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- Mamusiu, czy mogę wyjść na
podwórko? Pobawię się jeszcze chwilkę
zanim pojawi się pierwsza gwiazdka.
- Dobrze, ale nie oddalaj się za bardzo,
będę potrzebowała jeszcze Twojej
pomocy.
- Oczywiście, dziękujęęęęęęęę – głos
Jadzi był już ledwo słyszalny.

Jadzia wypruła z domu jak poparzona.
Zimy w czasach, kiedy była małą
dziewczynką, były srogie. Na zewnątrz
panował mróz, wszędzie ogromne zaspy,
jednak Jadzi to nie przeszkadzało. Cieszyła
się, że choć przez chwilę może zapomnieć o
wszystkich troskach i zatracić się w
zabawie. Tak, to dziwne, że w wieku 7 lat
można mieć troski… a jednak. Rok 1943 to
czas, w którym każdy, niezależnie od wieku,
wyczekiwał „normalnego życia”. Jadzia nie
znała „normalnego życia”. Dla niej
„normalne życie” to od zawsze strach,
niepokój, płacząca mama. Lubiła uciekać
do tajemniczego miejsca nieopodal
swojego domu w lesie, gdzie miała swoje
schronienie. Układała kamienie, znosiła
gałązki, próbowała stworzyć własny idealny
dom dla swojej jedynej szmacianej laleczki,
taki bez wojny i nienawiści.

Tego dnia była Wigilia, wszyscy od rana
krzątali się w kuchni, przygotowywali
wigilijne potrawy, ubierali choinkę, śpiewali
kolędy. Mimo ciężkich czasów, mama Jadzi
chciała zachować tradycję i przekazać ją
jak najlepiej swoim dzieciom. Niestety
Jadzia, mimo największych starań swojej
mamy w tym dniu jeszcze bardziej odczuła
brak bliskiej jej osoby. Od kiedy Sowieci
wkroczyli na ich terytorium tata Jadzi
musiał opuścić swoich ukochanych i
walczyć za wolność ojczyzny. Jego wizyty w
domu były krótkie i niespodziewane.
Ostatni raz, kiedy Jadzia widziała swojego
tatę, to kilka miesięcy temu.



Było lato, Jadzia bawiła się w swoim
tajemniczym domku, aż tu nagle
usłyszała głosy. Myślała, że to
sowieccy żołnierze znów przyszli
obrabować ich gospodarstwo. Już
chciała uciekać, gdy nagle
zobaczyła uśmiechniętą twarz
swojego taty. Szczęście jednak nie
trwało długo. Tatuś po spędzeniu
paru chwil ze swoją rodziną,
wieczorem znów ruszył w wojenny
świat. Już bardzo długo nie było od
niego żadnych wiadomości. Nieraz
Jadzia słyszała wieczorne szlochanie
mamy, która żaliła się do babci, że
już nigdy nie zobaczy swojego męża.

„Tak bardzo chciałabym znów
doznać tego uczucia i wtulić się w
bezpieczne ramiona mojego taty…” –
rozmyślała Jadzia, zauważywszy
pierwszą gwiazdkę na niebie.
- Jaaadziuuuu! – wołanie mamy
nagle przerwało zadumę Jadzi. –
Gdzie ty jesteś? Prawie wszystko
gotowe!
- Już idę mamusiu.
Jadzia przybiegła zmarznięta do
domu. Odświętny stół, a na nim
ziemniaki z cebulką w różnej
postaci, barszcz, groch i właściwie
tyle.

Mama upiekła nawet ciasto z jajek,
mąki i mleka, a Jadzia zrobiła
pierniczki – jak dobrze, że dziadziu
był pszczelarzem, to wielkie
szczęście mieć miód. Pachniało
cudownie, ach, taki dzień zdarzał się
tylko raz w roku. 
- Jadziu, przygotuj proszę nakrycie
dla zagubionego wędrowca.
Zgodnie z tradycją, na stole
powinien znaleźć się dodatkowy
talerz. Kiedy byłam mała…
- Wiem, wiem, mamusiu – przerwała
jej Jadzia - Co roku, opowiadasz tę
samą historię.
Już mieli rozpoczynać wieczerzę,
kiedy drzwi do domu otworzyły się z
łomotem. Przerażona mama
odruchowo zasłoniła swoim ciałem
Jadzię. Wiedziała, że w każdej chwili
może spodziewać się napaści ze
strony wrogów. Tym razem jednak
było inaczej. Jadzi, której głowa
wyglądała zza spódnicy mamy,
ukazała się sylwetka postawnego
mężczyzny, z uśmiechem na twarzy,
którego Jadzia nigdy nie
zapominała.
- Tataaaaaaaaaaaaaaaaaa! –
Jadzia rzuciła się w stronę
ukochanego tatusia. Radości nie
było końca.
„Pierwsza gwiazdka naprawdę
spełnia marzenia” – pomyślała
Jadzia.



Usłyszałem cichutki głosik.
- Witaj... musisz mi dzisiaj pomóc kolego, to
ważna sprawa i bez ciebie sobie nie
poradzę.
Jednak ja, nie zwracając uwagi na jego
słowa, krzyknąłem:
- Gdzie ja właściwie jestem?! 
- Spokojnie, nic ci tu nie grozi. Jestem
Wiercioch - biały miś.
- A ja Kacper... - próbowałam coś z siebie
wydusić.
- Spokojnie, wiem, kim jesteś -  powiedział
do mnie spokojnym głosem.
- Zabrałem cię do świata, gdzie mogą
przebywać osoby tylko wyjątkowe.
- Dzisiaj mamy misje, musimy dostarczyć
choinkę dziewczynce o imieniu Zuzia, bo to
jest jej wielkie marzenie…tak, tak...wiem, co
myślisz - zawiesił głos.
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 W tym roku spadło mnóstwo śniegu. Biały
puch przystroił drzewa i krzewy. Ulice, domy i
sklepy przystrojone dekoracjami świątecznymi
wyglądały jak namalowane. Wszyscy w tym
dniu byli jak zaczarowani, mój sen też był
zaczarowany. W moim domu każda Wigilia
jest podobna, jednak tym razem było inaczej…
 Wszystko zaczęło się rankiem, kiedy śniło mi
się, że pędzę saniami Świętego Mikołaja, bo
mam ważną misję do spełnienia…
- Kaspi, wstawaj, wstawaj szybko, bo już
dziesiąta – usłyszałem głos mamy. - Jak
będziesz czytał po nocach, to nigdy się nie
wyśpisz.
 - Dobrze, dobrze już wstaję – mruknąłem pod
nosem, po czym włożyłem słuchawki do uszu i
znowu zasnąłem.
Nagle w słuchawkach usłyszałem dziwny
dźwięk, jakby ktoś włożył mi do nich
świerszcze. Wszystko zaczęło wirować. Po
chwili, gdy już zdążyłem w miarę
uporządkować myśli, z przerażeniem
zauważyłem, że pod nogami nie mam gruntu.
Wszystko zniknęło: moje łóżko, ulubiona
maskotka, moje pantofle - nie było po nich
śladu. Latałem w saniach, którymi dowodził
biały miś



- To weź moją – powiedziałem.
-Tato zawsze kupuje dwie - jedną większą
do salonu, a drugą mniejszą dla mnie i
brata, weź jedną, jakoś to wytłumaczę
rodzicom- powiedziałem bez wahania.
 Tak zrobiliśmy, zawieźliśmy Zuzi moją
choinkę, poprawka naszą choinkę moją i
brata. To, co zobaczyłem przez okno, tę
radość Zuzi, łzy i szczęście, zapamiętam do
końca życia.
Wigilia to dzień, w którym wszyscy powinni
być szczęśliwi – pomyślałem.
 Spojrzałam w górę, a tam niebo pełne
złocistych gwiazd. A wśród nich, ku mojemu
zdumieniu, jedna świeciła dużo mocniejszym
światłem. Puszyste płatki śniegu spokojnie
spadały na moją czuprynę. Poczułem
zapach choinki i wiedziałem, że to wszystko
naprawdę się wydarzyło.
- Dziękuję ci Wiercioch... - wyszeptałem.
 Pewnie większość z was mi nie uwierzy,
jednak to, co mi się przyśniło, to
najpiękniejsza przygoda.
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W głowie miałem tysiące myśli, ale bałem się
zadać jakiekolwiek pytanie.
- Zuzia mieszka sama z mamą  - powiedział
Wiercioch.
- W tym roku,  nie wystarczyło im pieniędzy na
choinkę, bo wszystkie oszczędności wydały na
leki dla chorej babci – kontynuował miś.
Zrobiło mi się przykro, że są na świecie osoby,
które marzą o choince, tak o choince….a ja 
 zawsze  ją mam.
- A jak zdążymy na czas, skoro zaraz będzie
pierwsza gwiazdka na niebie? – zapytałem.
-Spokojnie, mam urządzenie do spowalniania
czasu, które pomoże nam w dostarczeniu
choinki - powiedział z zadowoleniem
Wiercioch.
- Problem jest taki, że nie ma już wolnej
choinki, bo wszystkie rozwiozłem
potrzebującym – powiedział biały miś.



W taki właśnie sposób odkryłem swoją
najlepszą herbatę o smaku czekolady i
malin. Mama prosiła, żebym wybrał coś
na dzisiejszy wigilijny wieczór. Wybór
padł na napar o nazwie „choinkowa
słodycz”, która łączy w sobie wszystkie
smaki i zapachy świąt. Jak zwykle w
sklepiku u pani Ani spędziłem sporo
czasu, więc zacząłem się spieszyć, bo na
liście mamy było jeszcze sprzątanie
pokoju i dekorowanie choinki. 
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To był bardzo mroźny, ale pogodny
poranek. Tych Świąt Bożego Narodzenia
długo nie zapomnę. Wstałem wcześnie 
 rano, mama przygotowała mi listę rzeczy
do zrobienia. Było na niej coś przyjemnego,
czyli zakupy w naszej ulubionej herbaciarni.
Zaraz po śniadaniu poszedłem więc na
zakupy. Pod butami skrzypiał śnieg, a
drzewa ośnieżone wyglądały jak z bajki.
Mróz szczypał mnie w policzki. Bardzo lubię
chodzić do pobliskiego miasteczka,
spacerować wąskimi uliczkami. W samym
centrum miasteczka znajduje się moja
ulubiona herbaciarnia.
 Kiedy otwieram drzwi, wita mnie dźwięk
dzwoneczka i cudowny zapach świeżo
zaparzonej herbaty. Czuję się, jakbym
wchodził do innego świata, tajemniczego,
bajkowego i pełnego cudownych aromatów.
Ściany sklepu pokryte są cegłą a herbaty
poustawiane są na zielonych regałach.
Drewniany kredens zastawiony jest różnymi
filiżankami, kubkami i czajniczkami. Pani,
która prowadzi ten sklepik, zawsze wita
mnie uśmiechem i kubeczkiem świeżo
zaparzonej herbaty. 



Zrobiło mi się bardzo smutno, mimo że
była Wigilia i radość przepełniała moje
serce, teraz czułem tylko smutek. Nie
mogłem zrozumieć, dlaczego wszystkie
dzieci na świecie nie mogą mieć, tak jak
ja, kochających rodziców, domu, ciepłych
ubrań, prezentów pod choinką,
prawdziwego beztroskiego dzieciństwa.
Poczułem, że coś muszę zrobić. Kiedy
byłem w herbaciarni, też przez chwilę
zrobiło mi się smutno, kiedy pani Ania
powiedziała mi, że będzie sama spędzała
święta, ponieważ nie ma nikogo bliskiego.
- Mam pewien pomysł. - zwróciłem się do
Zosi. - Poznam cię z bardzo miłą panią.
 Zosia patrzyła na mnie dużymi
niebieskimi oczami. Wziąłem ją za rękę i
pobiegliśmy do sklepiku z herbatami.
Pani Ania ze łzami w oczach wysłuchała
smutnej historii, którą opowiedziała nam
Zosia. Jej rodzice zginęli w pożarze
domu, ocalała tylko Zosia. Dziewczynka
za chwilę piła ciepłą herbatę z malinami,
a później zasnęła w wygodnym fotelu,
który stał w rogu sklepu.
- Michałku, wracaj do domu, żeby twoja
mama się o ciebie nie martwiła, ja zajmę
się Zosią, wszystko się ułoży –
powiedziała pani Ania.
 Biegłem do domu i czułem, że w tę
Wigilię stało się coś niesamowitego.
Dałem szczęście dwóm  osobom. Od tego
dnia, kiedy przychodziłem do sklepiku,
zawsze czekała na mnie ciepła herbata,
którą parzyła mi Zosia.    



Na miejsce dojechaliśmy po godzinie, a
kiedy wysiadłam z auta, to pierwszy jak
zwykle przywitał mnie merdający wesoło
ogonkiem pies Krecik. Krecik to oczywiście
wierny pies babci i dziadzia, to jamnik
koloru czarnego z jednym brązowym
uszkiem i bardzo króciutkimi łapkami.
Dziadkowie bardzo się ucieszyli, gdy nas
zobaczyli. Byli ubrani odświętnie a w kuchni
pachniało czerwonym barszczem na
wędzonce. Ten zapach wszędzie rozpoznam,
tak zawsze pachnie u dziadków w dniu
Wigilii. W pokoju stała olbrzymia choinka
ubrana w złoto - niebieskie bombki i
łańcuchy oraz cukierkowe laseczki. Chwilę
później dotarła ciocia. A następnie wujek z
ciocią i kuzynem. Ja bawiłam się z
Krecikiem, a chłopcy zdążyli już zjeść
wszystkie słodycze z choinki. Wszyscy
wesoło ze sobą rozmawiali. Nagle tacie
przypomniało się, że w bagażniku zostawił
garnek z uszkami. 

WYDANIE ŚWIĄTECZNE 

UCZNIOWSKA 31
"TO BYŁA NIEZAPOMNIANA WIGILIA"
ULA ŁYSIK

 Kiedy się obudziłam, wyjrzałam przez okno
i zobaczyłam, że właśnie zaczął padać
miękki, puszysty śnieg, a sople lodu zwisały z
drzew jak cukierki sopelki na choince.
Świat wyglądał jak z bajki. Bardzo mnie to
cieszyło, bo właśnie dzisiaj jest Wigilia i
jedziemy do mojej ukochanej babci i
dziadzia. Nagle usłyszałam dobiegający z
kuchni głos mamy:
- Dzień dobry córeczko, czy pomożesz mi
przy lepieniu wigilijnych uszek?
- Oczywiście, przecież wiesz, że uwielbiam ci
pomagać przy gotowaniu!
 Kiedy zeszłam do kuchni, poczułam
cudowny zapach leśnych grzybów.
Pamiętam, jak jesienią zbieraliśmy
prawdziwki, a potem mama je obierała i
suszyła. Teraz właśnie przyszedł czas, żeby
je zjeść przy wigilijnym stole. Gdy robiłyśmy
grzybowe uszka, to ja tradycyjnie do
jednego z nich włożyłam złotego grosika.
Ponoć osoba, która dostanie uszko z
grosikiem podczas wigilijnej wieczerzy,
będzie miała przez cały rok szczęście. Kiedy
uszka były już gotowe, przyszedł czas na
podróż do babci i dziadzia. Wyruszyliśmy
całą rodziną: mama, tata, ja i mój brat



 Gdy tata wrócił, miał trochę zmieszaną
minę i tajemniczo się uśmiechał.
Pierwsza gwiazdka była już na niebie,
więc babcia zarządziła uroczyste
rozpoczęcie Wigilii. Po modlitwie
połamaliśmy się opłatkiem, składając
sobie życzenia. Było głośno i wesoło.
Kiedy przyszedł czas na potrawy
wigilijne, na początku jak zwykle
pierwszy był barszcz z uszkami. Bardzo
chciałam zdobyć grosik, więc szybko
zjadłam, ale niestety nie znalazłam
monety. Czekałam z niecierpliwością,
komu się natrafi. Nie był to dziadek, ani
babcia, ani mama, czy nawet tata i
wujek. Ciocia tym razem też nie miała
szczęścia. Zaczęłam się zastanawiać, co
się mogło stać z grosikiem? I tylko
Krecik schował się pod choinką, udając,
że go nie ma. 
- To niemożliwe – pomyślałam - coś
musiało się wydarzyć!

- To niemożliwe – pomyślałam - coś
musiało się wydarzyć!
Tata porozumiewawczo mrugnął do
mnie okiem i powiedział: 
- Niestety, stało się małe nieszczęście.
Kiedy przynosiłem uszka z auta,
potknąłem się i jedno spadło na ziemię,
a Krecik szybko podbiegł i korzystając z
okazji, zjadł je ze smakiem. 
Wszyscy zaczęli się śmiać, bo to chyba
pies będzie miał największe szczęście
przez cały następny rok! Później
zaczęliśmy śpiewać kolędy, kiedy nagle
pies stanął na środku pokoju i zaczął
głośno wyć. Śmiechu nie było końca, bo
wyglądało to tak, jakby Krecik chciał
śpiewać razem z nami. Wieczorem
znowu zaczęło prószyć śniegiem,
wybiegliśmy na podwórko i razem z
bratem i kuzynem ulepiliśmy w blasku
księżyca pięknego bałwana. Następnie
tata i wujkowie wywołali z nami wojnę
na śnieżki i rozpalił prawdziwą
pochodnię, żeby było jaśniej na
podwórku. Krecik biegał radośnie od
jednej drużyny do drugiej, a mama,
stojąc w oknie, z uśmiechem kręciła
tylko głową. 
 Nigdy nie zapomnę tej Wigilii. Była
niby zwyczajna, a jednocześnie
magiczna i taka radosna! Kocham moją
rodzinę, moich dziadków i Jezuska, który
znowu się narodził w tak pięknym i
wesołym dniu.



Po cichutku, po malutku zakradłyśmy się do
kuchni, by zobaczyć potrawy, a na stole
leżał... karp. Pewnie myślicie sobie: „Karp, no
i co? Przecież to zwykła ryba”. Też bym tak
myślała, gdybym była czytelnikiem, ale to
co zobaczyłam, bardzo mnie zaskoczyło. Na
stole leżał duży półmisek, na nim liście
sałaty, na sałacie ułożone plasterki cytryny,
na niej zaś spoczywał przepiękny, dostojny
karp. To było najpiękniejsze danie, jakie w
życiu zobaczyłam! Jaki on był duży, a jak
pachniał! 
–Dziewczynki, uciekajcie! Ten karp to
niespodzianka! - zagadnęła moja mama.
Zaszła nas od tyłu, dlatego na dźwięk jej
głosu obie podskoczyłyśmy.
–Okej – odpowiedziałyśmy i wróciłyśmy do
salonu, w którym Raito chrapał z Tosią na
kanapie (Tosia to pies babci, czarny charcik
włoski), a pod choinką pojawiły się
prezenty.
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 Tego roku na Wigilii zebrała się cała
moja rodzina. Wujkowie, kuzyni, a nawet
Raito, mój pies. Jest beaglem. Zwykle go
nie zabieramy, bo z Rzeszowa do
Dobrzenia Wielkiego jest bardzo daleko, a
on by nie wytrzymał... Dobrzeń jest wsią
niedaleko Opola.
 Sonia i Ja od czasu do czasu biegałyśmy
sprawdzać, czy pod choinką nie ma
prezentów. Sonia to jedynastolatka, o
dziewięć dni starsza ode mnie. Ma blond
włosy zwykle spięte w kucyka, niebieskie
oczy i mierzy mniej więcej sto czterdzieści
cm. Ja też mam blond włosy, tak samo
spięte, takie same oczy, mierzę sto
sześćdziesiąt sześć cm. Różnią nas jedynie
rysy twarzy.
–Mam wrażenie, że w kuchni pichcą coś,
czym zapewne się nie podzielę –
stwierdziła Sonia.
–Wiem, też mam wielką ochotę na to coś.
Sprawdzimy co to? - spytałam wtedy.
–Jasne.



 Podbiegłyśmy do nich, sprawdzając
rozmiary i odbiorców. Ten największy był
dla Poli, naszej siedemnastoletniej
kuzynki, z blond włosami i niebieskimi
oczyma, mówią na nią Elsa. Żółty z
czerwoną wstążką przeznaczony był dla
mnie. Potrząsnęłam nim. To Lego, a od
Lego nie ma nic lepszego. Sonia
wygrzebała spod drzewka prezent
większy niż ten dla Elsy.
–To do mnie. Mikołaju, tego roku jesteś
naprawdę hojny – zerknęła
ostentacyjnie na ścianę. oddzielającą
duży pokój, w którym byłyśmy, od
jadalni, w której gawędzili dorośli. 
–Jeśli o mnie chodzi, dla mnie
wystarczająco super jest ryba.
  Tu Sonia miała rację. Ryba, której
zapach się nasilił, była wystarczjąca.
–Do stołu! - ciocia, próbowała zagonić
wszystkich do jadalni. – Jak nie zjecie
kolacji to “do widzenia” z prezentami! -
wszyscy momentalnie usadowili się na
swoich miejscach. 

 Na jednym końcu stołu zasiadała
najstarsza z rodu, babcia, a na drugim
końcu najstarszy mężczyzna. Reszta
mogła siedzieć, jak chce. Mama
przyniosła karpia. Powitano ją okrzykami
zachwytu (w sumie nie wiem, czy mamę,
czy rybę). Postawiła półmisek na stole.
Teraz babcia zabrała głos.
–Zgromadziliśmy się tutaj jak co roku, by
świętować noc przed narodzinami Pana
Jezusa – zaczęła – dzięki ciężkiej pracy
udało nam się przyrządzić dwanaście
potraw, które są o niebo lepsze niż w
tamtych latach. Zrobiliśmy to, by uczcić
fakt, że pierwszy raz jesteśmy tu wszyscy,
w tamtym roku nie było Kuby (taty Soni),
lecz dzisiaj jesteśmy tu wszyscy – wzięła
talerzyk z opłatkami i rozdała każdemu.
  Zaczęliśmy się dzielić i składać sobie
życzenia. Życzyłam wszystkim dużo
szczęścia i zdrowia; Nagle przybiegł
Raito. Nikt nie zwracał uwagi na niego,
oprócz Franka, który dał mu trochę
opłatka. Nagle składanie życzeń
przerwał krzyk. Franek pokazał palcem
na Raita uciekającego z naszym karpiem.
Zaczęliśmy go gonić, ale mimo to pies
zwiększył dystans między nami i gdy go
dopadliśmy, on oblizywał się. Po rybie
zostały ości.
I tak właśnie Raito zapoczątkował nową
legendę - o pożeraczu wigilijnych karpi...



 24 grudnia od samego rana było
niespokojnie.
- Mamo dzisiaj jest Wigilia –ucieszony
Marek wskoczył mamie do łózka.
- Synek, przecież jest dopiero ósma rano !-
rzekła zaspanym głosem mama.
- Wiem , ale się cieszę, że ten dzień już
nadszedł!
- Szybkim krokiem Marek wstał z łóżka,
zjadł śniadanie umył zęby i się ubrał. 
- Mamo, kiedy prezenty? – zapytał Marek.
- W tym roku nie będzie – odpowiedziała
mama.
- Dlaczego? - powiedział chłopiec
zasmuconym głosem.
- Ponieważ dostałeś już prezent od
Mikołaja – przypomniała Markowi mama.
- O, jaka szkoda – smutno odpowiedział
Marek
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 Święta Bożego Narodzenia to nie są
zwyczajne święta. To święta, w czasie
których dzieją się naprawdę niesamowite
cuda. Marek, główny bohater opowiadania
przekonał się, że magia naprawdę istnieje.
Ten dziewięcioletni wesoły chłopiec o blond
włosach, szczupły i wysportowany, chodził
często w starych butach i ubraniach z
lumpeksu. Zawsze miał na głowie swoją
ulubioną czapkę z daszkiem, którą dostał
rok temu na Wigilię od taty.
 Był 23 grudnia. Przed Wigilią padał śnieg,
świeciło słońce, a na zewnątrz było bardzo,
bardzo mroźno. Mama razem z babcią
przygotowywały świąteczne potrawy na
świąteczną kolację. Gotowały barszcz z
uszkami, lepiły pierogi i przyrządzały
kapustę na gołąbki, a karp jeszcze pływał w
wannie. Pomimo całego zamieszania cała
rodzina była smutna, zatroskana, gdyż
ojciec Marka zginął w zeszłym roku w
wypadku samochodowym. Całej rodzinie
było smutno, ale dawali sobie radę, pomimo
że zostali sami bez taty. Najlepszym
przyjacielem Marka po śmierci taty był pies
Pimpek, który został znaleziony w lesie. Miał
on czarną sierści z białą plamką na
brzuszku, uwielbiał codzienne spacery i
wspólną zabawę. 
 



Wybiła godzina 18.00 i mama zawołała wszystkich do wigilijnego stołu. Cała
rodzina podzieliła się opłatkiem, a przy składaniu życzeń wszyscy mówili, żebym
rósł i miał same piątki w szkole. Marek nagle zobaczył światełko za oknem. Nie
mówiąc nikomu, wyszedł z domu i pobiegł w stronę lasu. Za drzewem zobaczył
worek pełen prezentów dla całej rodziny. Do worka doczepiony był list. Chłopiec
wrócił do domu i powiedział, że ma niespodziankę. Cała rodzina nie mogła uwierzyć
w to, co się stało, ale byli bardzo szczęśliwi z prezentu. Marek otworzył list.
Przeczytał go głośno, nie mógł uwierzyć w to, co było w nim napisane.
 „Bardzo was kocham, mimo tego że nie ma mnie z wami. Patrzę na was z góry
każdego dnia i otaczam was opieką. Tata”.
 Dla Marka to był najlepszy dzień od śmierci taty. Cuda się zdarzają.



 Przyglądałam się uważnie mężczyźnie i
miałam wrażenie, że już go gdzieś
widziałam. Po krótkiej chwili babcia
zaprosiła gościa na miejsce przy wigilijnym
stole. Stół zawsze, zgodnie z tradycją,
przygotowany był dla kogoś jeszcze, jednak
dopiero dzisiaj po raz pierwszy, od kiedy
pamiętam, krzesło było zajęte.
 - Proszę się nie martwić - powiedziała.
 - Jutro postaramy się panu pomóc.
Rozwiesimy plakaty, popytamy w okolicy
mieszkańców może cos będą wiedzieć -
wyszeptałam.
 - Ach, żeby to było tak proste -
odpowiedział smutnym głosem.
 Nastała noc. Babcia przygotowała kanapę
nieznajomemu w salonie i pozwoliła mu
zostać do rana. O świcie ruszyliśmy wszyscy
w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby
pomóc go odnaleźć.
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Mam na imię się Maja. Opowiem wam
dzisiaj pewną historię, która wydarzyła się
podczas naszej rodzinnej niezapomnianej
Wigilii. Byliśmy wtedy u mojej ukochanej
babci Zosi. Babcia ugotowała nam
przepyszny barszcz z uszkami, a sam
zapach choinki oraz pomarańczy wprawiał
w wigilijny nastrój i klimat. Właśnie mieliśmy
zabierać się za kolację, kiedy to nagle ktoś
zapukał do drzwi. Przeraziłam się, ale po
chwili domyśliłam się, że babcia mogła
kogoś zaprosić.
 - Babciu?- spytałam.
- Czekaj chwilę. Pójdę tylko otworzyć drzwi,
a przy okazji może wiesz, kto puka?
- Wtedy wiedziałam już na 100%, że to jakiś
niespodziewany gość.
 - Dobry wieczór - powiedziała babcia. 
 - Dobry wieczór - odpowiedział.
Miał brązową czapkę z daszkiem, czarną
kurtkę i wyglądał na głodnego. Babcia
zaprosiła go do środka. Wszyscy byliśmy
bardzo zaniepokojeni sytuacją.
- Witam was wszystkich - rzekł cicho. 
 -Jak się pan nazywa i co pana tutaj
sprowadza? - szepnęła zaniepokojona
babcia.
- Niestety, nie mam pojęcia. Nie wiem, jak
się nazywam, i nie wiem, gdzie mieszkam. 



- Babciu! Patrz! - wykrzyczałam głośno.
 - Czy to ten pan na plakacie to nasz wigilijny gość?! - zapytałam.
 -Tak kochanie, widzisz? Czyli już go ktoś szuka.
 - Zaraz zadzwonimy, tu jest chyba jakiś numer telefonu - odpowiedziała babcia.
 Okazało się, że ten starszy pan to poszukiwany od kilku dni mieszkaniec
miasteczka. Choruje na zaniki pamięci i pewnego dnia wyszedł z domu i już nie
wrócił. Cała rodzina rozpaczała. A dzisiaj był przeszczęśliwy, gdy wrócił do domu do
żony i dzieci. 
- Babciu? Chyba daliśmy najlepszy prezent wigilijny naszemu nieznajomemu i całej
jego rodzinie - odparłam z ulgą.
 - Tak skarbie. To był niesamowity i wyjątkowy wieczór - westchnęła z ulgą babcia....
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 Jestem Szymon i mam 14 lat. Mieszkam z moją rodziną: mamą, tatą i siostrą Elą w małej
wiosce koło Krakowa. Opowiem wam moją niezapomnianą historię, która wydarzyła się w
tamtym roku w Wigilię. 
 To był grudzień 2021 roku. Obudziłem się dopiero koło godziny 9.00, ponieważ to był dzień
wolny od szkoły i mogłem sobie dłużej pospać. Gdy odsłoniłem okno, nie mogłem uwierzyć w
to, co zobaczyłem. Wszędzie było tak biało i tak jasno. Cały otaczający mnie świat był
przykryty białym puchem. Na dachach pobliskich domów, drzewach, samochodach leżał
prawdziwy biały śnieg.
  Od razu zacząłem krzyczeć z radości:
 - Mamo, tato śnieg! Widzieliście! Ela, wstawaj! Pada śnieg!
           Oczywiście rodzice już dawno wstali i widok śniegu trochę ich zmartwił. Jak co roku
Wigilia miała być u moich dziadków. Cała rodzina zjeżdżała się do nich na święta. Babcia 
 z dziadziem mieszkają ponad 100 km od nas. Czekała nas jeszcze jazda do nich. Na
szczęście większość drogi można przejechać autostradą.
 Zaraz po śniadaniu pomagałem tacie odśnieżyć podwórko, bo było tyle śniegu, że nie dało
się wyjechać autem z garażu. Następnie z moją siostrą ulepiliśmy największego bałwana, a
mama z tatą ubrali choinkę.
 Przyszedł czas, aby szykować się do drogi. Wszyscy ubraliśmy się odświętnie i wpakowaliśmy
się do auta. Wtedy zadzwoniła do nas babcia.
 - Halo, Halo! Za ile będziecie? Bo Halinka z dziećmi już są, a Janek już jedzie – usłyszałem
głos babci.
 - Już wyjeżdżamy z domu, będziemy za godzinkę. Jaka u Ciebie pogoda? – zapytała mama
babcię.
 - Od rana ciągle pada śnieg, że świata nie widać. Jedźcie ostrożnie. 
 - Ok, do zobaczenia! 



Tata, już miał wyjechać na drogę jak wtedy, dosłownie przed nami, ulicą przejechał
pług. Przed naszym autem pojawiła się ogromna zaspa śnieżna. Ale się mój ojciec
wtedy zezłościł. Pamiętam, jak mama wkoło powtarzała tacie: Kochanie nie
denerwuj się, są święta!
 Dobrze, że byliśmy koło naszego domu, to można było wrócić do garażu po łopaty.
Tak więc ponownie razem z tatą musieliśmy odsypać całą zaspę śnieżną, bo
oczywiście mama i siostra wystroiły się w sukienki i nie chciały zmarznąć. A przecież
trzeba było wydostać się autem na drogę. Gdy skończyliśmy pracę, łopaty
schowaliśmy na wszelki wypadek do bagażnika.
 Na szczęście droga do babci była odśnieżona i bezpiecznie dojechaliśmy pod
adres babci. A tam nie uwierzycie. Jechał przed nami pług i znowu, dosłownie przed
naszym przyjazdem, wjazd na podwórko babci został zasypany. 
 - Kochanie nie denerwuj się, są święta! - usłyszałem znowu, jak mama mówiła do
taty. 
 Tak więc ponownie czekało nas odśnieżanie, a padający śnieg tylko nam utrudniał
pracę. Dobrze, że mieliśmy łopaty i doświadczenie. No i tym razem z pomocą
przyszedł jeszcze wujek Janek. 
 Ledwo zdążyliśmy z tym odśnieżaniem przed pierwszą gwiazdką, bo na polu robiło
się już ciemno. Wszyscy się ucieszyli na nasz widok. Gdy weszliśmy do domu,
wyglądaliśmy jak bałwanki. Byliśmy cali we śniegu. Mama kazała nam się szybko
przebrać, bo już wszyscy byli głodni i chcieli zaczynać Wigilię. 
 Później już Wigilia przebiegła w miłej atmosferze, było jak zawsze składanie
życzeń, 12 dań wigilijnych, śpiewanie kolęd i prezenty pod choinką.
 Od tamtej pory na samą myśl o Wigilii, przypomina mi się śnieg i śnieżne zaspy.
Ciekawe, czy w tym roku w Wigilię spadnie śnieg?

 



 Gospodarze przywitali nas bardzo
uroczyście i zaprosili prosto do wspaniale
przygotowanego wigilijnego stołu. Łącznie z
nami spotkało się tam około 30 osób z całej
Polski. Centralnym punktem sali była
wielka, przepięknie udekorowana choinka z
tysiącem kolorowych, migających lampek.
Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła
się od wspólnej modlitwy i odczytania
fragmentu Pisma Świętego. Byłem bardzo
głodny, od rana nic nie miałem w ustach.
Na szczęście stół był pełen wspaniałych
smakołyków. Z nieprzebranej ilości dań
najbardziej oczekiwałem na pierogi. Nie
zawiodłem się, podano pyszne pierożki z
serem, z kapustą, nawet z owocami. Szkoda,
że nie można najeść się na zapas... Wszyscy,
zwłaszcza dzieci, zerkali z zaciekawieniem i
niecierpliwością pod choinkę, gdzie
znajdowało się mnóstwo kolorowych
pudełek z prezentami. 
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 W zeszłym roku przeżyliśmy wyjątkową
Wigilię, której nie zapomnę do końca życia.
Ten świąteczny czas zwykle spędzamy w
Rzeszowie, u nas w domu, u dziadków lub u
wujka, brata mojej mamy. Oczywiście
spotyka się cała rodzina, nie zapominamy w
ten radosny czas o naszych psiakach, które
świętują razem z nami. W zeszłym roku
postanowiliśmy spędzić Wigilię i święta w
jakimś ładnym i ciekawym miejscu. Wybór
padł na okolice Zakopanego. Udało się
zarezerwować pobyt w przepięknym
pensjonacie „U Bacy” w Kościelisku. Znalazło
się miejsce dla całej najbliższej rodziny,
łącznie 11 osób. Wyruszyliśmy wcześnie rano,
24 grudnia. Musieliśmy pojechać w trzech
samochodach. Droga mijała szybko i bez
komplikacji przez większość podróży.
Niestety, zgodnie z wcześniejszymi
obawami, około 30 km przed celem
trafiliśmy na ogromny korek. Posuwaliśmy
się w żółwim tempie, miałem wrażenie, że
pieszo doszlibyśmy szybciej... Po kolejnych
dwóch godzinach dotarliśmy do celu.
Pensjonat był pięknie udekorowany, pogoda
dopisała, wszystko przykryła piękna
pierzynka czystego, białego puchu świeżego
śniegu. Był lekki mróz i właśnie wschodziła
pierwsza gwiazdka na niebie...



 Miałem nadzieję, że może spełni się
moje marzenie o nowym smartfonie...
Wieczór urozmaicały występy
kolędników, którzy co kilkanaście minut
pukali do drzwi. Wszyscy mieli
wspaniałe stroje, niespotykane w
Rzeszowie. Najbardziej utkwiła mi w
pamięci grupka, której towarzyszyła
prawdziwa, żywa, mała owieczka. W
końcu nadszedł długo wyczekiwany
moment. Gospodarz w przebraniu
Świętego Mikołaja zapytał, czy są tu
grzeczne dzieci, które zasłużyły na
prezenty. Z wielką radością wszyscy się
zgłosili. W końcu wyczytał moje imię.
Moja radość była bezgraniczna, w
pięknie zapakowanym pudełku
znajdował się najnowszy model mojego
wymarzonego smartfona! Wokół było
słychać radosne okrzyki i uściski
zadowolonych obdarowanych dzieci i
dorosłych. Gdy emocje opadły,
postanowiłem zapalić zimne ognie
przywiezione z domu. Byłem bardzo
podekscytowany, gdyż nigdy nie robiłem
tego samodzielnie. Rodzice bali się, że
się poparzę lub spowoduję pożar.
Jednak, gdy skończyłem 10 lat,
postanowili mi zaufać... Pozaginałem
metalowe druciki i powiesiłem trzy
pręciki na choince. 

 Cała nasza rodzina postanowiła zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie przy tym
pięknym drzewku, rozświetlonym
gwiazdkami palących się zimnych ogni.
Rozpalanie poszło mi świetnie, niestety
zimne ognie okazały się całkiem gorące i
jedna gałązka drzewka zaczęła się palić
prawdziwym ogniem!
- Dajcie wody! - krzyknął tato.
- Dzwońcie na straż pożarną! - dodała
przerażona pani z Warszawy.
Wszyscy patrzyli zaskoczeni, w
osłupieniu, a ogień rozprzestrzeniał się
bardzo szybko. Gospodarz pobiegł po
gaśnicę, ale nie było jej w miejscu gdzie
powinna być! Tylko moja siostra
zachowała zimną krew, złapała dzbanek
z lemoniadą stojący na wigilijnym stole i
zdecydowanym, celnym ruchem opróżniła
cała zawartość na płonących gałązkach
drzewka wigilijnego. Pożar był ugaszony!
Wszyscy goście bili brawo i gratulowali
mi tak mądrej i sprytnej siostry. Od tego
czasu już wiem, że „zimne ognie” nie są
wcale tak zimne i bardzo trzeba uważać
przy ich paleniu.


