
 

                                         Konstanty Rąpała – Klasa IIIb 

    

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. Podskoczyłem 

przestraszony i wypuściłem słoik z sokiem. Na widok rozlewającego się, 

czerwonego płynu, Mikołaj wydawał się jeszcze bardziej przerażony.                                                                                                                                   

W tym roku prawie przestałem wierzyć w jego istnienie. Przecież nie miałem 

żadnych dowodów, że istnieje naprawdę. Przez osiem lat życia, nigdy go nie 

spotkałem. Niby zostawiał prezenty w bucie i pod choinką. Oczywiście, co roku 

spotykałem wielu “mikołajowych przebierańców”, w Centrum Handlowym lub 

w przedszkolu, gdzie Mikołaj wyglądał jak tata kolegi z grupy. Prawdziwego 

nie widziałem nigdy, do dziś.                       Powoli podszedłem w jego stronę. 

Mama zabroniła mi rozmawiać z obcymi, ale czułem, że nic mi nie grozi.      

-Co tu robisz? -spytałem cicho. 

-Chowam się. Nie dam rady dłużej rozdawać prezentów- odpowiedział. 

-Co się stało? Przecież wszyscy na Ciebie czekają. Mamy choinkę, stół 

wigilijny. Puściliśmy kolędy. 

-W drodze do Polski, jak zawsze przelatywałem nad Ukrainą. W tym roku nikt 

tam na mnie nie czeka - zaczął opowiadać drżącym głosem.                                                                     

-Wszyscy się chowają w piwnicach, dzieci boją się szukać moich sań na niebie. 

Zresztą nie ma się co dziwić. Gdy leciałem, obok mnie spadały bomby. 

Straciłem worek z prezentami dla ukraińskich dzieci.                                                                                                                          

Zmroziło mnie. Przez oczekiwanie na święta, zupełnie zapomniałem o wojnie w 

Ukrainie. Nie pomyślałem, że tam dzieci nie będą mieć radosnych świąt. Mój 

kolega Jegor, z którym bawiłem się całe wakacje wrócił do Kijowa i na pewno 

nie myśli o szukaniu na niebie sań Mikołaja. 

Chwilę zastanowiłem się i powtórzyłem to, co często mówi mi moja babcia 

Irenka. 

-Mikołaju, nie możemy się chować i uciekać przed problemem. Siedzieć skuleni 

i udawać, że nas nie ma. Chowając się tutaj, nic nie zmienisz. Możemy zrobić 

wszystko co w naszej mocy, by pomóc. Robiąc cokolwiek, robimy bardzo dużo. 

Weź mój prezent i zawieź go Jegorowi. Poproś też inne dzieci, na pewno 

chętnie podzielą się swoimi prezentami. 



 Na twarzy Mikołaja pojawił się lekki uśmiech.  

-Masz racje- powiedział- Chowając się tutaj, niczego nie zmienię. A tak 

przynajmniej spróbuję coś zrobić. Dziękuję Ci.                                                           

 Otrzepał płaszcz i wyskoczył przez okno w dachu. A ja sięgnąłem po słoik z 

sokiem truskawkowym, bo okazało się, że zbity malinowy, to był już ostatni 

słoik. Wróciłem do rodziny. Niewiele zrobiłem, ale czułem, że robiłem tyle ile, 

mogłem.   


