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Choç nie by∏o Êniegu, a renifery te˝ nie czu∏y si´ najlepiej, to 6 grudnia do
dzieci z klasy Ia ciechociƒskiej podstawówki przyjecha∏ prawdziwy (tak twierdzili
mali eksperci) Êwi´ty Miko∏aj. Spacerujàcy ko∏o Grzybka kuracjusze uÊmiechali
si´, widzàc jadàcego doro˝kà ubranego na czerwono jegomoÊcia. Sprawcà ca∏ego
tego miko∏ajowego zamieszania by∏a wychowawczyni klasy - Krystyna Taranowska,
która pomog∏a swoim uczniom wys∏aç list do Miko∏aja.

Kilka minut przed 15.00 Miko∏aj by∏ ju˝ przed szko∏à, gdzie czeka∏y na niego
dzieci razem z wychowawczynià Krystynà Taranowskà i dyrektor szko∏y El˝bietà
Baryzà. Wszyscy przygotowani i wystrojeni w czerwone czapki zaprosili Miko∏aja
do klasy. OczywiÊcie nie obesz∏o si´ bez testu, co odwa˝niejsi sprawdzali, czy
broda jest prawdziwa, wi´c o oszustwie nie mog∏o byç mowy. By∏ te˝ list, który
wys∏ali wczeÊniej uczniowie, co rozwia∏o nawet wàtpliwoÊci najwi´kszych niedo-
wiarków. Miko∏aj by∏ prawdziwy! Jako pierwsza upominek od Êwi´tego otrzyma-
∏a pani dyrektor El˝bieta Baryza. Obesz∏o si´ nawet bez wierszyka. Dzieciom nie
posz∏o ju˝ tak ∏atwo. Ka˝dy z uczniów powiedzia∏ przygotowany specjalnie na t´
okazj´ wierszyk. Zachwycony Miko∏aj nie ˝a∏owa∏ s∏odyczy, których w worku mu
nie brakowa∏o.

Pomimo ˝e Miko∏aj nie jest ju˝ nastolatkiem i droga do Ciechocinka by∏a da-
leka, okaza∏o si´, ˝e jest doskona∏ym tancerzem. Po kilku taƒcach po raz drugi
otworzy∏ si´ worek z prezentami. Ka˝de dziecko, zanim dosta∏o od Miko∏aja pre-
zent, musia∏o odpowiedzieç,  czy by∏o grzeczne. A poniewa˝ jak wszyscy wiedzà,
w takich sytuacjach nie wolno k∏amaç, bo Miko∏aj i tak wszystko wie, niektórzy
musieli si´ przyznaç do tego, ˝e rozrabiali w szkole. Na szcz´Êcie Miko∏aj mia∏ do-
bry humor i ka˝dy otrzyma∏ prezent.

Niestety, 6 grudnia Miko∏aj by∏ bardzo zapracowany i musia∏ jechaç dalej. Po-
niewa˝ nie by∏o Êniegu i Êwi´ty nie móg∏ zabraç ani saƒ, ani reniferów, w dalszej
drodze pomagali mu ciechociƒscy stra˝acy. Gdy eskortowana przez czerwony wóz
stra˝acki doro˝ka jecha∏a wzd∏u˝ parku Zdrojowego, sta∏a si´ rzecz najdziwniejsza,.
W pewnym momencie Êwi´ty Miko∏aj zniknà∏. Podobno osoby b´dàce w okolicy
us∏ysza∏y donoÊne „ho, ho” i dêwi´k dzwoneczków, ale Miko∏aja ju˝ nie by∏o. Kilka
dni póêniej do naszej redakcji przyszed∏ faks, w którym Êwi´ty Miko∏aj dzi´kowa∏
za pomoc Sanatorium „Gracja”, Hotelowi „Amazonka” oraz Studiu FOTO EXPRESS.
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