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       Wydanie Mikołajkowe 

Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce grudniowy numer gazetki szkolnej w całości 

poświęcony św. Mikołajowi. 

Życzymy przyjemnej lektury  
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Olivier Janas 

W większej części Europy, w tym w Polsce, mikołajki obchodzone są 

tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, 

biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok 

były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod poduszką, w buciku lub 

w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu (np.                          

w skarpecie). 

Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury 

anglosaskiej (w szczególności amerykańskiej) także w Europie święty 

Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z Bożym Narodzeniem                 

i świątecznymi prezentami.  

 

 

Na Górnym Śląsku prezenty na Boże Narodzenie przynosi 

Dzieciątko utożsamiane z postacią Jezusa Chrystusa. 6 grudnia 

prezenty przynosi święty Mikołaj. 

Obecny wizerunek Mikołaja – czerwony płaszcz i czapka – został 

spopularyzowany w 1930 roku przez koncern Coca-Cola, dzięki 

reklamie napoju stworzonej przez amerykańskiego artystę, Freda 

Mizena. Na pewno jednak reklama ta pomogła utrwalić w powszechnej 

świadomości ten kostium świętego. Rok później nowy wizerunek św. 

Mikołaja przygotował, także na zlecenie Coca-Coli, Haddon Sundblom. 

Najbardziej charakterystyczny element stroju świętego Mikołaja – 

czerwona czapka z białym pomponem, stała się jednym                                 

z komercyjnych symboli świąt Bożego Narodzenia. 
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Wojciech  Muskalla 

My znamy Świętego Mikołaja, w Chinach wołają na niego Shengdan Laoren, 

w Anglii Father Christmas, we Francji Pere Noel, na Hawajach Kanakaloka, 

w Hiszpanii Los Reyes Magos, w Japonii Santa Kurohsu, w Rosji to Dziadek 

Mróz, a na Węgrzech Karácsony Apó. 

 

 

 

Co by zrobił Mikołaj bez Rudolfa i jego czerwonego nosa? Pewnie jakoś            

by sobie poradził – tak jak mu to wychodziło do 1939 roku. Właśnie wtedy 

sieć domów towarowych Montgomery Ward poprosiło jednego ze swoich 

copywriterów o stworzenie opowieści, która da świętom jeszcze większego 

marketingowego kopa. Czerwononosy Rudolf trafił do kolorowej książeczki 

rozdawanej klientom sklepów i… świetnie się przyjął. 
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Na świecie jest ponad 2 miliardy dzieci (osób poniżej 18. roku życia),                 

ale Św. Mikołaj nie odwiedza m.in. małych muzułmanów, hindusów, 

buddystów czy żydów. To zmniejsza liczbę dzieciaków o blisko 85 proc.              

do „zaledwie” 378 milionów  

Ma też trochę więcej czasu niż 24 godziny. Zważywszy na strefy czasowe  

i ruch obrotowy Ziemi, jego czas pracy wydłuża się do 31 godzin. 

 

 

 

Mikołajki – zeświecczona nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 

grudnia w katolicyzmie i prawosławiu, ku czci świętego Mikołaja. Do XIX 

wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku                  

w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie 

dowolne. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie 

osoba przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty. Współcześnie                  

w Polsce nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki,                   

a przede wszystkim słodycze. W XIX i XX wieku obdarzający dzieci 

podarkami w swoje święto Mikołaj został przekształcony w baśniową 

postać rozdającą prezenty w Boże Narodzenie, wykorzystywaną w kulturze 

masowej. 
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Od IX wieku Mikołaj był czczony w chrześcijaństwie wschodnim                  

i zachodnim jako święty i cudotwórca. Żywot pióra archimandryty Michała 

z IX wieku przekazuje, że 6 grudnia obchodzono w Konstantynopolu święto 

Mikołaja, które traktowano jako godne przygotowanie do Bożego 

Narodzenia. Cesarz Leon VI (zmarły w roku 912) stwierdził: „nieprzyjaciel 

ludzkości doznaje porażki podczas każdej uroczystości ku czci świętych, 

ale w największy gniew wprawia go święto świętego Mikołaja, ponieważ jest 

ono obchodzone na całym świecie”. 

Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu 

legendą uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), został 

pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. 

Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często 

w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 6 

grudnia (w rocznicę śmierci świętego Mikołaja) grzecznym 

dzieciom przynosi prezenty (zwykle słodycze), a niegrzecznym                

(na ostrzeżenie) rózgę. W krajach niemieckojęzycznych oraz 

w Czechach, Słowacji i na Węgrzech prezenty przynosi Dzieciątko 

(Christkind, Ježíšek, Jézuska). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitra_(nakrycie_g%C5%82owy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pastora%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
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W Holandii są rozróżniane dwie postacie: Sinterklaas i Kerstman. 

Sinterklaas jest to postać wzorowana na tradycyjnym 

wyglądzie Świętego Mikołaja, biskupa kościoła katolickiego, ubrana 

w purpurowy płaszcz, z pastorałem w ręce i mitrą na głowie. 

Towarzyszy mu zwykle pomocnik niosący na plecach worek                      

z prezentami. Sinterklaas przypływa z Hiszpanii, dawniej 

kojarzącej się w Holandii jako kraj dobrobytu, na statku do 

najbliższego portu około 15 listopada, gdzie witany jest przez 

tłumy dzieci wraz z rodzicami. Następnie przesiada się na konia                 

i wraz z orszakiem pomocników i dzieci przejeżdża przez miasto.  

 

Od tego dnia pojawia się w centrach handlowych, na placach,                 

w szkołach, przedszkolach, gdzie rozdaje dzieciom prezenty. 5 

grudnia, kończy się okres wizyt Sinterklaasa, wsiada                        

on z powrotem na statek i odpływa żegnany przez wiwatujące 

dzieci śpiewające „Dag Sinterklaasje” (pol. „Żegnaj Mikołaju”). 

Kestman jest wzorowany na komercyjnej postaci spopularyzowanej 

przez reklamę Coca-Coli. Nocą w Wigilię Bożego 

Narodzenia zakrada się do domu przez komin lub po drabinie i 

zostawia dzieciom podarki, które odnajdują pod choinką. 

W Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie 6 stycznia. Dzieci 

nie znajdują żadnego prezentu pod choinką. 

W tradycji bizantyńskiej jego odpowiednikiem jest Święty Bazyli, 

który obdarowuje prezentami dzieci w dniu 1 stycznia. 

                                           

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_z_Miry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pastora%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitra_(nakrycie_g%C5%82owy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choinka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazyli_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
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Oliwier Wyciślok 

 

Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego 

w czerwony strój, który wedle różnych legend i baśni w okresie świąt 

Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi 

przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz                    

z grupą elfów Laponię lub biegun północny. 

Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej 

świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja, biskupa Miry. 

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 Śląsku Cieszyńskim prezenty w dzień Bożego Narodzenia 

przynosi Aniołek. Na Dolnym Śląsku prezenty w Boże Narodzenie 

przynosi Gwiazdka. Mieszkańcom Płaskowyżu Tarnogrodzkiego 

natomiast na Boże Narodzenie prezenty przynoszą krasnoludki. 

Mikołaj jedynie 6 grudnia. 
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Współcześnie, ze względów komercyjnych, wizerunek św. Mikołaja 

jest używany przez handlowców, a okres wręczania prezentów 

rozciągnął się od imienin Mikołaja do Nowego Roku. Jako postać 

reklamowa św. Mikołaj jest popularny w okresie świątecznym także             

w krajach Azji, dokąd trafił z USA. Towarzyszy kończącym rok 

handlowym promocjom nawet w Chinach, gdzie jest znany jako 

Staruszek Bożonarodzeniowy (圣诞老人). 

 

 

Milena Kałuża 

 

Mikołaj ma 8 reniferów. Jakie imiona mają renifery Świętego 

Mikołaja? 

Kometek (Comet), Amorek (Cupid), Błyskawiczny (Blitzen), Fircyk 

(Dasher), Pyszałek (Prancer), Tancerz (Dancer), Złośnik (Vixen), 

Profesorek (Donner) 

 

Renifery to zaskakujące zwierzęta – potrafią zmieniać kolor oczu, 

widzą w ultrafiolecie i stały się inspiracją dla powstania fińskiej 

jednostki miary “poronkusema”.  
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Renifery to ssaki, które zasadniczo należą do rodziny 

jeleniowatych. Są zwierzętami kopytnymi, a ich znakiem 

rozpoznawczym jest charakterystyczne poroże, którego rozmiar 

zależy od płci zwierzęcia oraz wieku. Wyposażone są w grubą sierść, 

która najczęściej jest w kolorze brązowym, choć również w tej 

kwestii zasadniczą rolę odgrywa podgatunek oraz pora roku. 
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Rafał Stochaj 

Hiszpania to kraj katolicki. Zatem Święta Bożego Narodzenia mają 

dla mieszkańców ogromne znaczenie. Podobnie jak w Polsce spędzają 

ten czas w rodzinnym gronie i najbliższych przyjaciół. Jednak istnieje 

kilka różnic między polskimi świętami a hiszpańskimi. A więc jak 

wygląda Boże Narodzenie w Hiszpanii? Czym różnią się hiszpańskie 

zwyczaje świąteczne od polskich? 

 

Zacznijmy może o tego, iż okres świąt Bożego Narodzenia w Hiszpanii 

rozpoczyna się już 22 grudnia, gdyż tego właśnie dnia jest losowanie 

świątecznej loterii bożonarodzeniowej (El Gordo de Navidad). Jest     

to tradycja zapoczątkowana przez króla Carlosa III w XVIII wieku, 

która ma ogromne znaczenie dla Hiszpanów. W loterii można wygrać 

ogromną pulę pieniędzy podczas trwającej kilka godzin transmisji             

na żywo przez media. Każdy gracz czeka z utęsknieniem na moment 

kiedy to dzieci z Colegio San Ildefonso w Madrycie śpiewająco 

wygłoszą zwycięskie numery w El Gordo de Navidad.  
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W hiszpańskich domach jak i miejscach publicznych jest 

mnóstwo dekoracji świątecznych. Jedną z najważniejszych 

jest Szopka Bożonarodzeniowa (Belén) z figurkami Świętej Rodziny 

oraz żłób z Dzieciątkiem Jezus. Szopki są zdecydowanie bardziej 

powszechnie stosowane niż choinki, aczkolwiek w hiszpańskich 

domach można także spotkać świąteczne drzewko. Jedno jest pewne, 

iż Boże Narodzenie w Hiszpanii jest tak samo jak w Polsce 

celebrowane licznymi dekoracjami świątecznymi. 

 

*** 
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