
„Moja opowieść o Świętym
Mikołaju” 

Historia ta wydarzyła się w domu dziecka kilka dni przed Wigilią. Główny jej bohater Janek

mieszkał w tym domu od zawsze, nie pamiętał swoich rodziców. W jego życiu były tylko ciocie 

i wujkowie, pracownicy domu dziecka. O mamie i tacie słyszał tylko z opowiadań wychowanków. 

Janek lubił słuchać opowieści swojego kolegi Stasia, który zamieszkał w domu dziecka i dzielił 

z nim pokój. Stasiu pojawił się tam pół roku temu z powodu śmierci rodziców, którzy zginęli 

w katastrofie samolotowej. Janek i Stasiu mieli dużo wspólnych cech, które ich zbliżyły. 

Interesowali się zwierzętami i oboje wierzyli, że jeszcze spotkają swoich rodziców. Chłopcy byli 

podobnego wzrostu, około 170 cm i mieli po 13 lat. Janek był blondynem o niebieskich oczach, z 

lekko ostającymi uszami, zadartym nosem i z grzywką opadającą na lewe oko. Stasiu zaś miał 

kruczoczarne włosy, zawsze obcięte na jeżyka i ciemne oczy. Swą urodą przypominał południowca.

Urodę odziedziczył po ojcu, który był Włochem, a mama Polką. Mieszkali w Warszawie. Rodzice 

Stasia prowadzili tam firmę i często podróżowali między Polską , a Włochami. Właśnie gdy byli już

w drodze powrotnej do Polski, stała się ta tragedia. Wtedy Stasiu był pod opieką babci, jednak ona 

po jakimś czasie zmarła na zawał. 

Janek co roku pisał list do Świętego Mikołaja, prosił w nim tylko o jeden prezent, było to 

spotkanie z rodzicami. Przez 13 lat często w snach widział swoich rodziców, śniło mu się, że 

chodzą razem na spacery do wesołego miasteczka, do kina, na lody. Wyobrażał sobie jak w domu z 

tatą składa modele samolotów, jak pomaga mamie w ogrodzie. Sny były tak realne, że Janek 

zastanawiał się czy to na pewno jest sen. W wieku 12 lat, będąc w bibliotece i przeglądając książki 

na regałach zauważył książkę ,, Opowieść Wigilijna”. Po przeczytaniu tej książki wzrosła w nim 

jeszcze większa nadzieja na spotkanie z rodzicami. Pewnego wieczoru, gdy chłopcy już leżeli w 

łóżkach, a na zewnątrz było ciemno i mroźno, Stasiu zaczął opowiadać kolejną historię ze swojego 

życia, związaną z rodzicami. Wtedy w głowie Janka zaczęły kłębić się pytania kim jest jego 

rodzina, dlaczego nigdy nie miał okazji jej poznać ? Do czasu poznania się ze Stasiem nigdy nie 

nurtowały go takie pytania, choć przez ostatnie lata widział rodziny odwiedzające inne dzieci. Lecz 

to nigdy nie wywoływało w nim chęci poznania własnej rodziny w takim stopniu jak obecnie. Może

było to spowodowane tym, że od zawsze miał tylko opiekunów, którzy traktowali go bardzo dobrze,

okazując mu wielką miłość i zainteresowanie. Do czasu poznania Stasia nikt nie opowiadał mu

 o rodzicach, dzieci które przyjeżdżały do domu dziecka przebywały tu tylko przez jakiś czas 
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i dlatego Janek nie nawiązywał z nimi głębszych relacji. Traktował ich tylko jako znajomych, 

których i tak zaraz nie będzie. Gdy w domu dziecka pojawił się Stasiu, Janek od razu zauważył, 

że jest inny niż pozostałe dzieci, które pojawiły się tam pierwszy raz. Janek wyczuł, że Stasiek 

zaakceptował sytuację, która go spotkała i będzie próbował się w niej odnaleźć. Następnego dnia 

w trakcie śniadania na stołówkę wszedł Pan Rysiu – wychowawca Janka, podszedł do niego 

i poinformował go, żeby po skończonym śniadaniu zgłosił się do gabinetu pani dyrektor. Taka 

informacja była dużym zaskoczeniem dla Janka, pani dyrektor potocznie zwaną przez Janka ciocią 

Ulą nigdy nie wzywała go do swojego gabinetu tylko, gdy chciała z nim porozmawiać przychodziła

do jego pokoju. 

Janek bardzo lubił rozmowy z ciocią Ulą. Lubił, gdy przychodziła, bo przynosiła delicje 

i ciepłe kakao, opowiadała o swoich podróżach, wycieczkach, na które jeździła będąc młodą 

dziewczyną. Opowiadała o wycieczkach w góry o miastach, które zwiedziła. 

Janek po śniadaniu poszedł do gabinetu, który znajdował się na końcu długiego korytarza, 

wzdłuż którego były drzwi do sal wychowanków domu dziecka. Idąc, Janek cały czas się 

zastanawiał co to za sprawa, że musi iść do cioci Uli. Zapukał i wszedł do gabinetu, ciocia Ula 

siedziała przy dużym biurku, na którym leżało pełno teczek i papierów. Gdy zobaczyła Janka 

uśmiechnęła się, wstała, podeszła, przytuliła go i kazała, aby usiadł przy stoliku kawowym. 

Postawiła kakao i ciastka na stoliku koło Janka, gdy usiadła zauważyła, że Janek bardzo się jej 

przygląda. Po chwili ciekawość Janka zwyciężyła i zapytał, co to za sprawa, że został wezwany do 

gabinetu. Ciocia Ula tylko się uśmiechnęła i od razu wytłumaczyła całą sprawę. Poinformowała go 

o jasełkach, które odbędą się w Wigilię i w związku z tym poprosiła Janka o pomoc przy ich 

przygotowaniu. Janek z radością pobiegł na stołówkę informując inne dzieci o uroczystej wigilii. 

Gdy zostały już tylko dwa dni do Wigilii, Janek ze Stasiem poszli po śniadaniu do komórki na 

zewnątrz budynku, aby przynieść potrzebne im stroje i rekwizyty do jasełek. Szukając rekwizytów 

w koncie usłyszeli nagle głośny ryk jakiegoś zwierzęcia. Wystraszeni wpadli w popłoch i chcieli 

uciekać, ale w drzwiach ujrzeli dużą postać w czerwonym kubraku i z długą białą brodą. 

Zrozumieli, że spotkali świętego Mikołaja. Usiedli wszyscy na starych skrzynkach i Mikołaj 

zdradził im tajemnicę, że przybył do ich domu na święta, aby spełnić marzenia wszystkich dzieci 

tu mieszkających. Mikołaj dobrze wiedział, o czym marzą chłopcy z listów, które do niego napisali.

Poprosił chłopców o zachowanie tajemnicy przed innymi dziećmi. Mikołaj powiedział Jankowi, 

że jego marzenie o tym, żeby znalazł się w bardzo kochającej go rodzinie spełni się lada moment, 

a Stasiowi nie zdradził za dużo poza tym, że będzie maił bardzo kochającego go brata. Chłopcy po 

wysłuchaniu Świętego Mikołaja wrócili do środka, wypili ciepłą herbatę i zaczęli rozmawiać o tym,
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co się stało. Nadszedł ten dzień, czyli Wigilia, chłopcy z samego rana w czerwonych skarpetach, 

które wisiały na grzejniku znaleźli bardzo dużo słodyczy i schowali je do swoich szafeczek.

Po obiedzie siedząc odświętnie ubrani czekali na pierwszą gwiazdkę. Gdy nagle do ich 

pokoju weszła ciocia Ula i oznajmiła chłopcom, że ma dla nich dwie dobre wiadomości. Usiedli 

więc razem na fotelach przy oknie i wysłuchali. Pierwszą dobra wiadomością było to, ze na listę 

oczekujących zgłosili się nowi ludzie, którzy chcieliby adoptować chłopca w ich wieku. Drugą 

dobrą wiadomością jest to, że gdy pokazała tym ludziom właśnie ich, to uznali że muszą poznać 

chłopców. Janek i Staś popatrzyli na siebie i pomyśleli o tym samym, że to co mówił im Święty 

Mikołaj właśnie się spełnia. Po tych wszystkich latach spędzonych w domu dziecka Janek trafił do 

bardzo kochającej rodziny , a co najważniejsze znalazł się tam razem ze Stasiem.

Autor: „ Mrówka” 
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