
                         Moja opowieść o Świętym Mikołaju 

       

       Jest taka szkoła w Polsce, o której Święty Mikołaj nie zapomina przez cały rok. I choć 
mieszka on gdzieś na dalekim biegunie słyszy wszystko o czym marzą  dzieci. Potem wyrusza 
i przemierza świat, by dostarczyć im prezenty. W szkole pojawia się w swoje imieniny. 
Najpierw w nocy, gdy nikt go nie dostrzega, krąży po niebie  saniami ciągniętymi przez 
zaprzęg cudownych reniferów. Już z daleka poznaje mury szkoły. Dobrze zna drogę, bo 
przybywa tu od wielu lat. Bezszelestnie ląduje na dachu i bardzo cichutko, aby nie dosłyszał 
go pan palacz, wpada przez komin prosto na korytarz. Na podłodze stawia ciężki wór 
podarków. Wszędzie panuje półmrok, ale on zna tu każdy zakamarek. Przecież w tajemnicy 
przed wszystkimi, w swoim czarodziejskim laptopie obserwuje życie szkoły. I choć nie 
zawsze podoba mu się to, co robią i mówią ludzie, nigdy nie przywozi ze sobą rózgi. 

      Mikołaj bardzo cichutko chodzi po szkole. Na korytarzach dostrzega śnieżynki - białe 
gwiazdki z papieru. W kącie stoi choinka. Na sankach leżą zapakowane prezenty.                    
- Ktoś tu był przede mną? – zastanawia się. Podchodzi bliżej, ogląda, uśmiecha się.                 
- Przecież to puste pudełka, dekoracje. - Potem otwiera worek i wszystko posypuje darem 
przyjaźni. Zagląda do klas. Tu także znajdują się choinki. Wiszą na nich bombki z cekinami, 
aniołki i pierniki z masy solnej.                                                                                                            
- Podpatrywałem ich przy wyrabianiu i wycinaniu figurek – wspomina. - Ale była zabawa.      
I znowu wyciąga coś z worka. To troskliwość i serdeczność, którymi po brzegi wypełnia 
wszystkie klasy. Parapety pokrywa uczynnością, a w każdym kącie szkoły upycha uśmiechy. 
Na dnie worka pozostaje już tylko jeden prezent. Rozgląda się. Z daleka dostrzega rząd 
wózków inwalidzkich. Podchodzi i do każdego z nich wkłada pomoc. Zadowolony ze swojej 
pracy, cichutko wraca do sań i leci ku gwiazdom migającym na niebie. 

      Rankiem szkoła zaczyna tętnić życiem. Jest 6 grudzień. To dzień imienin Świętego 
Mikołaja - patrona tej placówki. Dzieci i dorośli noszą czerwone stroje i mikołajowe czapki. 
Czuje się tutaj miłą świąteczną atmosferę. O ustalonej godzinie wszyscy gromadzą się w 
pięknie przystrojonej sali gimnastycznej, bowiem to tu zjawi się niezwykły gość. Dzieci z 
niecierpliwością czekają na niego. Pani Dyrektor zapowiada przybycie Świętego Mikołaja i 
po chwili ukazuje się on w drzwiach. Ma czerwony płaszcz obszyty białym futerkiem, czapkę 
z pomponem i długą, długą brodę. W jednej ręce trzyma pastorał, a drugą dźwiga wielki 
worek. Wszyscy najchętniej zerwaliby się z krzeseł, aby przywitać go, być przy nim jak 
najbliżej, ale tylko Eryk biegnie i  już trzyma go za rękę.                                                            
- Ho, ho, Hooooooo!  Dzień dobry dzieci! – woła gość.                                                                   
Cała sala bije brawo i wznosi okrzyki:                                                                                         
-Witamy cię Święty Mikołaju!                                                                                                             
- To nie Mikołaj, to pan Marcin! – woła Weronika.                                                                              
Nikt jej jednak nie słucha. Wszyscy cieszą się z wizyty.                                                                           
- Czy są tutaj grzeczne dzieci? – pada pytanie.                                                                                   
Ktoś krzyczy, że tak. Ktoś inny chowa się za koleżankę. - Może mnie nie widział jak 
popychałem Sławka – myśli – przecież go przeprosiłem.                                                                         



Ale Mikołaj  znowu woła - Czy są tutaj grzeczne dzieci?                                                                                                                      
Teraz nikt nie ma wątpliwości. Cała sala krzyczy- Tak!                                                                        
Mikołaj siada na najładniejszym fotelu, przygotowanym specjalnie dla niego. Obok kładzie 
worek, do którego  usilnie próbują zaglądać maluchy. W pobliżu gościa ustawiają się  
uczniowie. Prezentują wiersze i piosenki dotyczące mikołajek. Wcześniej pod okiem 
nauczycieli pilnie ćwiczyli swoje role. Efekt ich pracy widownia nagradza wielkimi brawami. 
W końcu Mikołaj sięga do swojego ciężkiego worka. Wyjmuje całe garście cukierków, które 
za moment wypełniają buzie dzieci. Z głośników płynie muzyka. Rozpoczyna się bal. 
Wszyscy robią wielkie koło, które porusza się w rytm melodii. W samym środku tańczą 
wózki. Po pewnym czasie tworzą się pary i małe kółeczka, aby za chwilę znowu pląsać  w 
dużym kole. W końcu zmęczony Mikołaj pada w swoim fotelu.                                                                  
- Jestem baaardzo stary – mówi-  Muszę odpocząć.                                                                                                  
Zaraz otaczają go dzieci. Nauczyciele i rodzice robią zdjęcia, a uczniowie chętnie pozują. 
Każdy chce mieć pamiątkę z tak ważną osobą.                                                                                        
Niestety przy dobrej zabawie szybko mija czas. Nadchodzi moment pożegnania.                                          
- Do zobaczenia za rok, drogie dzieci! – woła Mikołaj i opuszcza salę. Nikt nie płacze. Każdy 
liczy, że pojawi się on tu za rok. Przecież przez tyle lat nigdy nas nie zawiódł.  

     Jest taka szkoła w Polsce, w której na pierwszym miejscu stawia się dobro, serdeczność i 
troskliwość. Na korytarzach prócz tupotu stóp i szumu toczących się kół słychać śmiech i 
wesołe rozmowy. I być może tak naprawdę, w tej  historii o Świętym Mikołaju nie są 
najważniejsze te sanie, renifery i paczki z prezentami. Myślę, że zostawia on dla nas coś 
bardziej wartościowego. Coś co nie można zapakować  w kolorowy  papier i przewiązać złotą 
wstążeczką mimo, że jest bezcenne. To proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. I tylko 
od nas zależy, czy przyjmiemy ten dar.  

       Możecie mi wierzyć albo i nie, ale ja tam byłam i czapkę nosiłam, a co czułam i 
widziałam to tu wszystko opisałam. 
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