
,,MOJE NIEZAPOMNIANE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA” 

 

Wielkimi krokami zbliżały się święta Bożego Narodzenia. W moim domu  panował 

chaos. Wszyscy krzątali się po domu, sprzątali. Mieliśmy bardzo trudne zadanie, 

ponieważ nasze mieszkanie było ogromne. Moja mama- Agnieszka starannie ścierała 

kurze z szafek. Ja i Antek zdążyliśmy już poukładać na półkach swoje ubrania i inne 

rzeczy. Do osiągnięcia pełnej czystości zostało nam jeszcze mnóstwo zadań. 

- Jak wam idzie dzieci?- krzyknęła głośno mama, aby zagłuszyć odkurzacz. 

- Dobrze mamo, już skończyliśmy. - odpowiedziałam. 

Miałam wtedy 13 lat. Byłam drobna, śliczna i wiecznie uśmiechnięta według opisów 

moich przyjaciół. Miałam chłopaka o imieniu Karol. Byliśmy razem szczęśliwi, ale tata 

był przeciwny temu związkowi, może to dlatego, iż on był starszy ode mnie o 2 lata. 

Mój brat - Antoni miał osiemnaście lat. Grał w zespole rockowym. Wszystkie 

dziewczyny chciały z nim być. Ale on kochał tylko jedną, choć nie miał odwagi jej o 

tym powiedzieć. Była to Ania- jego najlepsza przyjaciółka. Antek nie chciał niszczyć 

ich przyjaźni. 

Moja mama pracowała w urzędzie skarbowym. Nie wiem, czy to lubiła. Była miła i 

bardzo piękna, mówiono mi, że urodę odziedziczyłam po niej. Tata pracował jako 

biznesmen. Prawie nigdy nie było go w domu. A gdy już w nim bywał, to często 

odbywały się w nim kłótnie. Miał na imię Ryszard. Nie znalazł nawet czasu, by nam 

pomóc w sprzątaniu domu.  

Do świąt zostały już tylko dwa dni. Odliczałam do nich, ponieważ bardzo chciałam 

wreszcie spotkać się z rodziną. Lubiłam rodzinne spotkania i to bardzo. Niezmiernie 

ucieszyłam się, gdy mama powiedziała mi, że jedziemy na Wigilię do mojej kochanej 

babci- Barbary. Mieszkała ona w małym, skromnym domku w górach. Mieliśmy tam 

spędzić też pierwszy dzień świąt. Wyjeżdżaliśmy z domu dwudziestego drugiego 

grudnia, aby zdążyć na czas, ponieważ mieszkaliśmy wtedy w Norwegii. Wstaliśmy 

wcześnie rano, zabraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyliśmy w drogę. Najpierw 

samochodem, potem promem. O godzinie dwunastej następnego dnia byliśmy na 

miejscu. Zabraliśmy się za przygotowania do Wigilii. Razem z babcią robiłyśmy 

pierogi z grzybami, tata z Antkiem pojechali po drzewko, a mama gotowała czerwony 

barszczyk. 

- Jak sądzisz, jest wystarczająco ostry wnusiu? 

- Tak, nie wiem nawet, czy nie za ostry. Ale wiesz babuniu, że mam wrażliwe kubki 

smakowe. 

- No tak. Tak dawno nie byłaś u mnie, że prawie zapomniałam. 



- To nie moja wina, rodzice są strasznie zapracowani. - odpowiedziałam. 

- Nasza też nie! - odkrzyknęła z drugiego pokoju mama. 

O siedemnastej zaświeciła pierwsza gwiazdka. Nasza choinka była wyjątkowo ładna w 

tym roku. Najstarsza osoba z rodziny- czyli babcia skończyła czytać ewangelię. 

Zaśpiewaliśmy kolędę, pomodliliśmy się i podzieliliśmy opłatkiem. Zasiedliśmy do 

stołu. Najadłam się jak nigdy. Myślałam, że pęknę jak balon. Po zjedzeniu wszystkich 

dwunastu potraw zaczęliśmy otwierać prezenty. Dostałam nowy telefon, co mnie 

bardzo ucieszyło, bo mój był stary i niemodny. Antek otrzymał nową gitarę. Mama 

przepiękną sukienkę. Tata nowego laptopa.  

A babcia swój upragniony telewizor, ponieważ jej był jeszcze z czasów PRL-u. 

Następnego dnia przyjechała w odwiedziny moja chrzestna razem z dziećmi- Karoliną i 

Bartkiem. Byli oni bliźniakami i mieli tyle lat co ja. Po wspólnym obiedzie 

postanowiliśmy pójść na narty. Starsi członkowie rodziny nie mieli na to ochoty i 

zostali w ciepłym domu. Kiedy doszliśmy do kasy przy stoku, okazało się, że jest 

zamknięte. Postanowiliśmy pójść na lodowisko, ale stwierdziliśmy, że może też być 

nieczynne. Na szczęście blisko domku babci było jezioro. Mróz panował ogromny, 

więc zamarzło. Wróciliśmy do domu po łyżwy i udaliśmy się  w zamierzone miejsce. 

Świetnie jeździłam, ale Karola niestety nie. Próbowałam ją nauczyć, ale nie szło jej 

najlepiej. Nagle zaczęła śmigać jak zawodowiec. Potem stało się coś strasznego... Nie 

zauważyła przerębla i wpadła do środka. Zaczęła krzyczeć i próbować  z niego wyjść. 

Nie wiedziała, że się jej to łatwo nie uda. Bartek pobiegł po mojego tatę, bo jak na 

złość nikt z nas, oprócz Karoliny, nie miał ze sobą telefonu. Ja położyłam się na lodzie 

i ostrożnie przesunęłam się do przerębla, aby chwycić ją za jej zimne dłonie. Antek 

kucnął i mocno trzymał mnie za nogi, abym i ja nie wylądowała w lodowatej wodzie. 

- Spróbuj powoli ciągnąć mnie za nogi Antek, a ty Karola mocno się mnie trzymaj! - 

zaproponowałam. 

- Już się robi! - odpowiedział mój brat. 

Chwilę później przybiegł Bartek. 

- Karetka i straż już jadą! - krzyknął, tak abyśmy usłyszeli. 

- Karetka? Ale po co? - powiedziała cicho ostatkiem sił Karola. 

- Nic nie mów Karola, tylko wytrzymaj jeszcze chwilę, zaraz będziesz bezpieczna i 

wszystko będzie dobrze. - odpowiedziałam jej zdenerwowana. 

Dosłownie po chwili naszym oczom ukazał się czerwony wóz strażacki, a moment 

później karetka. Strażacy w mig wyciągnęli zziębniętą Karolę. Pochwalili mój pomysł. 

Powiedzieli, że gdyby przyjechali chwilę później, to zapewne dziewczyna byłaby już 

uratowana, ale i tak by marzła, więc się przydali. Wyczułam w tej wypowiedzi 



odrobinę kpiny i radości. Ale nie było mi do śmiechu. Jej naprawdę mogło się stać coś 

gorszego niż odmrożenie pierwszego stopnia. 

Trzy godziny później siedzieliśmy wszyscy przy cieplutkim kominku. Nie mieliśmy 

zbyt dobrego humoru. Ale babcia zawsze potrafiła każdego pocieszyć. 

- Zobaczycie, że za rok będziemy się z tego śmiać. Mówię wam. 

- No nie wiem babuniu, nie wiem. - odpowiedziałam niepewnie. 

- Wiesz, wiesz, tylko nie chcesz mi przyznać racji. - zaczęła droczyć się babcia. 
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