czym prędzej stąd uciec i powiedzieć o wszystkim rodzicom! Zaraz, zaraz…a jeśli 

to rzeczywiście jest prawdziwy Mikołaj? Ale dlaczego jest taki skulony? Taki 

przestraszony? Hmm…Trudno…Zaryzykuję. Dziś jest Wigilia - najpiękniejszy 

dzień w roku, wieczór magii, czarów, dobroci. A co tam! Idę! 

- Przepraszam,….czy Pan to… to…Święty Mikołaj? – zapytałem ściszonym 

głosem, trochę niepewnie.  

- Tak. To ja. – odpowiedział nieznajomy. 

- Co tu robisz? Jak się tu znalazłeś? – spytałem. 

- Ah…- westchnął – to długa historia. 

- Opowiedz, proszę! – robiłem się coraz bardziej ciekawy, skąd na moim strychu 

znalazł się Mikołaj. 
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- Dobrze, wszystko Ci opowiem - odpowiedział Mikołaj. 

- Poczekaj chwilę – przerwałem rozmowę - zaniosę tylko mamie sok, o który mnie 

prosiła. W przeciwnym razie będzie się martwiła, dlaczego tak długo nie wracam. 

- Rozumiem, oczywiście – odpowiedział Mikołaj. 

- Czy czegoś potrzebujesz? – spytałem. 

- Nie chcę Ci robić kłopotu, Antku, ale może…może coś do jedzenia? – nieśmiało 

odpowiedział. 

- Pewnie! – wykrzyknąłem – żaden problem! Zaraz wracam – odpowiedziałem. 

Szybko zbiegłem na dół, aby dać mamie sok, na który czekała. 

- A Ty dokąd tak pędzisz? – spytała zaciekawiona mama – Nie pomożesz mi w 

przygotowaniach? 

- Pomogę, jasne – powiedziałem – muszę tylko załatwić jedną sprawę… 

- Jaką sprawę? – dopytywała zaciekawiona mama. 

- Później Ci powiem. 

- Dobrze, leć już – uśmiechnęła się mama i puściła do mnie oko.  

- Uff, mało brakowało, a by się wszystko wydało – pomyślałem. 

Wziąłem ze sobą butelkę wody, kawałek makowca, sałatkę i chleb i czym prędzej 

pobiegłem na strych. 

- Już jestem – zwróciłem się do Mikołaja. – Teraz możesz mi wszystko 

opowiedzieć. 

- No więc tak…- rozpoczął Mikołaj - Jak na pewno wiesz, dziś jest najpiękniejszy 

wieczór w całym roku. Wszystkie dzieci z utęsknieniem czekają na Wigilię 

Bożego Narodzenia. Dziś spełnią się marzenia milionów dzieci na całym świecie. 
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Razem z moimi pomocnikami, Elfami i żoną - Panią Mikołajową, cały rok bardzo 

ciężko pracujemy, aby wszystkie dzieci, bez wyjątku, na całej kuli ziemskiej, 

zapamiętały ten dzień na zawsze. By radość i szczęście nie schodziły z ich twarzy. 

By marzenia o upragnionych prezentach,  na które czekają cały rok, dziś właśnie 

się ziściły…No i … 

W oczach Mikołaja pojawiły się łzy. 

- Co się stało, Mikołaju? – spytałem. 

- Dzisiejszej nocy, kiedy wraz z moimi reniferami i Elfami wyruszyliśmy w 

podróż, aby dostarczyć wszystkie prezenty, zasnąłem.  

– Jak to zasnąłeś? O co chodzi? – dopytywałem z ciekawością. 

- Zasnąłem i musiałem wypaść z mojego zaprzęgu. Obudziłem się pod Twoim 

domem, Antoni. Było strasznie zimno, dlatego postanowiłem wejść przez 

uchylone na strychu okno i przeczekać do rana. Jest mi tak strasznie smutno. 

Miliony dzieci, przeze mnie, nie otrzymają swoich podarunków. Milionom dzieci 

na świecie pękną serca, gdy pod choinką nie znajdą wymarzonych prezentów. 

Miliony dzieci przestanie wierzyć w Święta….i we mnie… 

Mikołaj zapłakał.  

- Mikołaju!!!Co Ty mówisz! Nie pozwolimy na to! Pomożemy Ci! Jest dopiero 

10 rano! Mamy mnóstwo czasu! Odnajdziemy Twój zaprzęg! Obiecuję! – 

wykrzyknąłem. 

- Antoni, dziękuję Ci kochany synku, ale jak my to niby zrobimy? Jak 

odnajdziemy zaprzęg? On może być teraz wszędzie…- powiedział zmarnowany 

Mikołaj. W jego głosie słychać było zwątpienie, rezygnację i niedowierzanie. 

- Mikołaju! Dziś jest Wigilia! Magiczny czas, w którym dzieją się cuda! Cuda! 

Jak możesz w to wątpić? Ty?! Chodź, zejdziemy na dół. Zjesz ciepły posiłek, 
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który przywróci Ci siły i zobaczysz, że wspólnie z moimi rodzicami, bratem i 

siostrami ułożymy plan! Doskonały plan! 

- Cóż mi pozostaje…- rzekł Mikołaj – niech Ci będzie. 

W głosie Mikołaja wyczułem rezygnację, zwątpienie. Jakby nie wierzył, że nasz 

plan, który mamy wymyśleć, może się powieść. 

Pomogłem Mikołajowi podnieść się z podłogi, wziąłem go pod rękę i zeszliśmy 

na dół. 

- AAAA!!!!- wykrzyknęła moja siostra Oliwka!  

- Antek! Kto to? – zapytała przerażona. 

- To święty Mikołaj – przedstawiłem siostrze naszego gościa. 

- Wiem, jak wygląda święty Mikołaj – powiedziała Oliwka. - Ale co on robi u nas 

w domu? 

- To długa historia – odpowiedziałem. – Chodźmy.  

Czułem się jak dowódca. 

Weszliśmy z Mikołajem do kuchni, w której mama przygotowywała potrawy 

wigilijne. 

- Mamo! Mamo! – krzyknęła Oliwka. 

-Słucham, kochanie? – odpowiedziała mama. 

- Zobacz, zobacz, kto do nas przyszedł! – wykrzykiwała podekscytowana siostra. 

- Oliwko, ciszej, Helenka śpi – odrzekła mama, cały czas zajęta smażeniem 

karpia. 

- Dzień dobry – odezwał się Mikołaj. 
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Mama upuściła widelec i niepewnie odwróciła się w naszą stronę. 

- Ale…jak to? Kto to? – zapytała – czy ktoś może mi powiedzieć, co się tutaj 

dzieje? 

Chodźmy do stołu – wydałem polecenie – wszystko Ci opowiemy. 

Przeszliśmy do salonu i Mikołaj opowiedział mamie i Oliwce całą historię.  

- To bardzo smutne – powiedziała mama – ale jak możemy Ci pomóc, Mikołaju? 

- Mamo, tata z Olkiem na pewno coś wymyślą! Tata jest taki mądry! Zawsze wie, 

co należy zrobić – powiedziałem. 

- Masz rację - odpowiedziała mama. - Zaraz tata i Olek wrócą, pojechali kupić 

choinkę. Tymczasem, zapraszam Cię, Mikołaju do stołu. Musisz się posilić. Mam 

już gotowe prawie wszystkie potrawy wigilijne! Musisz ich skosztować! 

- Jesteście tacy kochani! – powiedział Mikołaj - Dziękuję. 

Mikołaj rozgościł się, zasiadł do stołu, gdzie mama poczęstowała go 

pysznościami, których nam nie pozwoliła tknąć, do czasu wigilii. 

-Jesteśmy! – wykrzyknął Olek. 

- Spójrzcie, jaką mamy piękną choinkę! – powiedział uradowany tata. - Ciekawe, 

jak zareaguje na nią Helenka, hehe – zaśmiał się. 

Helenka to moja najmłodsza siostra. Ma półtorej roku. To będą jej drugie święta, 

ale poprzednich pewnie nie pamięta, bo była taka malutka. 

- Olek, tato! – zawołała Oliwka, która podbiegła do drzwi i z zapartym tchem 

zaczęła opowiadać, co się stało. 

- Nie wierzę – powiedział Olek – żartujesz sobie z nas. U nas w domu Mikołaj? 

Dobre sobie. 
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- Chodź i przestań gadać – powiedziała Oliwka i pociągnęła Olka za rękaw. 

Tata, Olek, Oliwka i ja weszliśmy do salonu, gdzie mama częstowała Mikołaja 

chyba wszystkimi świątecznymi potrawami. 

- O ja!!! – wykrzyknął Olek – rzeczywiście u nas jest Mikołaj! Nie kłamaliście! 

- Pewnie, że nie! – oburzyła się Oliwka – przecież Ci mówiłam. 

-Witaj, Święty Mikołaju – powiedzieli jednocześnie tata i Olek. 

- Witajcie Drogie dzieci! – Mikołaj wstał, aby się przywitać. 

- Siadajcie – powiedziała mama - musimy porozmawiać. 

I tak rozpoczęła się rodzinna narada. Lubię te nasze wspólne spotkania, 

omawianie różnych problemów. Tym razem było jednak nieco inaczej. Narada 

nie dotyczyła nikogo z naszej rodziny tylko najprawdziwszego w świecie 

MIKOŁAJA. 

- Musimy ułożyć plan, jak znaleźć Twój zaprzęg, Mikołaju – powiedział 

poważnie tata, popijając gorącą herbatę z imbirem, goździkami, miodem, cytryną 

i pomarańczą ( mama robi najlepszą zimową herbatę!).  

W tym samym momencie do drzwi rozległo się pukanie.  

- To pewnie Pani Jadzia, mam dla niej jajka – powiedziała mama i wstała od stołu. 

Jak się po chwili okazało, to wcale nie była Pani Jadzia. To były Elfy świętego 

Mikołaja! 

- Jak mnie tutaj znaleźliście?! – zawołał Święty Mikołaj i szybko wstał od stołu. 

- Mikołaju! Przecież w kieszeni Twojego płaszcza znajduje się nawigacja, którą 

jesteśmy połączeni! – powiedział jeden z trzech Elfów. 
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- Zupełnie o niej zapomniałem! – zaśmiał się Mikołaj – Jestem już taki stary, 

chyba czas odejść na emeryturę…- posmutniał. 

-  O czym Ty mówisz! – zawołał Elf! – Mamy coraz mniej czasu, a pracy ogrom! 

Jedźmy już Mikołaju, nim na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka! 

- Macie rację! – rzekł Mikołaj – czas na nas. Dziękuję Wam Kochani za gościnę, 

dobre słowo i przygarnięcie. Dziękuję Ci, Antoni za opiekę i takie 

zaangażowanie. Gdyby nie Wy… 

- Koniec tego! – przerwał Mikołajowi Elf – nie mamy czasu! Komu w drogę temu 

czas! 

Wstaliśmy od stołu, pożegnaliśmy się z Mikołajem i jego Elfami. 

Odprowadziliśmy gości do wyjścia. To był najwspanialszy dzień w moim życiu! 

Nigdy nie zapomnę spotkania z prawdziwym Świętym Mikołajem! Od tej pory 

będę wracać do tego dnia każdego roku. Wspaniale było spotkać się z nim, 

porozmawiać i gościć go w swoim domu. Opowiem tę historię wszystkim moim 

kolegom i koleżankom w szkole, choć obawiam się, że mogą mi nie uwierzyć… 

Najważniejsze jest jednak to, że to wszystko prawda! 

Uwielbiam Święta Bożego Narodzenia!   

 


