
Wigilijny wieczór to czas magiczny. 
Znikają waśnie i spory, wszyscy 
składają sobie życzenia.  

Zadbajmy o to, aby te życzenia były 
prawdziwe, serdeczne, szczere.  
Niech nie będą one tylko tradycją bez 
życia. Może pokłóciłaś się z koleżanką 
albo nakrzyczałaś na młodsze 
rodzeństwo? Może obraziłaś mamę? 
Prędziutko, jeszcze zdążysz, zanim 
gwiazdka zabłyśnie na niebie!  
Przeproś, podziękuj, obiecaj poprawę.  

Niech wigilijne życzenia będą tą kropką 
nad „i”. Warto!

Wyboru dokonała Agnieszka Nieścior  
z Filii nr 11

Wtorek, 23.12    

Wiktora, Sławomiry

Papiszon jak zwykle wyczekał z kupnem choinki do ostatniej chwili, a dzisiaj 

przytargał do domu coś dziwnego. Czubek ma długi i chudy, potem kilka rozłożystych 

gałęzi, a cały dół wygląda jak ogryziony przez dzikie zwierzę. Trzeba było dokupić 

trzy pudełka anielskich włosów, żeby przykryć ten wybryk natury.

Środa, 24.12

Wigilia, Adama, Ewy

Już wiem, dlaczego Wigilię nazywa się świętem pojednania. Żeby się pojednać, 

trzeba się pokłócić, a my się zawsze kłócimy przed Wigilią. Dzień zaczął się 

nerwowo. Uszka Mamiszona rozgotowały się na szary klajster. Na szczęście mądrzy 

ludzie wynaleźli mrożonki. Mały Potwór zaturlał słoik smażonej w cukrze skórki 

pomarańczowej do kąta, skórkę zjadł i zwymiotował. Co sobie myśli taka skórka 

podczas krótkiej i gwałtownej podróży do brzucha Potwora oraz z powrotem? 

Orzechy z keksu zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Wszystkie poszlaki 

wskazują na Papiszona, ale z braku niezbitych dowodów śledztwo umorzono. 

Kaszydło zrobiło ozdoby choinkowe ze spinaczy biurowych i z pomponów od papuci 

Mamiszona. Próbowałem zdjąć z choinki te śmieci, mało mi oczu nie wydrapał!  

No a potem trzeba się było galopem pojednać, bo już wzeszła pierwsza gwiazdka.

Czwartek, 26.12

PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT

Jemy

Piątek, 26.12

DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT

Jemy

Dynastia Miziołków,  Joanna Olech, 
Wydanie XXIII (poprawione), Łódź Wydawnictwo Literatura, 2018

Książka dostępna we wszystkich filiach

Sięgnij po lekturę i dowiedz się, co jeszcze się wydarzyło.
Zapraszamy do biblioteki!

Rozważania dziecięce

ANNO DOMINI 2020
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ZBIERZ 24 PUZZLE 
I ZŁÓŻ W CAŁOŚĆ

Już tylko 
7 dni 

do Świąt

Organizator:

Partnerzy:


