
MOJE NIEZAPOMNIANE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

  Najbardziej pamiętam święta, kiedy miałam dziesięć lat. Ich atmosferę czułam już 

dużo wcześniej. W sklepach było pełno ozdób świątecznych, prezentów, światełek, 

nie mogłam się już ich doczekać. W ten dzień byłam szczęśliwa. 

  Razem z mamą i siostrą wysprzątałyśmy dom, później udałyśmy się na ostatnie 

zakupy świąteczne. Wykupiłyśmy chyba wszystko ze sklepów. Gdy wróciłyśmy do 

domu, babcia robiła już pierogi z kapustą. Zapach roznosił się po kuchni, a z radia 

słychać było śpiewanie kolęd. Mama z babcią zaczęły szykować posiłki na kolację 

wigilijną, a ja z siostrą ubierałam choinkę. Tego dnia tata musiał jechać do pracy, ale 

wrócił wcześniej. Razem z mamą szeptali, a po chwili wyszli na dwór. Byłam 

ciekawa, po co poszli, ale nie pozwolili mi wyjść. 

Nakryliśmy do stołu, mama kazała mi wypatrywać pierwszej gwiazdki, gdy się 

pokazała, zasiedliśmy do stołu. Moja rodzicielka podała dwanaście potraw, 

podzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy i zjedliśmy kolację.  

Wreszcie nadszedł czas na prezenty. Rodzice wyszli na dwór, ale zaraz wrócili. 

Chowali coś za sobą w pudełku. To był mój prezent. Po jego rozpakowaniu 

zobaczyłam ślicznego, kremowego, puszystego kotka z ogromną czerwoną kokardą. 

Zawsze marzyłam o swoim zwierzątku. Cały wieczór bawiłam się z nim, aż tu nagle 

mama powiedziała, że jedziemy na pasterkę. Nie chciałam zostawiać kotka, ale 

musiałam. Zamknęłam go u siebie w pokoju, przygotowałam spanie, dałam jeść i 

pojechaliśmy. W kościele było przepięknie. Kolędy śpiewały dzieci z naszej szkoły, a 

zamiast kazania obejrzałam piękne przedstawienie w wykonaniu moich kolegów i 

koleżanek. Po mszy poszliśmy d żłobka, aby się pomodlić. Nie mogłam się już 

doczekać, kiedy wrócimy do domu. Niestety, drogę do domu zawiało. Śnieg padał 

gruby i gęsty, i w dodatku wiał wiatr. Nie mogliśmy przejechać w żaden sposób. Po 

jakimś czasie przyjechał spych i odśnieżył trasę. Cieszyłam się, że wrócę do swojego 

pokoju. Gdy tylko weszłam do środka, od razu pobiegłam do kotka. Jak otworzyłam 

drzwi, zaniemówiłam. Na samym środku, na podłodze leżała choinka z potłuczonymi 

bombkami. Moja ulubiona poduszka była cała podrapana, mleko porozlewane po 

dywanie, Kotek zamiast spać na swoim miejscu, to wylegiwał się w moim łóżku. 

Musiałam posprzątać cały pokój. Zajęło mi to około godziny.  

  Były to moje najpiękniejsze i niezapomniane święta. Pamiętam je do tej pory. 

Spędziłam je z najbliższymi osobami i z moim wymarzonym prezentem, którego 

nazwałam Pusia.                   
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