
JAK UKRAŚĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA? 

 

Od kilku lat zimy były tak ciepłe, że większość zwierząt nie zapadała w sen zimowy.  

Albo zasypiały tylko na chwilę, a potem budziły się myśląc, że to wiosna. Nie było to miłe uczucie! 

Dobry, zimowy sen jest niektórym zwierzętom po prostu niezbędny! Ciekawe, co ludzie by 

powiedzieli, gdyby promienie słońca wyrywały ich ze snu o trzeciej nad ranem, a po godzinie znów 

słońce by zachodziło. 

 

Jednak ocieplenie klimatu porobiło tak wiele zamieszania w świecie zwierząt w miejskim parku, 

że czasami nie wiadomo było, kto śpi, a kto się właśnie przypadkowo obudził. 

 
Tak właśnie stało się z Genowefą. Obudziło ją ciepło i przyjemne słońce. Dopiero po chwili 

zorientowała się, że nadal jest zima! Przynajmniej ta kalendarzowa. A za chwilę będą Święta Bożego 

Narodzenia. 

 

Zła na ludzi, ocieplenie klimatu i wszystkich wokoło, pomaszerowała lasem do najbliższego 

zamarzniętego stawu. Oczywiście takiego nie znalazła, co tylko bardziej ją zdenerwowało. 

Spojrzała w górę, szukając Kleofasa, ale przypomniało jej się, że odleciał w ciepłe kraje już kilka 

tygodni temu. Coś tam klekotał o wygrzewaniu się w słońcu zimą. Bez sensu. Jak widać tutaj też 

mógłby się wygrzewać. Zimy nie było, śniegu nie było, lodu nie było. 

Był za to jakiś dziwny stwór. Stał w parku, ubrany w czerwony strój i ciągle wołał: Ho, ho, ho! 
 
Co jeszcze dziwniejsze, podchodziły do niego dzieci i wspominały o jakiś prezentach. 

 
- Prezenty – mruknęła Genowefa. – Też bym chciała dostać prezent. Na przykład porządnie się 
wyspać! 

 

Na to jednak nie było szans. A ponieważ żaba nie chciała się nad sobą użalać, jeśli nikt tego nie 

widział i nie mógł docenić, jak bardzo stara się być dzielna, to postanowiła dokładnie przyjrzeć się 

stworowi, na którego wołali Święty Mikołaj. 

 
Mikołaj chwilowo nic nie robił tylko stał i wołał: „Ho, ho, ho”. Genowefa uznała to za głupie,  

bo i tak nikt go przecież nie słuchał. Ukryła się za drzewem i kazała wszystkim napotkanym  

w lesie zwierzętom szukać wróbelka Kleofasa. 
 
Gdy wróbelek nadleciał, wskazała mu ubranego na czerwono dziwaka i zapytała: 
 
- Kto to jest? 
 
- Święty Mikołaj – zaszczebiotał wróbelek. 
 
- To wiem! Pytam kim jest i co tutaj robi. 
 
- Przynosi prezenty. 
 
- Komu? 
 
- Zwykle dzieciom. Gdy są grzeczne. I dorosłym też przynosi, ale mniej. 

 

Ciekawe – pomyślała żaba. – Grzecznych dzieci nie widziała wiele w swoim życiu. Co prawda 

zdarzały się maluchy, które nie niszczyły lasu i nie denerwowały zwierząt, ale wiedziała  



z doświadczenia, że większość biegała po lesie, krzyczała i łamała gałęzie. I zawsze, bez wyjątku, 

wyrastali na dorosłych, którzy niszczyli Ziemię. 

 
- A gdyby im nie przyniósł prezentów? Może by się wyprowadzili tam, gdzie taki w czerwonym nosi 

prezenty? – Zapytała z nadzieją. 

 
- Może tak – przyznał wróbelek. – Oni naprawdę bardzo lubią te prezenty. Podobno czekają na nie 
przez cały rok. 

 

To było ciekawe. A gdyby tak ukraść tego Mikołaja? Nie na zawsze, tylko na czas, gdy miała 

roznosić prezenty. Ukryją go, a wypuszczą, gdy ludzie już się wyprowadzą tam, gdzie rozdają 

prezenty? Może elfy lub inne skrzaty? Obiło jej się o uszy, że podobno prezenty nosiły też wiosną 

zające, ale osobiście nie znała ani jednego zająca, który by się tym zajmował.  
 
- Zwołaj naradę – zarządziła. 

 

Tym razem narada nie była ani burzliwa, ani głośna. Część zwierząt nadal się jeszcze nie dobudziła, 

co strasznie denerwowało Genowefę. Szczególnie gdy niedźwiedź co chwila pytał: „Jest już obiad?”, 

ponieważ nie wiedział, czy ma się już obudzić na wiosnę i jeść, czy jednak za chwilę jednak znów 

zapaść w zimowy sen. 

 
Genowefa zamknęła oczy i przez chwilę pozazdrościła Miśkowi wahania, czy spać, czy się 
porządnie obudzić. Jednak była szefem, a to zobowiązywało. 
 
- Musimy ukraść Świętego Mikołaja – oświadczyła. 

 

Jeśli oczekiwała wybuchu entuzjazmu, to się jednak zawiodła. Zwierzęta były senne i najchętniej 

nikogo by nie kradły. Chociaż przecież wytłumaczyła im, dlaczego ta kradzież była taka ważna. 
 
W końcu zaspany niedźwiedź Aleksander wymamrotał: 
 
- A nie możemy poczekać do wiosny? 

 
- Nie możemy wiosną go nigdy nie widziałam. Może daje prezenty w innych krajach. 
Podróżuje, jak nasz bocian Maks. 
 
- No dobrze, a gdzie będziemy go trzymać? 

 

- Najlepiej w klatkach w Zoo. Nikt u niedźwiedzi nie będzie sprawdzał. Zakopiemy go  

w sianie. Gruby jest, jak wy. Nie podpadnie. Będzie karmiony, aby nic mu się nie stało.  

I wypuścimy go na wiosnę. 
 
- A jak nas wyda potem? 

 
- A kto mu uwierzy? – Z goryczą zapytała Genowefa. To fakt, nikt z ludzi nie miał wysokiego 
mniemania o inteligencji zwierząt. 

 

Z ogrodu zoologicznego została podstępnie zabrana siatka, która posłużyła do zrobienia pułapki. 

Obok, schowany pod gałęziami stała taczka, która miała posłużyć do przewiezienia Świętego 

Mikołaja. Gdy wszystko było gotowe, pozostało tylko czekać. 

 



Wbrew pozorom nie czekali długo. Dziwak w czerwonym ubranku wpadł w zastawione sidła 
następnego dnia. 
 
Został szybko przysypany liśćmi i igliwiem i przewieziony do pobliskiego ZOO. 

 

A zwierzęta już wypatrywały ludzi, którzy masowo zaczynają się pakować i wyjeżdżać do 
miejsca, gdzie będzie ktoś, kto rozda im prezenty. 

 

Zamiast tego w parku pojawił się kolejny ubrany na czerwono dziwak i jeszcze jeden. Nikt, 

dosłownie nikt nie zauważył zniknięcia pierwszego Świętego Mikołaja.



 
Genowefa poczłapała do najbliższego stawu. Same podróbki – pomyślała. – Ludzie kupują 

sztuczne rośliny w sklepach, aby udawały prawdziwe. I mają wiele Świętych Mikołajów, 

zamiast jednego, prawdziwego. A pojmany Mikołaj smacznie spał w kącie niedźwiedziego 

legowiska. 

 
Pomyślała, że jak się zadomowi, to niedźwiedzie będą na nią złe. Podobno zjadał prawie całe 

porcje, przeznaczone dla misiów na zimę, co groziło wkrótce buntem niedźwiedzi. I wcale nie 

chciał być wypuszczony na wolność Coś mroczał, że w końcu się porządnie wyśpi, bo na 

wolności musi ciężko pracować i za wcześnie rano wstawać. 

 
Zanim rozwiązała ten problem zobaczyła biały puch, który cicho spływał z nieba na ziemię. 

Dotknęła go delikatnie łapą. Nie wiedziała, no co patrzy. Zwykle w tym czasie spała. 

Pomyślała, że zapewne jest to to śnieg, którego ma już nie być, bo jest ocieplenie klimatu. A 

jeśli to nieprawda? Jeśli uda się zatrzymać zmiany? Może ten płatek śniegu to nadzieja na 

zmiany na Ziemi? 

 
A właściwie skąd pochodzi prawdziwy Święty Mikołaj. Podobno mieszka latem gdzieś za 

kołem podbiegunowym. Może i zwierzęta mogłyby poprosić go o prezent. Poprosiłyby o 

czyste powietrze i usunięcie ludzi z miasta. Ale jak dostać się do domu prawdziwego 

Świętego Mikołaja. 
 
W głowie Genowefy znów pojawił się kolejny genialny plan. 
 
Ciąg dalszy nastąpi. 
 
 


