
 

 

Kochany [imię dziecka], 

Pewnie zdziwisz się, kto to do Ciebie pisze w czasach, kiedy wszyscy do siebie dzwonią, 
mailują i czatują. Jestem tradycyjnym Mikołajem, a w dodatku świętym i lubię osobiście 
pisać do grzecznych dzieci tak, żeby poczuły, że je kocham i chcę sprawić im niespodziankę. 

Nie mogę spotkać się z Tobą osobiście, bo wtedy zabrakłoby mi czasu na dostarczenie 
wszystkim prezentów, a to moje najważniejsze zadanie!  

Przez cały rok moje, kochane elfy towarzyszyły Ci z daleka i obserwowały, jak sobie radzisz, 
a potem powiedziały mi, że jesteś wspaniałym chłopcem i zasługujesz na coś wyjątkowego. 
Tego samego zdania są Twoi bliscy, którzy bardzo Cię kochają [imię dziecka]! 

Jak już Ci pisałem, moją największą radością, a jednocześnie najważniejszym zadaniem jest 
dostarczenie prezentów dla dzieci i grzecznych dorosłych w ten jedyny, magiczny wieczór 
wigilijny. Czasami są to zabawki, gry, książki, innym razem bilety na wycieczkę, kosz 
słodyczy lub wariactwa typu Mały Chemik. I wyobraź sobie, że to wszystko mieści się w 
moim magicznym worku na prezenty! 

Również Twój prezent, po wcześniejszym przygotowaniu w Magicznej Fabryce Zabawek, 
trafi do tego magicznego worka. W przygotowaniach pomogą mi oczywiście moje elfy i 
renifery ? uwielbiają robić zabawki:) 

24 grudnia będę przelatywał nad Twoim domem i bardzo dyskretnie zostawię Ci prezent. 
Proszę Cię, abyś w ten wigilijny wieczór poszedł wcześnie spać, bo wejdę przez komin lub 
okno dopiero wtedy, kiedy wszyscy będą już w łóżkach. 

Jeśli spodoba Ci się mój prezent, stań przy oknie, odsłoń firankę i uśmiechnij się. Z daleka 
zobaczę twój uśmiech i będę szczęśliwy, że spełniłem Twoje marzenie. Nie martw się, że 
będę daleko. Jestem grubiutki, ale szybki i wzrok mam doskonały, jak to święci! 

Na pewno [imię dziecka] zostawię Ci jakiś znak, bo zawsze tak robię. Jeśli zostawisz mi 
słodkie ciasteczko, ono niechybnie zniknie w moim brzuszku. Jestem ogromnym łasuchem! 

[imię dziecka], czekam na list, a Tobie i Twoim bliskim życzę wesołych, magicznych i 
bialutkich świąt Bożego Narodzenia! 

Wesołych i magicznych świąt [imię dziecka]! Kochaj świat, a on odpłaci Tobie tym samym! 

Twój Święty Mikołaj! 

 


