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Szanowni Państwo! 

Wielkimi krokami zbliża się chyba najbardziej wyczekiwane przez dzieci 

święto – Boże Narodzenie. Gdy zapytamy naszych milusińskich, co kojarzy im 

się z tymi świętami, to w odpowiedzi usłyszymy: choinka, prezenty, św. Mikołaj 

(niekoniecznie w tej kolejności ). Może więc pora przybliżyć sylwetkę tego 

sympatycznego roznosiciela prezentów i przypomnieć skąd wziął się zwyczaj 

świątecznego obdarowywania? Może też warto zwrócić uwagę na przesłanie 

jakie zarówno ten święty, jak i czas Bożego Narodzenia niosą ze sobą: zgody, 

wybaczenia, wzajemnej życzliwości, spełnienia danej obietnicy, troski o tych, 

którzy mniej mają (bądź źle się mają)? 

Mam nadzieję, że treść gazetki zaciekawi Państwa – miłej lektury i 

radosnego przeżywania Świąt! 



 

 

Wszyscy znamy 

tego uśmiechniętego 

staruszka 

w charakterystycznym 

czerwonym stroju. Jego 

wizerunek jest widoczny 

w wielu miejscach na 

długo przed Bożym 

Narodzeniem. I choć 

istotą tych świąt jest 

spełnienie Bożej 

obietnicy – narodziny 

Zbawiciela, to 

najbardziej kojarzą się 

nam one z choinką 

i prezentami 

przyniesionymi przez 

siwobrodego świętego. Wydaje się nam , że tak jest praktycznie od 

zawsze, ale historia św. Mikołaja jest znacznie krótsza niż 

chrześcijaństwo i zaczyna się w…dzisiejszej Turcji pod koniec 

III wieku. W miejscowości Mira mieszkała bogata rodzina 

posiadająca syna o imieniu Mikołaj. Rodzice oprócz dóbr 

doczesnych przekazali synowi silną wiarę. Sprawiła ona, że mimo 

posiadanego bogactwa już od dziecka był wrażliwy na ludzką 

biedę. Gdy szedł do kościoła, to brał w kieszenie jedzenie dla 

biednych dzieci. Dostrzegał, ile spustoszenia czyniła bieda, głód i 

zarazy spowodowane wojnami i klęskami nieurodzaju. Już jako 

dziecko dzielił się z innymi tym, co miał, a jako dorosły wcale się nie 

zmienił – rozdawał swój majątek ubogim.  

 

 



 

  Jego wiara i troska o innych ludzi 

sprawiły, że został wybrany na biskupa Mirry. 

Jak mówi tradycja, będąc biskupem nadal 

troszczył się o biednych. Ludzie opowiadali 

o tym, jak wskrzesił trzech mężczyzn 

zamordowanych przez hotelarza za to, że nie 

zapłacili mu za nocleg czy o tym jak 

pojechał do Konstantynopola gdzie wyprosił 

łaskę życia dla trzech młodzieńców 

skazanych na śmierć za drobne wykroczenie. 

Innym razem wymodlił ocalenie dla 

rybaków, którym zagroziła burza na morzu. 

W czasie zarazy posługiwał chorym. 

Spowodował uwolnienie trzech uwięzionych 

oficerów.  

Najbardziej chyba znana jest historia człowieka, któremu 

zagrożono sprzedażą w niewolę. Święty Mikołaj wiedząc, że ma 

niewiele czasu – jedynie noc, wziął wór, w którym nosił jedzenie dla 

biednych, załadował do niego kosztowności i udał się do domu 

zagrożonych ludzi. Drzwi były zamknięta, więc wrzucił wór przez 

komin. Kosztowności wysypały się do skarpet suszących się przy 

kominie.  

Wszystkie te historie przyczyniły się do jego beatyfikacji 

i uznania go za patrona biednych i pokrzywdzonych. Jest również 

patronem marynarzy, bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, 

jeńców, kupców, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, 

pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, 

studentów, więźniów, żeglarzy. Jest też patronem Grecji, Rusi, 

Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu i wielu innych miast. 

Kult św. Mikołaja rozszerzał się w takim tempie, że w samych 

Niemczech poświęcono mu ok. 3-4 tysięcy kościołów i ołtarzy.  

W XI w. marynarze przewieźli jego szczątku do Bari, chroniąc je 

przed najazdem muzułmanów. Stał się patronem tego miasta, 

a ponad sto lat później została konsekrowana bazylika zbudowana 

nad jego grobem. 



 

 

Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał 

w średniowieczu. Zapoczątkowało go udzielanie stypendiów 

i zapomóg przez szkoły mające za patrona św. Mikołaja. Z upływem 

lat przekształcił się w obdarowywanie prezentami dzieci, a także 

wszystkich członków rodzin. Początkowo budowano „łódeczki dla 

św. Mikołaja, do których kładł on prezenty. Stopniowo jednak 

zamieniano je na skarpety, buty, talerze adwentowe 

z podarunkami. 

Początkowo Święty Mikołaj przybywał z południa. 

W średniowiecznym Amsterdamie Sinterklaas przypływał 

żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór z prezentami niósł 

ciemnoskóry sługa zwany Zwarte Piet. Człowiek z ciepłych krajów 

nie bardzo pasował do zaśnieżonego zimowego pejzażu. Toteż gdy 

w roku 1823 Clement Clarke Moore napisał wiersz „Noc wigilijna”, 

w którym św. Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifery 

z bieguna północnego, wkrótce przyjęło się to do tradycji. 

 



 Nastąpiły też zmiany 

w jego wyglądzie. 

Początkowo przedstawiano 

go jako starca z okazałą 

brodą, często w infule 

i z pastorałem, z workiem 

prezentów i pękiem rózg 

w ręce. Jego metamorfoza 

jest skutkiem utworzenia 

odpowiedniej reklamy Coca 

–coli. Postać ascety 

nie nadawała się do reklamy 

nikomu niepotrzebnego 

produktu, więc jej autor ubrał przyjaznego wszystkim Św. Mikołaja 

w baśniową postać Santa Clausa. Ten wizerunek tak się wszystkim 

spodobał, że bardzo szybko rozpowszechnili go sklepikarze, 

wykorzystując go do reklamowania swoich produktów.  W ten 

sposób biskup w purpurze biskupiej został wymieniony na 

dobrodusznego dziadka w stroju koloru etykietki Coca – coli. 

 A gdzie mieszka św. Mikołaj? Dalszy ciąg przytoczonej 

wcześniej legendy mówi o tym tak: 

Pan Bóg od dawna obserwował uczynki Mikołaja. Podobało  

Mu się jak biskup pomaga bliźnim. Zaś po tej nocy, kiedy mężczyzna 

pomógł dłużnikowi  i  jego córkom postanowił, że Mikołaj powinien 

zostać świętym. Dał też biskupowi możliwość robienia tego co 

kochał najbardziej, a więc uszczęśliwiania ludzi i wspierania 

najuboższych. 

I tak Bóg dał Mikołajowi dom na dalekiej północy, gdzie święty 

zbiera przez cały rok siły, aby przez jedną noc w roku przynieść 

prezenty dla wszystkich dzieci na świecie. Dzieci zaś co roku czekają 

na tę magiczną noc i marzą, że uda im się spotkać Świętego 

Mikołaja. 

O to, gdzie mieszka Święty Mikołaj, spiera się kilka miejsc na 

świecie. Myślę jednak, że nasz święty pomieszkuje to tu, to tam, 

uciekając chwilami przed zamieszaniem wywołanym jego osobą 

i pragnąc pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują. 
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A oto jego domy: 

 

To dom w Nuk na Grenlandii. 

 

A to dom w North Pole czyli na Biegunie Północnym.Jestto 

położone pośrodku Alaski miasteczko, do którego prowadzi 

całkiem dobra asfaltówka, a tuż po sąsiedzku jest Fairbanks – drugie 

co do wielkości miasto Alaski. 



 

Tu zaś jego dom w Rovaniemi w Laponii. 

Święty Mikołaj ma swoją pocztę – nawet trzy oddziały 

pocztowe. Listy do św. Mikołaja można wysyłać na podane niżej 

adresy: 

Santa Claus, North Pole, Canada, H0H 0H0 

Santa Claus, Arctic Circle, 96930 Rovaniemi, Finlandia 

Julenissen’s Postkontor, Torget 4, 1440 Drøbak 

 

Choć 6 grudnia jest popularny w kulturze masowej, to terminy 

obdarowywania prezentami przez Mikołaja i związane z nimi 

zwyczaje różnią się w różnych krajach.  

 W Holandii Sinter Klaas przypływa 

do Amsterdamu statkiem już 

15 listopada, a potem wyrusza 

w objazd po mieście na siwym koniu. 

Wita go burmistrz. Od tego dnia, aż do 

5 grudnia buciki dzieci ustawione na 

parapecie codziennie napełniane są 

cukierkami. W wigilię wszyscy dostają prezenty. 



 Włochy – tu odpowiednikiem 

Mikołaja jest złośliwa wróżka 

La Befana, która w nocy z 5 na 6 

stycznia (święto Trzech Króli) zostawia 

podarunki w skarpetach. Dzieci przed 

snem stawiają dla niej na stoliku 

kieliszek wina i kładą cytrusy. 

 

 

 Niemcy – tu pojawia się również 

złośliwa wróżka – Frau Berta, która 

zostawia dzieciom prezenty pod 

poduszką, na schodach, na 

parapetach lub wkłada je do 

specjalnych skarpet. Natomiast 

Mikołaja niemieckie dzieci nazywają 

świątecznym gościem – Weinachtsmann, który przychodzi do nich 

6 grudnia i w wigilię.  

 

 W Hiszpanii przychodzą do 

dzieci Los Reyes czyli Trzej Królowie – 

Kacper, Melchior i Baltazar. Dzieci 

czekają więc do 6 grudnia. 

Przygotowują dla nich kieliszek sherry 

oraz marchewkę dla wielbłądów, na 

których oni przyjadą. 

 

  

Szwecja – dawniej brzydki troll,  a od 

XIX w. miły krasnal Jul Tomte wkłada prezenty 

do skarpet zawieszonych przy kominku razem 

z karteczką zawierającą  wierszowaną 

zagadkę. 



 

W Danii Julemanden czyli odpowiednik św. 

Mikołaja przybywa saniami w towarzystwie elfów.  

Dzieci przygotowują mleko i pudding dla elfów  

 

 

 

W Norwegii skrzat Julenisses zostawi  

dzieciom prezenty, jeżeli one zostawią mu pod 

choinką miseczkę z owsianką. Koniecznie 

muszą ją spróbować. 

 

 Islandia – przez 13 dni dzieci wystawione są na 

próbę przez małe Mikołaje, które lubią psocić (tak 

mówią im mamy). Jeżeli dzieci nie dadzą się 

sprowokować, to pod choinką czeka na nie fura 

prezentów. 

 

 

 Finlandia – św. Mikołaj ma tu swoją 

siedzibę  w Rovaniemi  i wyrusza saniami 

do wszystkich dzieci. 

 

 

 Francja - Dama Abonde czyli żeński 

odpowiednik  św. Mikołaja obdarowuje dzieci 

w noc sylwestrową, jak również sam  Pre Noël. 

Dzieci dostają też  prezenty od św. Marcina 

wdzięcznego im za to, że kiedyś, gdy zgubił 

swojego osła, to dzieci pomogły mu go 

odnaleźć. Teraz wychodzą z lampionami na 

wydmy,  a potem ze św. Marcinem na ulice,  gdzie dostają bułeczki. 



 

 W Belgii św.  Mikołaj najpierw sprawdza 

4 grudnia czy dzieci były grzeczne, a 6 grudnia 

przynosi grzecznym dzieciom prezenty. Przy 

pomocy mam dzieci przygotowują dla reniferów 

koszyk z sianem, marchewką, kostkami cukru 

i wodą w miseczce, który zostawiają przed 

drzwiami do domu. 

 

 

 Wielka Brytania, USA i inne kraje 

anglojęzyczne – Santa Clause lub Father 

Christmas. Święty Mikołaj przychodzi 

w wigilię.  Dzieci muszą najpierw napisać 

do niego list. Prezenty zostawia 

w skarpetach. 

 

 

 Litwa – już na kilka dni przed wigilią 

dzieci ćwiczą wierszyki i piosenki, którymi 

chcą zaskoczyć Św. Mikołaja. Mają przy 

tym świetną zabawę. 

 

 

 

 Meksyk – tutaj rodzice przyczepiają na 

sznurkach do sufitu tzw. Piñata. Wypełniają je 

różnymi rzeczami: mąką, wodą, piaskiem, 

cukierkami, a dzieci próbują je s trącić. Co 

strącą, to im się wysypuje na głowy (nie zawsze 

cukierki). 

 



 Polska – w naszym kraju i innych krajach słowiańskich przed 

chrześcijaństwem rozdawali prezenty inni brodacze. Wraz 

z chrześcijaństwem przyszedł do nas kult św. Mikołaja z Miry. Zwyczaj 

obdarowywania prezentami w noc wigilijną przyszedł do nas 

z Niemiec w XIX w.. W Polsce utarło się, że w nocy z 5 na 6 grudnia 

św. Mikołaj odwiedza najmłodszych. Tego dnia podkłada się 

dzieciom prezenty pod poduszkę, w buciku lub umieszcza się je w 

dużej skarpecie. W Wielkopolsce, na Kujawach, na Pałukach, na 

Kaszubach i na Pomorzu Zachodnim prezenty na Boże Narodzenie 

tradycyjnie przynosi Gwiazdor, święty Mikołaj przynosi prezenty 

6 grudnia. W Małopolsce prezenty pod choinką zostawia Aniołek, 

natomiast w nocy z 5 na 6 grudnia prezenty przynosi święty Mikołaj. 

Na Górnym Śląsku prezenty na Boże Narodzenie przynosi Dzieciątko 

utożsamiane z postacią Jezusa Chrystusa. 6 grudnia prezenty 

przynosi święty Mikołaj. Na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie 

prezenty w Boże Narodzenie przynosi Gwiazdka. Mieszkańcom 

Płaskowyżu Tarnogrodzkiego natomiast na Boże Narodzenie 

prezenty przynoszą krasnoludki, a Mikołaj jedynie 6 grudnia. Istnieje 

również, zwłaszcza na północy i zachodzie Polski opinia, że 

św. Mikołaj przynosi prezenty dwa razy w roku, na Boże Narodzenie 

oraz w swoje święto patronalne 6 grudnia.  


