
   Jutro – MIKOŁAJKI!!!

Gdy jesteśmy małymi dziećmi, nie mamy 
najmniejszych wątpliwości, że ŚWIĘTY 

MIKOŁAJ istnieje! Czekamy na niego 
z bijącym sercem i wypiekami na po-

liczkach. Aż podczas szóstej czy siódmej 
gwiazdki zaczynamy coś podejrzewać... Dla-

czego przyszedł wtedy, kiedy mama zawołała 
nas do kuchni, czy kiedy tata kazał nam 
coś potrzymać? Zaczynają się wątpli-
wości. Czy on istnieje, aby naprawdę?
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Imiona Świętego Mikołaja
Santa Claus – amerykańskie • Santa San – 
japońskie • Father Christmas lub Saint Nico-
laus – angielskie • Died Moroz – rosyjskie
Weinachtsmann – niemieckie • Noel Baba – 
tureckie • Pere Noel – francuskie • Svaty Mi-
kulas – słowackie • Babbo Natale – hiszpańskie • 
Nisse – szwedzkie

Święty Mikołaj i Mikołajki − Pocopotek opowiada
Dobrze jest otrzymywać 

prezenty, ale jeszcze lepiej 
je dawać.

6 grudnia – w dniu Świę-
tego Mikołaja – obdarowu-
jemy się prezentami. Ta tra-
dycja sięga IV wieku. Już 
wówczas Święty Mikołaj 
zasłynął z pomocy, jakiej 
udzielał ubogim i potrze-
bującym. 

Mikołaj – imię męskie 
pochodzenia greckiego – 
Nikólaos, od nike + laos, 
tj. zwycięstwo + lud. Popu-
larne w krajach zwłaszcza, 
gdzie dominującym wyzna-
niem jest prawosławie – dla 
którego święty Mikołaj 
jest jednym z ważniejszych 
świętych. 

 Jak to dawniej bywało 
ze Świętym Mikołajem?

W XII wieku przebra-
ny za Świętego Mikołaja 
biskup wybrany przez 
uczniów, rozdawał dzie-
ciom kary i nagrody. Z 
jednej strony dzieci go 
uwielbiały i wyczekiwały, 
z drugiej zaś bały się kary, 
którą mógł im wymierzyć 
za złe zachowanie w cią-
gu minionego roku. Tym 
najbardziej nieposłusznym 
przynosił bowiem rózgi. W 
wieku XVI pamięć Św. Mi-
kołaja czczono w Anglii, w 
Niemczech i w Holandii. 
Razem z emigrantami ta 
tradycja przywędrowała do 
Ameryki. W przeddzień 6 

grudnia Mikołaj napełniał 
prezentami wystawiane 
przez dzieci buty.

           •••
Lubię lato i jesień złotą,
lubię wiosnę i kwiaty
kwitnące, ale najbardziej 
to lubię zimęi białe płatki 
z nieba spadające.

Zimno, mróz i śnieżek bie-
lutki, sanki, bałwanki
 i śnieżki potrafią rozgonić 
największe smutki,
aż się pojawią uśmieszki.

Teraz czekam na 6 grudnia.
To wtedy będzie ten czas,
od rana do popołudnia
będziemy się cieszyć wraz.
Będzie radość wielka,
gdy prezenty zobaczymy,

misiami i lalkami
od razu się pobawimy.

Nie zapomnimy też o 
słowie z niebieskiego raju.
Kto z Was podpowie?
Dziękujemy, Święty 
Mikołaju!

Warto Wierzyć W ŚWiętego Mikołaja 

Pozwólmy sobie wierzyć w Świętego Mikołaja tak dłu-
go, jak potrafimy... Najbardziej rzeczywiste sprawy na tym 
świecie to te, których dzieci i dorośli nie widzą. Oto, jak 
ważny dla ludzi jest ten cudowny święty. Święty Mikołaj 
zaspokaja naszą potrzebę przeżycia cudowności, bawi nas, 
uczy hojności,    bezinteresownego dzielenia się z innymi  i 
cierpliwości w oczekiwaniu na nagrodę. 

Dlatego Święty Mikołaj żyje i będzie żył wiecznie. Te-
raz i za tysiąc lat nadal będzie radował ludzkie serca.
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Wileńskie ŚWiąteczne targi 
książki z PolskiM akcenteM

W dniach 4-6 grudnia odbywają się Wileńskie Świąteczne Tar-
gi Książki w budynku przy ul. Pamėnkalnio 13. W ciągu trzech dni 
wilnianie mogą nie tylko odwiedzić stoiska około 30 wydawnictw, 
które biorą udział w targach, ale także uczestniczyć w spotkaniach 
z autorami i promocjach książek. choć większość propozycji to lite-
ratura w języku litewskim, to nie zabraknie też polskich akcentów. 
na targach będzie można skorzystać z konsultacji autorki pomocy 
dydaktycznej dla dzieci uczących się czytać po polsku „alfabet. 
Poznaję, układam i bawię się w słowa” oraz nabyć tę pozycję dla 
swoich pociech. autorką książki jest anna Pawiłowicz-janczys, 
metodyk do spraw dzieci specjalnej troski, nauczycielka gimna-
zjum im. św. rafała kalinowskiego w niemieżu. Spotkanie z autorką 
odbędą się przy stoisku wydawnictwa „Raidynėlis” w dniach 5-6 
grudnia — godz. 12-14. Wydawnictwo „raidynėlis” zaprasza rów-
nież na promocje nowych zestawów pomocy dydaktycznych do 
nauki czytania w języku litewskim oraz do poznania liczb i ich nazw 
w 4 językach: litewskim, polskim, rosyjskim i angielskim.

Organizatorzy: Wileński Klub Garnizonowy 
oraz Litewskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Wydawnictw.

jaki jest ten Święty Mikołaj i gdzie on mieszka?
Współczesny Święty Mikołaj

Święty Mikołaj w rzeczywisto-
ści był biskupem Miry w dzisiejszej 
Turcji, o czym pisałam wam w la-
tach poprzednich. Jest on jednym z 
najbardziej czczonych świętych pra-
wosławnych, ale też jest świętym w 
kościele katolickim. 

Zasłynął jako cudotwórca, który 
ratował żeglarzy. Uratował również 
miasto od głodu. Odwagą i sprawie-
dliwością wykazał się, ratując od 
śmierci niesłusznie skazanych urzęd-
ników cesarskich. Jest patronem że-
glarzy, cukierników, dzieci, więź-
niów oraz obrońców wiary przed 
herezją, patron pojednania wschodu 
i zachodu. 

Według popularnej legendy obec-
ny wizerunek – czerwony płaszcz i 
czapka — został opracowany w 1930 
roku na zlecenie koncernu Coca-
-Cola przez amerykańskiego arty-
stę, Freda Mizena, jednak pierwsze 
wizerunki Mikołaja w tym stroju 
pojawiły się już w latach 20., kilka 

lat, zanim został użyty w reklamie 
napoju. Na pewno jednak reklama 
ta pomogła utrwalić w powszechnej 
świadomości ten kostium świętego. 
Rok później nowy wizerunek Świę-
tego Mikołaja przygotował, także na 
zlecenie Coca-Coli, Huddon Sund-
blom. 

Gdzie mieszka Święty Mikołaj?

W Laponii, najodleglejszym 
zakątku Finlandii, krainie zwanej 
Santa Claus Land. Rząd Finlandii 

przekazał mu to miejsce uroczyście 
w 1985 roku. Od tego czasu Święty 

Mikołaj ma stały adres:

JOULUMAA, SANTA CLAUS 
„POST OFFICE”Arctic Circle, 96 – 
930, Rovaniemi,Finland

Naprawdę warto wysłać do niego 
list lub kartkę świąteczną znacznie 
wcześniej, bo przed świętami przy-
chodzą do niego tony listów z całego 
świata i Mikołaj nie nadąża z odpi-
sywaniem. 

Chociaż pomagają mu asystenci 
i Mrs. Claus, żona świętego. Listy 
do Świętego Mikołaja są zazwyczaj 
bardzo kolorowe, ozdobione rysun-
kami i naklejkami. Oprócz życzeń 
zawierają prośby i zamówienia na 
konkretne prezenty. Listy adresowa-
ne są bardzo różnie. 

         Oto kilka przykładów:

Niebo • Poczta Niebo • Ulica Anio-
ła, woj. Chmurka • Kierunek Niebo
ulica Gwiezdna • Księżyc, Dom Mi-
kołaja • Piąte igloo, willa w Fin-
landii • Biegun Północny,  ulica 
Śnieżnobiała

zawód Święty Mikołaj
W 1914 roku w Nowym Jorku 

powstało Stowarzyszenie, którego 
celem była ochrona wiary dzie-
ci w Santa Clausa (takim imie-
niem nazywano Świętego Mikołaja 
w Ameryce). Członkowie tego sto-
warzyszenia odpowiadali na listy 
dzieci kierowane do Świętego Mi-
kołaja. Tym najbardziej potrzebu-
jącym, pochodzącym z ubogich do-
mów – wysyłano prezenty. W latach 
dwudziestych nowy zawód – Święty 
Mikołaj rozpowszechnił się. Przebrani w czerwone płasz-
cze z kapturami statyści – pojawiali się na ulicach, w 
sklepach, w domach. Czasem odgrywali swoją rolę bez 
przekonania, co w niektórych dzieciach zachwiało wiarę 
w ich prawdziwość. Dlatego ktoś wpadł na pomysł, aby 
spisać Kodeks Św. Mikołaja. Według niego, powinien 
on nosić płaszcz z czerwonego aksamitu obszyty białym 
futerkiem. Kaptur ma być koniecznie z pomponami. Mi-
kołaj obowiązkowo musi mieć brodę, okulary,  dzwonek 
i oczywiście wór pełen pre-
zentów. Środkiem transpor-
tu były sanie ciągnięte przez 
renifery. Mikołajowi towa-
rzyszyć powinni pomocnicy, 
czyli anioły i diabły.


