
„Moja opowieść o świętym Mikołaju” 

 

 

Ta historia wydarzyła się wiele lat temu, gdy byłam jeszcze małą siedmioletnią 
Jadwinią, dzieckiem bardzo wrażliwym i spontanicznym, jak twierdzili moi rodzice. W mojej 
pamięci zatarły się szczegóły tej przygody, ale pozostało niezwykłe wspomnienie, które co 
roku do mnie powraca w najpiękniejszych świątecznym okresie … 

Jak każde dziecko wierzyłam głęboko w świętego Mikołaja, w czym utwierdzały mnie 
opowieści babci Anieli nakazujące posłuszeństwo i dobre uczynki w celu zasłużenia  
na wymarzone prezenty. Bardzo się starałam być grzeczna, zwłaszcza coraz bliżej świąt, aby 
nie znaleźć pod choinką złowrogiej rózgi. Moja wyobraźnia podsuwała mi wspaniałe pomysły 
na niesamowite prezenty, które chciałabym otrzymać. Rodzice podpowiadali mi, że swoje 
pragnienia związane ze świątecznymi podarunkami najlepiej wyrazić za pomocą listu, który 
zostawia się na parapecie, aby Mikołaj mógł łatwo go przeczytać, jadąc saniami. Moim 
marzeniem było opanowanie umiejętności jazdy na łyżwach, dlatego bardzo chciałam je 
dostać w prezencie. Poza tym jak każda dziewczynka w tym wieku bawiłam się zabawkami i 
lubiłam się stroić, więc lista wydłużyła o śliczną lalkę, którą wypatrzyłam w ulubionym 
sklepie oraz  
o elegancką sukienkę z koronkowym białym kołnierzykiem i podobnymi mankietami. 
Oczywiście spisałam na kartce swoje propozycje i niecierpliwie czekałam na przedświąteczną 
noc, kiedy miały się spełnić moje sny.  

Do świąt pozostało już tylko kilka dni. W domu panował wielki gwar, rodzice zajęci 
byli ostatnimi przygotowaniami. W domu roznosił się korzenny aromat przepysznych 
ciasteczek – specjalności babci, które pięknie przyozdobione mlecznobiałym lukrem czekały, 
aby udekorować nimi choinkę. Drzewko także stało już w rogu pokoju na swoją kolej, kojąc 
oczy swym szmaragdowym kolorem i wprawiając w zachwyt swym żywicznym zapachem. 
Przyniesione z piwnicy jeszcze zamknięte pudełka stały rzędem w przedpokoju, oczekując  
na wypakowanie z nich śnieżnobiałych bombek, łańcuchów z suszonych płatków róż, 
kolorowych aniołków, porcelanowych dzwonków i słomianych gwiazdek. Mama zajęta była 
gotowaniem kapusty z grochem, a ja razem z babcią przygotowywałyśmy listę tradycyjnych 
potraw, aby o którejś nie zapomnieć. Świąteczną atmosferę podkreślała muzyka płynąca  
z radia, wśród której  dominowały kolędy. Nie mogłam wprost doczekać się magicznego 
wieczoru, którego zwieńczeniem miało być rozdanie świątecznych prezentów.  

W przeddzień Wigilii do mojej babci przyszła w odwiedziny sąsiadka. Wydawało się, 
że chce porozmawiać o przygotowaniach do świąt i złożyć życzenia. Pani Wanda była 
zazwyczaj w dobrym humorze, zawsze promieniowała radością i potrafiła każdego pocieszyć. 
Tym razem jej smutny głos wróżył jakieś nieszczęście. Z zaciekawieniem przysłuchiwałam 
się tej  rozmowie i dowiedziałam się, że przyjeżdża do niej syn z bardzo chorą córeczką. Pani 
Wanda z płaczem opuściła nasz dom i poszła przygotowywać się do przyjazdu gości. Po jej 
wyjściu babcia wyjawiła mi, że u Hani wykryto białaczkę. Ta wiadomość bardzo mnie 
zmartwiła, nie mogłam o niczym innym myśleć przez cały wieczór. Czar świąt przygasł. Cały 
wieczór modliłam się z babcią o pomoc dla chorej Hani. I kiedy tak myślałam, jak mogę 
pomóc dziewczynce, wpadłam na pewien pomysł. Szybko przekreśliłam listę życzeń 



skierowanych  
do świętego Mikołaja i dopisałam pod spodem „Błagam Cię święty Mikołaju o zdrowie dla 
chorej Hani. Bardzo na ciebie liczymy: Pani Wanda, moja Babcia i ja.” Z drżeniem rąk 
położyłam następnie kartkę na parapecie z nadzieją, że jeszcze nie została przeczytana.  

Następnego dnia moi rodzice postanowili zaprosić Panią Wandę wraz z synem i Hanią 
do nas na wieczerzę wigilijną. Mama zdecydowała z babcią, że nie można w takiej sytuacji 
zostawiać samej tak zacnej sąsiadki, która wiele razy pomagała nam w różnych trudnych 
sytuacjach. Pani Wanda z zakłopotaniem, ale i wielką wdzięcznością przyjęła naszą 
propozycję zaprosin. Jak sama później przyznała, nie miała głowy do przygotowania tylu dań. 
Obecność  niespodziewanych gości nie sprawiła nikomu z nas żadnych problemów. Wprost 
przeciwnie, tato Hani okazał się wyjątkowo sympatycznym mężczyzną, był bardzo 
opanowany i postarał się, aby atmosfera tego wieczoru była radosna i uroczysta. Przyniósł ze 
sobą gitarę, na której zagrał wszystkie znane nam kolędy, a my stworzyliśmy bardzo zgrany i 
utalentowany wokalnie chórek. Najładniej zaś śpiewała Hania. Okazało się, że ma sześć lat, 
pogodne usposobienie  
i chodzi do szkoły muzycznej. Oczarowała wszystkich swoimi umiejętnościami i łagodnym 
charakterem. Patrząc na nią, nie mogłam uwolnić się przed dręczącymi myślami o jej 
nieszczęściu. Wiedziałam, że jest świadoma swej choroby, a mimo to nie rozpacza, nie użala 
się nad sobą. W moich oczach była prawdziwą bohaterką. Najbardziej wzruszającym 
momentem było oczywiście podzielenie się opłatkiem, Hania w odpowiedzi na życzenia 
dotyczące zdrowia wypowiedziała wtedy słowa, które zapadły mi w pamięć i dziś mogę je 
znowu powtórzyć: „Ja wyzdrowieję, tak powiedziała mi gwiazdka betlejemska”. Po 
wyśmienitej kolacji przyszła pora na rozdanie prezentów. Tato z tajemniczą i jednocześnie 
obiecującą miną zapewnił wszystkich, że wcześnie rano zawitał do naszego domu święty 
Mikołaj i zostawił prezenty. Z obawą patrzyłam na to, co nastąpi dalej. Przecież ja 
zrezygnowałam z podarunków. Nie musiałam długo czekać na rozwianie swych wątpliwości. 
Ku mojemu zdumieniu ja i Hania dostałyśmy łyżwy, lalki i sukienki z pięknymi 
koronkowymi wykończeniami. Nie wiem, która z nas była bardziej zaskoczona. Hania także 
marzyła  
o łyżwach, ale ona w przeciwieństwie do mnie już umiała na nich jeździć. Moja radość była 
bezgraniczna. Długo jeszcze siedzieliśmy wspólnie z rodziną Hani przy kolorowej, pachnącej  
choince. Babcie wspominały dawne czasy i śpiewały śliczne pastorałki. Ten wieczór był 
naprawdę niezwykły. Jego magiczny urok wciąż trwa w mym dziecinnym wspomnieniu. Po 
odejściu gości mama i tato powiedzieli, że są ze mnie tak bardzo dumni. A ja wtedy 
odpowiedziałam, że wierzę w wyzdrowienie Hani, a prezenty to taki drobny dodatek,  
na potwierdzenie istnienia świętego Mikołaja.  

Od tamtej pory minęło tak wiele lat, Hania długo walczyła z chorobą, wyszła z niej 
zwycięsko. Nauczyła mnie jeździć na łyżwach i jest moją największą przyjaciółką, taką  
od serca. Wspomniane święta, były najpiękniejszymi, jakie do tej pory przeżyłam, a  święty 
Mikołaj okazał się nie tylko hojny, niezwykle mądry, ale i wspaniałomyślny. I jak tu w Niego 
nie wierzyć!   

 

 

 



 

 

 

 


