
Kiedy w wigilijny wieczór na niebie 
pojawia się pierwsza gwiazdka, to znak, 
że siadamy do wieczerzy.  

Czy w Twoim domu pamięta się jeszcze 
o tej tradycji? Czy czekacie na tę 
gwiazdkę?

Nie zawsze w wigilijny wieczór pada 
śnieg, chociaż bardzo byśmy chcieli.  
Ale od czego wyobraźnia?  

Wyczarujcie wspaniałą, śnieżną wigilię. 
Spróbujcie, na pewno się uda! 

Wyboru dokonała Monika Stancel  
z Filii nr 1

Zapadł zmierzch. Było zimno i cicho. Cały świat zamarł w oczekiwaniu  
na pierwszą gwiazdkę. Dzieci przylepiały nosy do okien, drzewa wyciągnęły 
w górę swoje ramiona, ptaki wzleciały wysoko do nieba – lecz pierwszej 
gwiazdki jak nie było, tak nie było.
– Może w ogóle się nie pojawi? – mruczały bezdomne koty.
– Musi się pojawić! – krzyczały dzieci. – Wystarczy, że nie ma śniegu!
– Cóż to za święta bez śniegu? – wzdychali starzy ludzie.
A gwiazdki wciąż nie było. Nagle coś błysnęło.
– Jest! – rozkrzyczały się ptaki.
– Świeci! – zapiszczały ucieszone dzieci.
– Leci! – rozdzierająco miauknęły koty.
– Jak to, leci? – zdziwiły się drzewa. – Przecież gwiazdki nie latają…
– Ta leci – upierały się koty.
A gwiazdka rzeczywiście leciała. Była coraz niżej i niżej, pobłyskiwała 
światłem księżyca, mrugała do wpatrujących się w nią kominów i tańczyła 
na wietrze.
– Za nią lecą następne! – wrzasnęły koty.
– Śnieg, śnieg pada! – podskakiwały z radości dzieci.
– Ooo, to rozumiemy… – kiwali z uznaniem głowami starzy ludzie.
A pierwsza gwiazdka opadła delikatnie na zmarzniętą ziemię, rozejrzała  
się dookoła i wyszeptała uśmiechnięta:
– Wszystkiego najlepszego… Już święta!

To już gwiazdka, Grzegorz Kasdepke, Poznań: Podsiedlik-Raniowski 2002

Książka dostępna w filii nr: 1, 7, 10, 16, 37, 42, 45, 63
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 
2 dni 

do Świąt

Organizator:
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