
 

 

Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa 

święta ku czci świętego Mikołaja, 

biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i 

prawosławiu. 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. 

 

Kim był Święty Mikołaj? 

Wszystko działo się w III i IV w. n. e. na terenie 

dzisiejszej Turcji. Mikołaj odziedziczył majątek po rodzicach. 

Był jedynakiem. Mógł żyć w luksusie, ale wolał pomóc biednym 

i potrzebującym i to właśnie im rozdał swoje bogactwa. Był 

człowiekiem dobrym, pobożnym, miłosiernym, dlatego mieszkańcy 

Miry wybrali go na swojego biskupa. 



Podania i legendy opiewają 

chwałą Mikołaja, opisując jego 

dobre uczynki. Zasłynął jako 

cudotwórca, ratując żeglarzy i 

miasto od głodu. Odwagą i 

sprawiedliwością wykazał się 

ratując od śmierci niesłusznie 

skazanych urzędników cesarskich. 

Zmarł w podeszłym wieku, 6 

grudnia w połowie IV wieku n. e. 

(między rokiem 345 a 352). Jego relikwie od XI wieku po dzień 

dzisiejszy znajdują się we włoskim mieście Bari. 

Jest to święty, który uczy nas dobroci. Pokazuje, jak dzielić 

się z innymi oraz pomagać dyskretnie, nie oczekując 

wdzięczności. 

Współczesna baśniowa postać Świętego Mikołaja, wzorowana na 

św. Mikołaju z Miry, jest wykorzystywana w kulturze popularnej 

w czasie świąt Bożego Narodzenia. 

 

 

 

 

 

 



Jeśli masz ochotę, możesz pokolorować postać św. Mikołaja… 

wystarczy wejść tutaj: 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/sw-

mikolaj?colore=online  

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nim więcej, możesz obejrzeć film 

animowany: 

krótszy https://www.youtube.com/watch?v=Wlwymk_RGwA  

lub dłuższy 

https://www.youtube.com/watch?v=54yq7WSaTJs&t=1721s  

 

Mikołajki zwane są również świętem 

malutkich prezentów. 

Najlepszy prezent, to prezent prosto 

z serca. Taki prezent wcale nie musi 

być ze sklepu. Może to być 

książeczka z własnymi bajkami i własnymi ilustracjami albo piękny 

rysunek, albo jeszcze coś innego, co przyjdzie Ci do głowy… 

Ważne jest, aby prezent – niespodzianka był w ładnym 

opakowaniu, przewiązany kolorową wstążeczką.  

Pamiętajcie, że Święty Mikołaj przychodzi w 

nocy z 5. na 6. grudnia. Warto wywiesić wtedy 

specjalną skarpetę, w której będzie mógł 

zostawić dla Was upominek. 
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