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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. Podszedłem do Mikołaja i zapytałem, 

dlaczego siedzi w kącie? Na co odpowiedział: Mam Covid 19. Nałożyłem 

maseczkę i spytałem w czym mogę pomóc? Mikołaj powiedział że renifery są 

głodne i nie może polecieć saniami z prezentami, a przecież wszystkie dzieci 

czekają na jego odwiedziny w ten szczególny dzień jakim są święta Bożego 

Narodzenia. Od razu wiedziałem co robić ,powiedziałem że znam pewnego pana 

o imieniu Jacek-  który pomaga dzieciom  i na pewno nam pomoże. 

Opowiedziałem Mikołajowi wspaniałą historię jak poznałem pana Jacka szefa i 

założyciela organizacji charytatywnej ”Jedzie Mikołaj Święty by ktoś był 

uśmiechnięty” W tym roku po raz pierwszy i na pewno nie ostatni razem z  całą 

naszą klasą II c na czele z panią Beatą- naszą wychowawczynią oraz wszystkimi 

Rodzicami zrealizowaliśmy kilka listów do Świętego Mikołaja od dzieci ze 

szpitala Onkologicznego w Gdańsku i razem z panem Jackiem zawieźliśmy 

prezenty do chorych  dzieci, które spędzały święta w szpitalu. Mikołaj się 

uśmiechną i mrugną do mnie oczkiem i powiedział: 

„Widzę, że Mikołajów jest więcej” 

Pobiegłem pozbierać żołędzie  do lasu, nakarmiłem renifery, napoiłem i 

wsiadłem do sań i polecieliśmy do  pana Jacka. Kiedy dotarliśmy na miejsce do 

szefa akcji, opowiedziałem o całej sytuacji. Pan Jacek błyskawicznie wiedział za 

co się zabrać, jak pomóc i kazał powiadomić wszystkich elfów z mojej klasy II 

c. Po chwili wszyscy siedzieliśmy w saniach pełnych spakowanych prezentów, 

listą -długą jak 12 autobusów i panem Jackiem za sterami. My doświadczeni 

pomocnicy skakaliśmy od domu do domu, od mieszkania do mieszkania, i, od 

szpitala do szpitala, a pan Jacek przebrany za Mikołaja kierował i wirował 

saniami jak formuła 1. Zanim zorientowaliśmy się, że na niebie pojawiła się 

pierwsza gwiazdka, wszystkie prezenty były dostarczone. Renifery odwiozły 

każdego elfa do domu wraz z panem Jackiem  i wróciły po Mikołaja. 

Pożegnałem się, z Mikołajem i dałem mu  sok malinowy do herbaty, aby szybko 

powrócił do zdrowia. Mikołaj podziękował mi za pomoc z łezką w oku, przybił 

piątkę i poleciał na saniach do Pani Mikołajowej. 



Po każdej takiej akcji radość sprawia ,że warto pomagać i spełniać czyjeś 

marzenia i wspierać organizację charytatywną ”Jedzie Mikołaj Święty by ktoś 

był uśmiechnięty”  

ZACHĘCAM DO POMAGANIA!!! 

 


