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Moja opowieść o Świętym Mikołaju 

Dawno, dawno temu żyła sobie dziewczynka o imieniu Ola, która bardzo uwielbiała 
święta. W te święta postanowiła sobie, że pozna w końcu Świętego Mikołaja. Dzieciom na 
podwórku opowiadała, że ma on duży wór prezentów. Dzieci pytały, skąd to wie, a ona 
odpowiadała: Przecież to Mikołaj! 

 Ola zaczęła pisać list do Świętego Mikołaja: Drogi Mikołaju! W Tm roku chciałabym 
tylko jedno, żebyś nie zapomniał się ze mną zobaczyć. Niech ci o tym przypomną twoje elfy. 

 Nadszedł w końcu ten oczekiwany przez Olę dzień. Rodzice i siostra Oli byli bardzo 
zajęci przygotowaniami do kolacji. Jedynie brat zobaczył, jak Ola wypatruje Świętego 
Mikołaja. 

 Na biegunie północnym o tej porze elfy miały w fabryce zabawek straszny zamęt. 
Bardzo dużo dzieci napisało listy do Mikołaja. On siedział na fotelu w swym gabinecie i 
przeglądał je. Wtedy elf przyniósł mu ostatni list, był to list od Oli. Mikołaj przeczytał go i 
uśmiechnął się. Rzekł do elfa: Przygotuj renifery i sanie. Czeka mnie długa podróż i ważne 
spotkanie. Elf się zdziwił,  jakie ważne spotkanie, ale przypiął renifery do kolorowych sań. 
Położył tam duży wór prezentów. Renifery szeptały coś do siebie. Mikołaj wsiadł do sań, 
wyszła z domu jego żona z synkiem i mówi: Uważaj na siebie, bo bardzo wieje!  A on na to: 
Nic nie wieje. Gdy to powiedział, zaczęło wiać, że omal mu czapki nie zdmuchnęło. I ruszył 
Mikołaj w groźną noc grudniową w śnieżnej zamieci.  

 Była już chyba prawie pierwsza, gdy pod dom Oli zawitał Święty Mikołaj. Zszedł z 
sań na dach, zdjął wór z prezentami i doszedł do komina. Wrzucił do niego worek, potem sam 
tam wskoczył robiąc przy tym wiele hałasu. Kładł prezenty pod choinkę a tu nagle Ola 
wyłoniła się z za choinki. Była zadowolona, że udało jej się poznać Świętego Mikołaja. 
Podbiegła i go mocno przytuliła i powiedziała: Och, Mikołaju, jak bardzo się cieszę! Tak 
bardzo marzyłam o tym, by cię w końcu zobaczyć! Jak minęła ci podróż? 

- Na początku bardzo wiało, ale później spokojnie. 

- Pewnie jesteś zmęczony po takiej drodze? Proszę usiądź, przygotowałam dla ciebie 
ciasteczka i mleko.  

Mikołaj usiadł i zaczął jeść. 

- Och, dziękuję! To było przepyszne! 

- Czym przyjechałeś? 

- Wielkimi saniami ciągniętymi przez cztery renifery. 

- A jak mają na imię? 

- Pierwszy to Rudolf, drugi – Błyskawica, trzeci – Szybki, czwarty – Rakieta. 

- Ładnie się nazywają. Mogę je poznać? 
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Mikołaj się zastanowił. 

- No pewnie, tylko się ciepło ubierz. 

Ola poszła założyć kurtkę. Mikołaj poczekał na nią. Po paru minutach Ola przybiegła i rzekła: 
Możemy iść! Poszli na zewnątrz. 

- Proszę, oto moje renifery. 

- Och, bardzo ładne! A który to Rudolf? 

- Rudolf - to ten z czerwonym nosem. 

- A czemu jest pierwszy? 

- Bo jego nos świeci w ciemnościach, jak latarka. 

Rudolf z dumą zaświecił swój nos. 

- Mikołaju, mogę zobaczyć, gdzie mieszkasz?- zapytała Ola. 

- Dobrze, ale obiecaj, że nikomu nie powiesz, co tam widziałaś i w ogóle o naszym spotkaniu. 
Ja się zazwyczaj dzieciom nie pokazuję. Wsiadaj, Olu ! 

Wsiedli do sań i polecieli przez łąki, pola, miasta i wioski. Długa była to podróż. Ola zasnęła. 

- Olu, obudź się! Jesteśmy już na miejscu w mojej wiosce.  

Słysząc to Ola obudziła się i wyskoczyła z sań.  

- Ooo! Jak tu ekstra! Mikołaju, co to za pani i chłopczyk? 

- Witamy w naszej wiosce!  – powiedział chłopiec – Mam na imię Mikołaj, a to jest moja 
mama Śnieżynka. 

- Witaj!- odpowiedziała Ola. 

- Może chcesz odpocząć, Olu, zanim pozwiedzasz naszą wieś? 

- Nie, dziękuję! 

- To chodź ze mną do fabryki zabawek, a później do stajni reniferów. 

Fabryka zabawek był to duży i bardzo kolorowy budynek. Ola z małym Mikołajem weszli do 
środka. 

- Po lewej stronie są maszyny do produkcji zabawek, a po prawej stronie do pakowania 
prezentów. – powiedział synek Mikołaja.  

- Nigdy nie wyobrażałam sobie, że tak tu będzie! Bardzo mi się tu podoba! A jak tu dużo 
elfów! 
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- Jest ich tak dużo, jak gwiazd na niebie. One pracują przy maszynach i robią wszystko 
według wzoru, który wymyśla mój tata.  

-Acha! 

- Zobacz, Olu, tamten wielki budynek. To jest stajnia reniferów. Chcesz ją zobaczyć? 

- Tak, lubię renifery! 

Ola i Mikołaj przeszli do stajni. Niektóre renifery odpoczywały w boksach. Ola przeszła 
między nimi. Okazało się, że renifery umieją mówić. Jeden z nich leżał smutny. Miał 
zwichnięte kopyto i dlatego nie ciągnął sań Świętego Mikołaja. 

- Pa! Trzymaj się! – powiedziała do niego Ola – Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia! 

- Pojedziemy na biegun północny? – zapytał synek Mikołaja. 

- Tak, pojedziemy. 

- Życzę przyjemnej wycieczki! – zawołał renifer. 

Mały Mikołaj i Ola wsiedli do sań ciągniętych przez psi zaprzęg. Po jakimś czasie zajechali 
na miejsce. Było tam dużo śniegu. Wiał bardzo silny i mroźny wiatr. Dziewczynka zobaczyła 
chodzące po śniegu pingwiny. Zrobiło się jej bardzo zimno. Postanowili powrócić do wioski. 

- Olu, odpocznij sobie. – powiedziała Śnieżynka. 

- Chcę już wracać do domu. Rodzice będą się o mnie martwić. 

- Wyruszycie z samego rana. 

Poszła do pokoju, bo była strasznie zmęczona takimi wrażeniami. To był najcudowniejszy 
dzień w życiu Oli. Smuciło ją tylko to, że inne dzieci nie mogą przeżyć tego dnia, jak ona. 
Szybko zasnęła. Nagle usłyszała głos swojego brata: Ola, co się tak zamyśliłaś? Nie patrz już 
w okno, zaraz kolacja! 
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