
Spotkanie z Mikołajem 

 

 W małym miasteczku mieszkała dziewczynka o imieniu Ania. Miała osiem lat i była 

bardzo miła. Zawsze wszystkim pomagała i miała mnóstwo przyjaciół. 

 Pewnego razu, a działo się to w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, Ania pomagała 

swojej mamie w przygotowywaniu potraw. Gdy na niebie rozbłysła pierwsza gwiazda, Ania 

pędem pobiegła w stronę choinki. Długo czekała na tę chwilę, ale kiedy spojrzała pod 

świąteczne drzewko, zauważyła, że nic pod nim nie ma. Zdecydowała, że nie ma co się 

smucić, bo może Mikołaj nie zdążył jeszcze przyjść do jej domu. Postanowiła, że rano tutaj 

przyjdzie i sprawdzi, czy coś znajduje się pod choinką. 

 Następnego dnia dziewczynka obudziła się bardzo wcześnie i od razu poszła 

sprawdzić, czy znajdzie się dla niej jakiś pakunek. Niestety, pod drzewkiem nie było nic poza 

igłami, które spadły z choinki. Ania zasmuciła się, ale nie była to dla niej jakaś wielka 

tragedia. Cieszyła się ze Świąt, nawet, jeżeli nie dostała żadnych prezentów. 

 Minął kolejny tydzień, minął Sylwester i Nowy Rok, a wtedy Ania wróciła do szkoły. 

Pierwszego dnia wszyscy mówili o prezentach, które dostali od Świętego Mikołaja. Ania nie 

mówiła nikomu, że nic nie dostała, słuchała jedynie co mówili inni. 

- Ja dostałem zdalnie sterowany samochód! – powiedział jakiś chłopiec. 

- Ja dostałam nową lalkę! – oznajmiła pewna dziewczynka. 

- Ja duży zestaw klocków! 

- A ja słuchawki! 

Ani było bardzo smutno, ponieważ nie miała z kim rozmawiać. Wszyscy byli pochłonięci 

rozmowami o swoich nowych zabawkach. Dziewczynka nie umiała się skupić na żadnej 

lekcji, a na wuefie niektórzy chłopcy przynieśli swoje nowe piłki – tego było już dla niej za 

wiele. Kiedy nastał koniec lekcji (na który dziewczynka czekała wiele godzin), wybiegła ze 

szkoły i skierowała się w stronę swojego domu. Była wykończona po całym dniu i chciała jak 

najprędzej znaleźć się we własnym pokoju. 

 Szła i szła, i nagle coś przyciągnęło jej uwagę. Za rogiem ktoś stał. Postanowiła, że 

sprawdzi, kim jest ta osoba.  

- Przepraszam, coś się stało? – powiedział nieznany głos. 

Nie wierzyła własnym oczom. Przed nią stał Święty Mikołaj. To on był tą tajemniczą osobą, 

skrytą za rogiem. 

- Święty Mikołaju, skąd się tu wziąłeś? – zapytała oszołomiona dziewczynka. 

- Tak się przechadzałem. Nie sądziłem, że cię tu znajdę – zastanowił się przez chwilę. – Masz 

na imię Ania, prawda? 

- Tak – odpowiedziała dziewczynka. – Wiesz, jak się nazywam? 

- Tak, oczywiście. Przecież przyszedłem tu w twojej sprawie. 



- Nie rozumiem. 

- Przecież nie dostałaś jeszcze prezentu, prawda? – zapytał Mikołaj. 

- To prawda, nie dostałam – dziewczynka posmutniała. – Czy to ma związek ze sprawą, którą 

musisz załatwić? – zapytała, bo dotarło do niej, że – jak powiedział Mikołaj – ta sprawa ma 

dotyczyć właśnie jej. 

- Tak – powiedział Święty Mikołaj. – Przykro mi, że jeszcze nie dostałaś swojego 

wymarzonego prezentu. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. 

To mówiąc, Mikołaj wyciągnął z kieszeni pakunek. Nie był on mały, nie był też duży. 

Dziewczynka cieszyła się, bo chyba zrozumiała, o co w tym wszystkim chodzi, ale starała się 

tego nie okazywać. 

- Co roku w noc wigilijną jestem bardzo, ale to bardzo zajęty roznoszeniem prezentów. Kilka 

lat temu poprosiłem moje elfy, by pomogły mi w tym i od tamtej pory mogę liczyć na pomoc 

w rozwożeniu pakunków. Do tej pory jeszcze nigdy mnie nie zawiodły, ale w tym roku 

dowiedziałem się, że nie dotarł do ciebie prezent. Elf, który miał ci go dostarczyć nie zdążył 

wsiąść na sanie i został na Biegunie Północnym. Zapewne pomyślałaś, że zrobiłaś coś złego i 

wpisałem cię na listę niegrzecznych, ale nigdy nie mógłbym tego zrobić. Jesteś bardzo 

grzeczną, miłą i pomocną dziewczynką, więc nie wyobrażam sobie, że miałabyś się znaleźć 

na liście niegrzecznych dzieci. Nie przedłużając, oto twój prezent. 

Mikołaj podał Ani pakunek oklejony świątecznym papierem. Dziewczynka natychmiast go 

otworzyła. W środku znalazła pluszowego misia. Nie był on jednak taki zwyczajny. Kiedy 

otworzyła pudełko, miś otworzył oczy i pomachał do niej. Był to prezent, który wymarzyła 

sobie już dawno, nie myślała jednak, że miś taki może istnieć na świecie. 

- Dzień dobry – powiedział miś. 

- Cześć, misiu! – zawołała dziewczynka i przytuliła maskotkę. – Dziękuję – powiedziała do 

Mikołaja. 

- To drobiazg – powiedział Mikołaj i uśmiechnął się. – Mam nadzieję, że teraz już będziesz 

wesoła. 

- Na pewno! Z takim przyjacielem nie da się być smutnym – odpowiedziała dziewczynka, 

spoglądając na misia. – Do widzenia Mikołaju! 

- Do widzenia Aniu! – rzekł Święty Mikołaj i wsiadł do sań skrytych za rogiem. 

Wypełniłem swoją misję – pomyślał. – Teraz Ania jest już szczęśliwa. Pora ruszać w drogę! 

Mikołaj szarpnął za sznurek i sanie poderwały się do góry. O dziwo, nikt tego nie zauważył, z 

wyjątkiem małej dziewczynki, wesołej jak nigdy, machającej do Świętego Mikołaja. Sanie 

oddalały się coraz bardziej, aż w końcu stały się maleńkim niczym mrówka punkcikiem na 

niebie. 

Koniec 


