
Dodatkowe nakrycie na wigilijnym 
stole to piękny, stary zwyczaj. Czy ktoś 
kiedyś zajął to miejsce w Twoim domu? 
A może warto się rozejrzeć dookoła? 
Być może Twoja sąsiadka jest samotna 
i nie będzie miała z kim podzielić 
się wigilijnym opłatkiem? Zaproś 
ją na wigilię. Możesz w ten sposób 
zostać wspaniałym Mikołajem, takim 
najprawdziwszym na świecie, tak jak 
najprawdziwsza jest samotna sąsiadka.

Czy wiesz, że w wigilijną noc zwierzęta 
mówią ludzkim głosem?  
Co powiedziałoby Twoje zwierzątko?  
Czy jest z Tobą szczęśliwe?

Wyboru dokonała Dorota Gielnik i Marta Rożek  
z Filii nr 4

– Biegaj, Kaktus, biegaj! – zawołał Wojtek. (…) Pies znowu odskoczył na kilka 
metrów i popatrzył wyczekująco na Wojtka. (…) Chłopiec zrozumiał, że Kaktus 
chce mu coś pokazać. Na ławce pod dużym świerkiem siedział… Święty 
Mikołaj. Najprawdziwszy, z długą białą brodą w czerwonym długim płaszczu. 
Obok niego leżał pusty worek. Wojtek wiedział, że nie wolno rozmawiać  
z obcymi, ale ze Świętym Mikołajem?
 – Przepraszam, czy coś się stało? – Wojtek pochylił się nad Mikołajem. 
– Prezenty rozdane, praca wykonana, przysiadłem, żeby chwilę odpocząć,  
ale prawdę mówiąc, nie mam pomysłu na dzisiejszy wieczór. (…) – Moja 
rodzina jest daleko, na drugim końcu Polski, nie zdążę do nich dojechać. 
Bardzo dużo czasu zajęło mi roznoszenie prezentów, a w akademiku nie ma 
już nikogo… – westchnął Mikołaj. (…)
 – Mikołaju… proszę pana… to może pójdziemy do nas. Mama i babcia kończą 
właśnie przygotowywać kolację wigilijną. Co roku zostawiają puste miejsce 
przy stole i nigdy nikt z niego nie skorzystał… . 
Mikołajowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. 
(…) To był naprawdę zaczarowany wieczór. (…) Mikołaj był bardzo szczęśliwy, 
śmiał się głośno i pięknie śpiewał kolędy. (…) Kiedy dzieci sprzątały ze stołu  
i wynosiły puste naczynia do kuchni, niespodziewanie pod choinką pojawiły 
się prezenty. (…) Nawet dla Kaktusa znalazła się nowa obroża. 
– Wojtek, jak myślisz, ten Mikołaj to jeszcze do nas przyjdzie? – pytała przed 
snem Weronika. (…) Ale Wojtek nie umiał odpowiedzieć na pytania siostry. 
(…) 
„Takie rzeczy możliwe są tylko w Wigilię” – pomyślał zasypiając. A to nie był 
koniec niespodzianek. Rano na stole leżała kartka.

Do Weroniki i Wojtka
Rozmawiałem dziś w nocy z Kaktusem. Powiedział mi, że jest 

najszczęśliwszym psem na świecie. 
Tak trzymać! Do zobaczenia w przyszłym roku…

Święty Mikołaj

Opowiadania wigilijne, Barbara Gawryluk, Łódź: Literatura, 2007 

Książka dostępna w Filiach nr 1, 4, 5, 7, 10, 18, 20, 22, 32, 37, 40, 42, 46, 54 
Sięgnij po lekturę i dowiedz się, co jeszcze się wydarzyło. 
Zapraszamy do biblioteki!

Rozważania dziecięce
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ZBIERZ 24 PUZZLE 
I ZŁÓŻ W CAŁOŚĆ

Już tylko 
4 dni 

do Świąt
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