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„To Boże Narodzenie nie będzie takie jak w zeszłym roku” pomyślała Agatka, kiedy zobaczyła, że jej 

tata siedzi w fotelu i ogląda telewizję zamiast iść do sklepu po choinkę jak co roku w Wigilię.  

Pani Dorota, jej mąż Piotr i ich dwoje dzieci – córka Agatka i starszy syn Tomek mieszkali w małym 

domu na wsi. Pani Dorota pracowała w sklepie spożywczym, a pan Piotr był stolarzem w małym 

zakładzie stolarskim w mieście.  

Razem ze swoim szefem Piotr robił artystyczne meble na zamówienie, a na Boże Narodzenie robili 

szopki bożonarodzeniowe, które potem sprzedawali na jarmarku świątecznym. To nie była bardzo 

dobra praca, bo pan Piotr nie zarabiał dużo pieniędzy, ale bardzo ją lubił. Szczególnie w okresie Bożego 

Narodzenia.  

 

Pytania: 

1. Ile dzieci mieli Dorota i Piotr? Oni mieli dwoje dzieci. 

2. Kim z zawodu był Piotr? Piotr był stolarzem. 

3. Gdzie Piotr sprzedawał szopki? On sprzedawał szopki na jarmarku świątecznym. 

 

Boże Narodzenie było ulubionym świętem Piotra. Jego mama umarła, kiedy miał siedem lat i miał tylko 

jedno wspomnienie o mamie: jak ubierała choinkę w Wigilię i śpiewała kolędy. 

 Od kiedy urodził się Tomek a dwa lata później Agatka, Piotr co roku organizował wspaniałe święta. 

Zawsze razem z żoną gotował i piekł ciasta. W Wigilię z synem chodził wybierać największą choinkę, a 

potem wszyscy razem ją ubierali i śpiewali kolędy. Dekorował dom światełkami, łańcuchami, 

bombkami i pomarańczami z goździkami, żeby ładnie pachniał. Oczywiście kupował też dzieciom 

wspaniałe prezenty, a w Wigilię przebierał się za grubego Świętego Mikołaja z brodą i workiem 

prezentów. 

W Wigilię jak każda tradycyjna rodzina czekali na pierwszą gwiazdkę, łamali się opłatkiem, dzieci 

otwierały prezenty, a potem wszyscy razem z dalszą rodziną i z przyjaciółmi siadali do kolacji. Pod 

świątecznym obrusem było oczywiście sianko, a na stole dwanaście potraw: barszcz z uszkami, pierogi 

z kapustą i grzybami, kutia, groch z fasolą, śledzie, kompot z suszu, makowiec i jeszcze kilka innych 

potraw. Tylko nigdy nie było karpia, bo Piotr był zbyt dobrym człowiekiem, żeby zabić rybę, a poza tym 

karp nie jest smaczny. 
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Pytania: 

1. Czy Piotr bardzo dobrze pamiętał swoją mamę? Nie, on miał tylko jedno wspomnienie o 

mamie. 

2. Za kogo przebierał się Piotr na Wigilię? On przebierał się z Mikołaja. 

3. Jakiej potrawy nie było u niech na świątecznym stole? Nie było u nich karpia. 

 

W tym roku wszystko się zmieniło. W listopadzie szef Piotra umarł. Był już starszym mężczyzną, ale dla 

Piotra to był szok. Dzieci szefa nie chciały kontynuować biznesu, który nie przynosił dobrych pieniędzy. 

Sprzedali maszyny a Piotr został bez pracy. Był bardzo smutny. Stracił przyjaciela i pracę. Przez dwa 

miesiące roznosił CV do róznych firm i fabryk. Niestety, nikt nie szukał pracownika.  

Piotr i Dorota nie mieli oszczędności w banku. Dorota zarabiała w sklepie bardzo mało. Na tyle mało, 

że bali się, że w grudniu nie będą mogli zapłacić za prąd i gaz.  Piotr wpadł w depresję. Nie chciał 

rozmawiać z dziećmi o świętach, a kiedy Agatka napisała list do Mikołaja, powiedział jej, że Mikołaj w 

tym roku jest chory i nie będzie prezentów.  

Dorota na początku kłóciła się z mężem. Nie podobało jej się, że on nie chce w ogóle świętować Bożego 

Narodzenia. Nie mogli kupić dzieciom prezentów i zaprosić gości na Wigilię, ale wciąż mogli zjeść miłą 

kolację i śpiewać kolędy.  

Kiedy przyszła Wigilia Dorota ugotowała barszcz i upiekła jedno ciasto. Dzieci wstały rano pełne energii 

i gotowe, żeby iść kupić choinkę, ale Piotr spał długo, a kiedy wstał, włączył telewizor i usiadł w fotelu 

z herbatą.  

„Nie mamy pieniędzy na choinkę.” powiedział Agatce. Agatka zaczęła płakać. 

Pytania: 

1. Dlaczego Piotr stracił pracę? Piotr stracił pracę, bo jego szef umarł. 

2. Czy Piotr szybko znalazł nową pracę? Nie, on wcale nie mógł znaleźć pracy. 

3. Czy Dorota zgodziła się, że w tym roku w ich domu nie będzie Bożego Narodzenia? Nie. Ona 

chciała zorganizować małe,  skromne Boże Narodzenie. 
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Przyszedł wieczór. Na niebie pojawiła się pierwsza gwiazdka. W domu było ciemno. Dorota z dziećmi 

siedziała w kuchni. Podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia. Dorota powiedziała dzieciom, że w 

przyszłym roku dostaną wspaniałe prezenty i że wszystko będzie dobrze. Zaśpiewali kolędę „Przybieżeli 

do Betlejem” i czekali na północ, żeby iść do kościoła na Pasterkę.  

Około dwudziestej drugiej przed dom przyjechało kilka samochodów. Cała rodzina usłyszała dzwonek 

do drzwi. Kto to był? Przed domem stali ich przyjaciele, sąsiedzi i rodzina w eleganckich ubraniach. 

Każdy miał w rękach prezenty i różne potrawy. Agatka szybki otworzyła drzwi i zaprosiła wszystkich do 

domu!  

Pytania 

1. Jak spędzili Wigilię Dorota i dzieci? Oni podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i 

zaśpiewali kolędę. Potem planowali iść na Pasterkę. 

2. Kto do nich przyjechał w nocy? Przyjaciele, sąsiedzi i rodzina. 

 

„Ale niespodzianka!” powiedział Tomek!  

Goście weszli do salonu. Piotr spał na kanapie z książką na brzuchu.  

„Wesołych świąt” obudziła go sąsiadka! „Mamy dla wszystkich prezenty!” dodała Marta, siostra 

Doroty. „Nie możecie spędzać świąt sami!” powiedział brat Piotra. 

Nagle w pokoju było dwadzieścia osób. Wszyscy składali im życzenia i dawali prezenty. Agatka dostała 

książkę o dinozaurach, o której napisała w liście do Mikołaja, a Tomek buty do piłki nożnej. Dorota 

dostała nowy sweter w renifery, a Piotr? Piotr dostał najlepszy prezent! Rodzina, sąsiedzi i przyjaciele 

nie mogli przecież pozwolić, żeby nie miał pracy! Razem kupili mu maszynę stolarską, żeby mógł dalej 

pracować. Pożyczyli mu też pieniądze na początek biznesu! Czy to nie wspaniałe mieć dookoła siebie 

dobrych ludzi? Piotr bardzo się ucieszył. Podziękował wszystkim, przytulił swoje dzieci i pocałował 

żonę. Wszyscy razem zjedli kolację, którą przynieśli goście, a na koniec wszyscy poszli na Pasterkę, a 

kiedy wracali śpiewali kolędy na cały głos!s 

Pytania: 

1. Co robił Piotr, kiedy goście weszli do domu? On spał na kanapie. 

2. Dlaczego goście przyjechali do nich? Bo nie chcieli, żeby spędzali te święta sami w smutnej 

atmosferze.   

3. Jaki prezent dostał Piotr? Piotr dostał maszynę stolarską. Teraz on będzie mógł otworzyć 

własny zakład stolarski! 
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