
MOJA OPOWIEŚĆ 

WIGILIJNA… 
 

„Zaczęło się od tego, że Marley umarł. To żadne nie ulega wątpliwości. 

Protokół pogrzebu podpisali: ksiądz, urzędnik, grabarz i właściciel 

zakładu pogrzebowego. Scrooge także go podpisał, a nazwisko Scrooge’a 

miało poważny walor na giełdzie zawsze, cokolwiek by podpisał.” 

Musicie przyznać, że wyjątkowo smutno zaczyna się „Opowieść 

wigilijna” Charlesa Dickensa. Co innego opowieści świąteczne  

i wigilijne członków szkolnej redakcji „OŚMIORNICZKI”.  

Co wydarzyło się w ich życiu w tym okresie? Czy magia świąt 

zadziałała i w ich przypadku w tym okresie. Czy było śmiesznie?  

Czy strasznie? Przekonajcie się… Zapraszamy do lektury  

„Mojej opowieści świątecznej” w wykonaniu Pań redaktorek i Panów 

redaktorów „OŚMIORNICZKI”.  

 

 



„Cała mokra!” 

 

Rok temu pod choinkę dostałam mój najlepszy prezent, czyli świąteczne 

skarpetki, słodycze, fajną bluzkę i kubek, który dostała mama, ale oddała 

go mi. Moja siostra dostała zabawki z bajki „Psi patrol” i tak jak ja 

słodycze. Było bardzo fajnie, bo przed dostaniem prezentów poszłam  

z kolegą i jego bratem oraz z moją przyjaciółką i jej siostrą na sanki. 

Potem, kiedy kolega poszedł, ja z koleżanką i jej siostrą poszłyśmy 

pozjeżdżać do lasu, a po wariacjach na sankach przyszedł czas na bitwę  

na śnieżki. Siostra mojej koleżanki lepiła ze śniegu miasto. My byłyśmy 

całe mokre i musiałam na chwilę u Niej zostać, żeby się wysuszyć.  

Było super! A na kolację Wigilijną… były najsmaczniejsze potrawy,  

jakie tylko można sobie wymarzyć, bo najpyszniejsze święta są zawsze  

w Polsce... 

 



„Nie lubiłam kotów… Już lubię!” 
 

Wigilia przez wszystkich kojarzona jest z radością, szczęściem  

czy życzliwością. Magia świąt dla wszystkich zawsze była gwarancją 

spokoju… Zapomina się wtedy o pracy, obowiązkach i codzienności…  

Każde święta wspominam bardzo dokładnie, a ten o którym chcę Wam 

opowiedzieć szczególnie… Dlaczego? Opowiem Wam… Za oknem prószył 

duży śnieg. Całe ulice wraz z chodnikami były mocno nim przysypane. 

Słychać było odgłosy zabieganych ludzi. Miałam konkretne plany  

na spędzenie tego dnia. Już o 17:00 do mojego domu miała przybyć 

rodzina. Bardzo się przygotowywałam do tego momentu. Barszcz 

czerwony? Jest! Pierogi z mięsem? Są! – powtarzałam sobie w myślach 

analizując listę. Najwyraźniej byłam gotowa. Nie myliłam się. Kilka minut 

po umówionej godzinie goście byli już na miejscu. Usiedliśmy przy stole  

i w spokoju spożywaliśmy pierwszy posiłek. Od czasu do czasu słyszałam 

mlaskanie wujka czy babci. Wszyscy wiedzieli, że te święta nie są 

wyjątkowe... Analizowałam ten temat w ciszy popijając śliwkowym 

kompotem babci Ani. Po chwili zastanowienia, doszłam do smutnego 

wniosku, że to myślenie nie miało odzwierciedlenia w realnym życiu. 

Zawiodłam się na sobie. Wierzyłam w coś co chyba nie było prawdą.  

Cóż… musiałam się z tym pogodzić. Nagle zauważyłam, że drugie danie 

zostało mi już podane. Pierogi zdecydowanie były objawieniem  

tego spotkania. Pięknie wyglądały i do tego jeszcze lepiej smakowały. 

Cieszyłam się, że w końcu udało mi się zrobić coś co było tak wychwalane 

przez najbliższych. Przez jakiś czas słuchałam nudnych rozmów cioć  

i wujków, których temat co chwilę się zmieniał. Z nudów odeszłam  

od zebranych i przyglądałam się im gdy śpiewali kolędy. Podczas łamania 

się opłatkiem niechętnie do nich dołączyłam. Znów przywitały mnie zwykłe 

codzienne życzenia: zdrowia, szczęścia i spokoju. Gdy wszyscy zjedli 

pierwsze potrawy zebrałam talerze i pozmywałam naczynia, co zajęło mi 

wyjątkowo dużo czasu. W końcu niecodziennie przyjmuje się pod swój dach 

15 osób. Minuta za minutą mijała, a ja oczekiwałam końca spotkania.  

Gdy wybiła godzina 19:20 z mojego domu wyszedł ostatni gość. Położyłam 

się na kanapie i popadłam w głęboki sen. Miałam do przemyślenia sporo 

tematów. Czy planowanie świąt z rodziną miało sens? Wstałam godzinkę 

później ponieważ naszła mnie chęć na zmianę. Chciałam zmienić swoje 

życie i czyjeś i co najważniejsze wiedziałam w jaki sposób to zrobić! 

Od razu sama myśl o tym rozweselała mnie, co nie było częstym 

zjawiskiem. Wpadłam na pomysł, że przygarnę jakieś zwierzę.  



Mimo tego, że wierzyłam w nieprzemyślaną decyzję to od dawna  

o tym myślałam. Weszłam na stronę mojego osiedla i aby nie robić sobie 

kłopotów z wyborem zwierzaka postanowiłam, że wezmę tego najbardziej 

zabiedzonego. Tak się złożyło. że w sam raz pierwsze ogłoszenie dodane 

wtedy na facebooku brzmiało tak: 

 

„ZNALEZIONO MŁODĄ OKOŁO 3 LETNIĄ KOTKĘ. ŻYŁA JAKO KOT 

WOLNO BYTUJĄCY PRZY LESIE. BYŁA DOKARMIANA PRZEZ 

OKOLICZNYCH. DOM DLA MAŁEJ PILNIE POSZUKIWANY!” 

 

Zobaczyłam ją na zdjęciu. To była mała pręgowana szaro czarna kicia. 

Złapałam za telefon z nadzieją, że to maleństwo zmieni moje życie  

na lepsze. Wykręciłam numer do pani Pauliny i przedstawiłam moją chęć 

zaopiekowania się zwierzakiem. Wiedziałam, że z kicią będzie ciężko.  

Nie była przyzwyczajona do ludzi i trudno było ją złapać ale po 20 

minutkach wszystko szło szybciutko. Minął tydzień… dwa. A kicia rosła  

jak na drożdżach. Postanowiłam nadać jej imię „Blanka”, po nowej 

bohaterce paradokumentu, który wcześniej oglądałam.  Sam pomysł  

na początku mi się nie podobał, ale po chwili wiedziałam, że nikt nie 

skojarzy jej imienia z tym filmem, który akurat oglądałam. Mimo, że nie 

znaliśmy się długo już na wstępie dała mi solidne znaki czego nie lubi,  

a lista tych rzeczy była długa. Jakie to rzeczy? Podnoszenie, dotykanie  

po łapach i po brzuszku… Trochę się zmartwiłam, że kicia  

była taka „nietykalska”, ale z miesiąca na miesiąc ta lista 

niespodziewanym trafem się skurczyła, a mnie to bardzo ucieszyło,  

tak jak to, że Blanka zrozumiała, że możemy zostać przyjaciółkami.  

Dla mnie to też była solidna nauczka, że czasem warto być otwartym  

na ryzyko i cierpliwym. Co ciekawe… Nigdy nie lubiłam kotów,  

ale mój stosunek do tych puchatych czworonogów zmienił się już kilka dni 

po Wigilii. Najważniejsze dla mnie było to, że mam teraz przyjaciółkę, 

która nigdy nie skomentuje mojego wyglądu, zachowania,  

czy inteligencji… Chyba to w niej najbardziej kocham, że akceptuje mnie 

taką, jaką jestem... 

  



 



„Kot obserwator” 

Jeden z najpiękniejszych okresów w całym roku to dla mnie Święta Bożego 

Narodzenia. Uwielbiam ten czas, ze względu na atmosferę panującą  

w grudniu. Podczas przygotowań i samych świąt wydarza się wiele 

ciekawych, a niekiedy śmiesznych sytuacji, które na długi czas zostają  

w naszej pamięci. Jest jedna taka chwila, którą pamiętam do dziś. 

Wydarzyło się to kilka lat temu w Wigilię… Podczas spożywania posiłku  

w towarzystwie moich dziadków złożyliśmy sobie życzenia i siedliśmy  

do stołu. Jedząc i rozmawiając, nie zwróciliśmy uwagi na moje zwierzęta. 

W jednej chwili usłyszeliśmy i zobaczyliśmy przewracającą się choinkę,  

a z niej skaczącego kota. Okazało się, że mój futrzak, jako iż choinka  

była żywa, wskoczył na nią, chcąc być wyżej niż normalnie i zyskać punkt 

obserwacyjny. Wszyscy zaczęliśmy się śmiać i podnosić drzewko. Sytuacja 

dostarczyła nam wiele radosnych chwil i potem w niesamowicie dobrych 

humorach zasiedliśmy do stołu. Od tamtej chwili, w każde święta 

opowiadamy sobie tę historię i nadal rozbawia nas ona do łez. Przyznacie, 

że zwierzęta potrafią spłatać figla i dostarczyć nam wiele uśmiechu, 

prawda? 

 

 



„Małe jest piękne” 

To miała być normalna wigilia, jak co roku... Rano nic nadzwyczajnego się 

nie stało, ale po południu tata poszedł kupić choinkę. Po 1,5 godziny 

przyszedł z wielkim modrzewiem, który nie mieścił się w mieszkaniu. Moja 

mama się zdziwiła, dlaczego tata kupił takie wielkie drzewo. Tata jeszcze 

raz pojechał kupić choinkę ale tym razem mniejszą i przy okazji zwrócić  

tę co kupił wcześniej. Okazało się, że już wszystkie choinki się sprzedały  

a zwroty nie są przyjmowane. Tata postanowił kupić choinkę w innym 

sklepie.  Po pięciu godzinach poddał się, bo wszystkie choinki,  

które widział były za duże. Skończyło się tak, że postanowił kupić małą 

świecącą choineczkę, a wielki modrzew podarował dziadkowi. Jak widzicie 

po raz kolejny okazało się, że małe jest piękne… 

 

 

 



„Gdzie są dwa dania?” 
 

To miały być zwykłe święta. Jak co roku mieliśmy się spotkać w tym samym 

gronie, ale niestety nie było dziadka. Nie odbierał telefonu, a rodzice 

zaczęli się o niego martwić. Mimo braku jednej osoby święto rozpoczęło 

się. Jak zawsze na początku wigilii dzieliliśmy się opłatkiem. Potem mój 

brat zauważył, że na niebie pojawiła się pierwsza gwiazda… To był znak, 

że wreszcie możemy zasiąść do stołu. Tylko, że podczas wspólnego liczenia 

potraw zauważyliśmy, że brakuje dwóch posiłków, od razu zaczęliśmy  

ich szukać. Na początku główne podejrzenie padło na psy,  

które zachowywały się zbyt szczęśliwie… Myśleliśmy, że to właśnie  

one skorzystały ze świątecznej atmosfery i spałaszowały dwa dania… 

Szybko się okazało, ze musimy wykluczyć ich z kręgu podejrzanych 

ponieważ zapach z ich pyszczków nie świadczył o tym, ze mogły skusić się 

na te smakołyki... Podczas szukania winnych przyszedł dziadek,  

który opowiedział nam co się stało. Okazało się, że jego auto uległo awarii 

i 5 kilometrów musiał iść sam. Dziadek po zorientowaniu się w całej 

sytuacji postanowił pomóc w poszukiwaniach, ale większość dorosłych 

wyśmiała Go ponieważ szukał w dziwnych miejscach. Najpierw zajrzał  

do pojemnika na buty, później do pojemnika na kosmetyki w łazience.  

Po kilku minutach dziadek krzyknął do reszty zasmuconych już dorosłych, 

że zguba się odnalazła… Okazało się, że dwie brakujące potrawy schował 

w szafie mój dwuletni kuzyn, który podczas składania życzeń przesunął je  

w to miejsce, bo leżały na podłodze i pewnie przeszkadzały Mu  

w zabawie… W sumie nie wiadomo dlaczego tam leżały. Po tej sytuacji 

pilnowaliśmy i kuzyna i potraw, żeby nic już nie zginęło, żeby wszyscy się 

najedli, a na stole nie zabrakło już niczego… 

 

 



„Stłuczony niebieski pantofelek…” 

Pewnego późnego wieczora miałam ochotę na zabawę z kotem… Musze 

powiedzieć, że tego nigdy mi nie odmawia, bo to wyjątkowo rozrywkowy 

zwierzak… Po chwili igraszek poszłam do kuchni się czegoś napić i nagle  

usłyszałam huk. Nie wiedziałam co się dzieje… Bardzo szybko 

zorientowałam się o co chodzi… Okazało się, że to mój kot przewrócił 

choinkę, która stała u mnie w pokoju. Na samym początku myślałam że nic 

się nie stało, ale gdy przyszłam zobaczyłam że zbiło się kilka bombek,  

w tym moja ulubiona, czyli niebieski pantofelek na szklanej poduszeczce. 

Bardzo się zasmuciłam ponieważ dostałam ją od mamy jak miałam sześć 

lat. Wybaczyłam kotkowi, ale bombki mi bardzo szkoda… 

 

 



„Ufarbowanie włosy” 

To historia sprzed kilku lat… Jak zwykle w święta obudziłam się wcześnie 

rano i wyjrzałam za okno… Zobaczyłam dużo śniegu. Dzień wcześniej 

dostałam farbki do szkła, miałam problem z ich otworzeniem,  

więc poprosiłam o to mamę. Widziałam jak długo próbowała otworzyć 

opakowanie i nagle farba wystrzeliła w powietrze. Zamknęłam oczy,  

a gdy je otworzyłam wszędzie była zielona farba. Była na suficie, podłodze, 

krześle i na mojej mamie. Wdarła się lekka panika bo za kilka godzin miała 

się odbyć wigilia… Cóż więc pozostało nam robić? Sprzątać! Szybko 

wzięłam ścierkę i zaczęłam ścierać farbę z krzesła. Okazało się,  

że musiałam jeszcze umyć włosy, bo gdy ścierałam krzesło, farba z sufitu 

spadła mi na włosy. Na szczęście po krótkim czasie udało nam się 

posprzątać… Nam, bo przecież mama mi pomogła… Wigilia odbyła się  

tak jak zawsze i była cudowna, po prostu miałyśmy z mamą więcej 

sprzątania niż zwykle, ale i czasu, który spędziłyśmy razem. Było cudnie… 

Tak jak i na Wigilii powinno być…  

 

 

 



„Od najmniejszego do największego” 
Wigilia to piękny czas, w którym spotykamy się z rodziną, rozmawiamy  

i dostajemy prezenty. W zeszłym roku święta były pod znakiem zapytania  

z powodu pandemii koronawirusa. Okazało się, że ten szczególny wieczór 

odbędzie się w naszym domu. Już 4 dni przed świętami. zaczęliśmy 

porządki i gotowanie. Co najważniejsze udało nam się wszystko zrobić  

na czas.  

W dniu świąt wszyscy byli uśmiechnięci, na myśl, że spotkamy się z całą 

rodziną. Na początku przyszli dziadkowie, potem wujek, ciocia i moja 

młodsza siostra cioteczna. Wigilia była super! Oczywiście po jakimś czasie 

nadszedł czas na otwarcie prezentów. Postanowiłem, że mój prezent 

odpakuję na końcu. Od paru lat mam zasadę, że najpierw otwieram  

te najmniejsze, a na końcu te największe. Na początku dostałem słodycze 

oraz różne drobne rzeczy. W końcu przyszedł czas na największą paczkę. 

Na początku nie wiedziałem co to jest, ale po chwili zorientowałem się,  

że był to laptop. Szczęścia nie było końca!!! Byłem bardzo zadowolony, 

ponieważ marzyłem o takim prezencie, tym bardziej, że w tamtym okresie 

było zdalne nauczanie i taki sprzęt był idealny. W domu mieliśmy  

tylko jeden komputer, na którym czasami nie działał mikrofon. Laptop dał 

mi wreszcie możliwość normalnego uczestnictwa w lekcji. Co prawda  

były czasami jakieś problemy z kamerką, ale w te wakacje udało się je 

rozwiązać. Po otwarciu wszystkich prezentów każdy im się przyglądał…  

W przypadku elektroniki włączał je i testował. Po prezentach przyszedł 

czas na rozmowy i zabawy. Po wyjściu gości zabraliśmy się za sprzątanie, 

a potem położyliśmy się spać. 

Ta wigilia na pewno zostanie w mojej pamięci i to nie z uwagi na prezenty, 

ale na atmosferę, która podczas niej panowała… 

 



„Prezenty w garderobie…” 

Na święta przyjechał wujek z rodziną… Była też babcia, dziadek, moi 

rodzice i siostra. Poszłam się przywitać, a wujek szybko uciekł  

po schodach starając się ukryć prezenty, tylko, że ja to zauważyłam,  

bo poszłam na 2 piętro domu aby sprawdzić pod którą choinką położone 

zostały podarki. Szybko zorientowałam się, że pod żadną a miejscem 

skrytki była garderoba. Po kolacji moja siostra nałożyła sobie ciasto  

i poszła wypatrywać pierwszej gwiazdki, a w tym samym czasie dwuletni 

piesek zjadł jej ciasto… To miała być zwykła wigilia a wyszedł  

z tego niezwykły chaos… 

 



„Porażające święta” 

To miał byś spokojny wigilijny poranek, jednak  jak się okazało tak się nie 

stało... Mój tata dzień wcześniej przygotował choinkę, żeby ją ubrać. 

Cudownie jest mieć okazję żywego drzewka w domu… Już jak schodziłam 

ze swojego pokoju, z piętra czułam zapach choinki, który zresztą niósł się 

po całym domu. Wraz z zapachem choinki dało się rozpoznać woń 

śniadania, które zrobili moi rodzice. Zjedliśmy jajka na boczku, kaszankę  

i pyszne kanapki z serem. Po posiłku obejrzeliśmy film animowany  

„Jak wytresować smoka”. Muszę przyznać przy okazji, że ja z moją mamą 

popłakaliśmy się.  

Nadszedł czas na ubieranie choinki. Mój brat poszedł po worek  

z ozdobami, a ja zaczęłam rozplątywanie światełek. Muszę przyznać,  

że jest to czynność, której  nie znoszę w świętach Bożego Narodzenia…  

Nie miałam jednak wyjścia. Po godzinie rozplątywania udało mi się wyjść 

z tarczą z tego zadania i nie ukrywam, że byłam z siebie dumna. 

Rozpoczęłam przypinanie światełek, ale stwierdziłam że najpierw podłączę 

je do kontaktu, żeby lepiej je ułożyć. To był największy błąd jaki mogłam 

popełnić… Czemu? Kiedy odwinęłam pierwsze kółko wokół choinki nic mi 

się nie stało, natomiast przy drugim poczułam okropny ból!!! Okazało się 

że kabelek był lekko pogryziony przez myszy, a ja na ręce miałam czarne 

kropki. Szybko pobiegłam do rodziców, a mama opatrzyła mi ranę. 

Od tamtego czasu, wspominając sobie tamtą wigilię, śmieję się z tamtego 

wydarzenia pod nosem. To jednak nie było nic bezpiecznego, a ja mam 

nauczkę, żeby następnym razem być bardziej ostrożną…. Co ciekawe nigdy 

już taka sytuacja się nie powtórzyła...  

 

 

 

 

 

 

 



 

Każdy z Was ma pewnie swoją opowieść świąteczną. Każdy wspomina 

ten czas na swój sposób… Mamy nadzieję, że historie naszych 

REDAKTORÓW i REDAKTOREK wprowadziły Was w zachwyt, 

osłupienie, spowodowały uśmiech na twarzy i wspomnienie,  

iż bez względu na sytuację święta są najpiękniejszym okresem  

w naszym życiu… Bez względu na to ile mamy lat… 
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