
Święty Mikołaj w Polsce 
i na świecie



Święty Mikołaj: kim był?

Święty Mikołaj urodził się około 270 roku i zapisał się w historii jako 
biskup Miry w Licji. Nie ma zbyt wiele źródeł historycznych, które 
przybliżałyby nam historię jego życia. Wiadomo jednak, że 
urodził się w Patarze (tereny obecnej Turcji) w majętnej rodzinie. 
Mógłby spokojnie korzystać z bogactwa, które odziedziczył po 
rodzicach, jednak zamiast tego zajął się pomocą ubogim, a 
zwłaszcza dzieciom. Jego miłosierdzie i pomoc bliźnim 
spowodowała, że został wybrany na biskupa. I mimo tak ważnej 
funkcji wciąż angażował się w pomoc ludziom - uratował od 
śmierci sześciu niesłusznie oskarżonych żołnierzy, a także uchronił 
całe miasto przed głodem, zyskując sobie sławę cudotwórcy. 

Święty Mikołaj czczony jest jako święty w kościele katolickim 
i prawosławnym. Głównym ośrodkiem jego kultu, gdzie 
przechowywane są także jego relikwie, jest włoska wyspa Bari.[2]



Święty Mikołaj: kim był?

Zgodnie z historią święty Mikołaj był biskupem. Oznacza to, 
że wyglądał zupełnie inaczej niż znany nam z 
wszechobecnych zimą wizerunków okrągłego pana w 
czerwonym kubraczku z wielkim workiem prezentów na 
ramieniu. 

Współczesny wizerunek św. Mikołaja zawdzięczamy 
znanemu wszystkim koncernowi Coca-Cola, który w latach 
30. XX wieku zaczął popularyzować dzięki reklamom swoich 
produktów taką "wersję" Mikołaja. Dość szybko utrwaliła się 
ona, wypierając tym samym tradycyjny wygląd Mikołaja 
jako biskupa z mitrą na głowie i pastorałem w ręce. Dzisiaj 
jednym z symboli świąt jest charakterystyczna czapka 
mikołajowa: czerwona z puszystym pomponem. [2]



Święty Mikołaj - wygląd



Mikołajki: historia tego wyjątkowego święta

W Polsce obchodzimy je 6 grudnia, w dniu wspomnienia 
świętego Mikołaja z Miry. Jednak historia mikołajkowego 
obdarowywania dzieci sięga średniowiecza. Już wówczas 
organizowano dla najmłodszych przedstawienia, które 
przybliżały im postać świętego Mikołaja biskupa, 
cudotwórcy i patrona dzieci.

Początków tradycji obdarowywania dzieci prezentami 
w mikołajki upatruje się w zwyczaju XII-wiecznych 
francuskich zakonnic, które w wigilię święta Mikołaja 
podrzucały drobne upominki ubogim dzieciom. W 
późniejszych źródłach również pojawiają się wzmianki 
o takim zwyczaju, który przetrwał do dzisiejszego dnia. [2]



Kto przynosi prezenty 
pod choinkę 
w Polsce?



Kto przynosi prezenty pod choinkę 
w Polsce?

O tym, kto przynosi prezenty pod choinkę, decydują 
lokalne oraz rodzinne tradycje, które mogą mieszać się 
w jednym domu. Zwykle jesteśmy wierni obyczajom 
poznanym w dzieciństwie, a to, jaki mają kształt, wiąże 
się z miejscem na mapie Polski, w którym się 
wychowywaliśmy. [1]





Święty Mikołaj – w centrum i na zachodzie

Choć gości niemal we wszystkich polskich domach 6
grudnia, w Wigilię zasięg jego działania znacznie się
ogranicza. Przede wszystkim przynosi prezenty
mieszkańcom Mazowsza i zachodniej Polski. W innych
regionach również jest popularny, ale musi tam
konkurować z miejscowymi tradycjami. [1]



Gwiazdor

Gwiazdor obdarowuje świątecznymi prezentami
w Wielkopolsce, na Kaszubach, Kujawach i ziemi
lubuskiej. Tereny, na których jest znany, to obszar
dawnego zaboru pruskiego.

Tradycyjny Gwiazdor pochodził z dawnej grupy
kolędniczej, był postacią niosącą gwiazdę (stąd jego
nazwa). Nosił kożuch, czapę z futra, miał umazaną
sadzą twarz, w ręku dzwonek, a na plecach wór
z prezentami i rózgę dla niegrzecznych dzieci.
Uwspółcześniona postać Gwiazdora przypomina
bardziej tradycyjnego Mikołaja. [1]



Na południu – Aniołek, Dzieciątko lub 
Gwiazdka

Południowa Polska zna aż trzy postaci, które przynoszą
prezenty pod choinkę. W różnych jej częściach
mieszają się trzy tradycje. Zgodnie z nimi w wigilijny
wieczór podarunki podrzuca:

› Aniołek – obdarowuje prezentami na terenie
Małopolski i Podkarpacia, a także na Śląsku
Cieszyńskim. Wywodzi się od postaci Anioła Stróża. [1]



Na południu – Aniołek, Dzieciątko lub 
Gwiazdka

› Dzieciątko – które symbolizuje narodzonego Jezusa, zgodnie
z tradycją przynosi prezenty mieszkańcom Górnego Śląska.
Postać jest znana również u naszych południowych sąsiadów:
w Czechach, na Słowacji, a także dalej od nas na południe –
na Węgrzech, we Włoszech, Chorwacji oraz na zachodzie:
w katolickiej części Niemiec i Luksemburgu. Źródłem tej tradycji
jest otaczana kultem figurka Jezuska z czeskiej Pragi.
Dzieciątkiem (ale pisanym przez małe „d” nazywa się również
na Śląsku otrzymywany od Dzieciątka prezent).

› Gwiazdka – przynosi prezenty na Dolnym Śląsku i na
Opolszczyźnie. Podobnie jak Gwiazdor, wywodzi się grupy
kolędniczej, która dawniej w trakcie świąt odwiedzała domy.
[1]



Dziadek Mróz – na wschodzie

Dziadek Mróz wywodzi się ze wschodniosławiańskiego
folkloru. Na początku swej kariery Dziadek Mróz nie miał nic
wspólnego z dobroduszną, obdarowującą prezentami
postacią. W noszonym na plecach worku, zamiast darów,
przetrzymywał porwane dzieci. Aby je odzyskać, rodzice
musieli ofiarować prezent.

Dopiero później tradycja uległa takim przeobrażeniom, że
utrzymały się w niej prezenty, a zmieniło na korzyść oblicze
Dziadka Mroza. Wyglądem postać przypomina Mikołaja –
ma długi płaszcz (czerwony lub srebrny) oraz długą siwą
brodę. Pojawia się zwykle w towarzystwie Śnieżynki, która
jest jego wnuczką. W Polsce odwiedza przede wszystkim
mieszkańców terenów wschodnich. [1]



Dziadek Mróz i Śnieżynka



Święty Mikołaj na 
świecie



Mikuláš w Czechach i na Słowacji 

Mikuláš, czyli święty Mikołaj zostawia drobne podarunki
w butach, które przygotowywane są przy drzwiach lub
na parapecie okien. Im piękniejsze buty (lub jeśli jest ich
więcej), obdarowany ma większą szansę na więcej
prezentów. [4]



Sinterklaas w Holandii

Większość roku holenderski święty Mikołaj, Sinterklaas
mieszka w Hiszpanii. W odpowiednim czasie wyrusza 
w podróż łodzią do Holandii. Przypływa do Holandii 5 
grudnia. Obdarowuje grzeczne dzieci drobnostkami, 
tym złym przypomina o tym, żeby dobrze się 
zachowywały.

W dzisiejszych czasach dzieci przygotowują buty przy 
kominku, w których często zostawiają marchew albo 
siano dla konia Sinterklaas, który może się nimi posilić 
latając ze świętym od komina do komina.[4]



Knecht Ruprecht i Krampus w Niemczech

Świętemu Mikołajowi w Niemczech towarzyszy Knecht 
Ruprecht. Ma bujną brodę, często ciemną barwę skóry 
(jak węgiel), na szyi ma zawieszone łańcuchy, nosi 
wielkie futro. W różnych regionach może przybierać 
inną formę. 

W niektórych regionach, na przykład w Bawarii 
świętemu Mikołajowi towarzyszy Krampus, czert. Ma 
kozie kształty, wielgachne rogi, czerwony ozór. Nosi ze 
sobą np. rózgi i łańcuchy. [4,7]



Austria: Mikołaj, Anioł i Krampus

W Austrii wraz z Mikołajem chodzi Anioł i Krampus. Nosi 
ze sobą wielki zeszyt, w którym zapisuje które dzieci są 
grzeczne, a które nie. Jednym z ważniejszych wydarzeń 
jest specjalna parada Krampusów – Krampuslauf. 

W nocy przed przyjściem Mikołaja dorośli i dzieci 
przygotowują i czyszczą swoje buty. Mają nadzieję, że 
rano znajdą w nich słodkości, orzechy i owoce.[4]



Finlandia: Joulupukki i góra Korvatunturi

W Finlandii mają wioskę świętego Mikołaja, która jest znana 
na całym świecie. 

Święty Mikołaj mieszka na Korvatunturi (w dosłownym 
tłumaczeniu oznacza Wzgórze/góra-ucho) i każde fińskie 
dziecko o tym wie. Korvatunturi wygląda, według 
niektórych jak ucho i zgodnie z legendą właśnie to ucho 
wysłuchuje dziecięce prośby. 

Twórcą tej historii jest Markus-setä, czyli Wujek Markus, 
(Markus Rautio) prowadzący program radiowy dla dzieci. 
W 1927 roku podczas jednej ze swoich audycji opowiedział 
o Korvatunturi i mieszkającym tam Joulupukki. [5]

Obecnie oficjalna siedziba znajduje się w Rovaniemi.[4]



Finlandia: Joulupukki

Fiński Joulupukki padł ofiarą globalizacji i 
wygląda dziś jak Święty Mikołaj, który z dawnej, 
koźlej tożsamości zachował tylko brodę. Ale 
niech Was nie zmylą pozory!

W poprzednim wcieleniu związanym z lokalną mitologią był 
naprawdę straszną postacią, służącą raczej straszeniu 
niegrzecznych dzieci niż nagradzaniu tych dobrych… 
To raczej gość, którego wolelibyście nie zapraszać na święta. [7]



Kiedy Hiszpanie obchodzą Mikołajki?

W Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie, czyli tzw. 
Reyes Magos. Mają na imiona: Kacper, Melchior 
i Baltazar. Przed snem każde dziecko wykłada na 
parapet marchewkę dla wielbłądów, którymi 
podróżują królowie. 

Zamiast więc w grudniu, drobne podarunki i prezenty 
rozdawane są nie 6 grudnia, ale 6 stycznia. Jeśli dzieci 
są niegrzeczne, otrzymują un trozo de carbón, czyli 
kawałek cukru przypominający bryłę węgla. [4,6]



Holandia

Odpowiednikiem naszego Mikołaja w Holandii jest 
Sinterklaas – w ostatnią sobotę listopada przybywa on 
do kraju statkiem i następnie na białym koniu 
przemierza ulice, nie zapominając odwiedzić nawet 
parę książęcą. 

Wszyscy muszą odpowiedzieć na pytanie czy byli 
grzeczni przez ostatni rok? Jeśli tak, w kilka dni później 
czyli 5 grudnia mogą szukać prezentów, które zostaną 
schowane w najdziwniejszych miejscach. [6]



Włochy

We Włoszech istnieje zwyczaj przynoszenia prezentów przez 
złośliwą czarownicę, która nazywana jest La Befana. Lata 
na miotle, ma odrażający wygląd i przynosi dzieciom 
prezenty w nocy z 5 na 6 stycznia czyli w święto Trzech Króli. 
Niegrzeczne dzieci boją się tego dnia, bo Befana może 
zostawić im w skarpecie czosnek, cebulę albo popiół 
zamiast upragnionych prezentów. Grzeczne dzieci zanim 
pójdą spać kładą na stole owoce cytrusowe oraz nalewają 
kieliszek wina, aby mieć względy u Befany. 

Według legendy złośliwa czarownica chciała powitać na 
świecie Dzieciątko Jezus, ale zabłądziła po drodze i od 
tamtego czasu lata na miotle i wrzuca przez komin prezenty 
do każdego domu, gdzie mieszka dziecko, w nadziei, że 
właśnie tam znajduje się mały Jezus. [6]



Dania

Duńskie dzieci znajdują prezenty pod choinką w dzień 
wigilii, a są przynoszone przez postać zwaną Julemand
– odpowiednik naszego świętego Mikołaja. 

Ciekawy jest jednak zwyczaj nocy przed wigilijnej gdy 
wręcza się znajomym drobne upominki, a dzieci 
częstuje małymi pączkami wypiekanymi w specjalnych 
brytfankach, z cukrem pudrem lub konfiturami, podaje 
się im również ryż gotowany na mleku z cukrem, 
cynamonem i odrobiną masła oraz rodzaj 
świątecznego wina wzmocnionego migdałami, 
rodzynkami i wanilią. [6]



Belgia

Mali Belgowie mają szczęście, bo ich domy święty 
Mikołaj odwiedza dwa razy: najpierw 4 grudnia, żeby 
sprawdzić jak się sprawowały, a później 6 grudnia  – już 
z prezentami. 

Tak jak w Polsce, niegrzecznym dzieciom przynosi rózgi. 
Swoje podarunki umieszcza w specjalnych butach 
przygotowywanych na tę okazję. Dzieci zostawiają 
marchewkę i sianko dla głodnych osiołków świętego. 
[6]



Islandia

W tym kraju panuje bardzo ciekawy zwyczaj otrzymywania 
drobnych upominków już 13 dni przed Bożym Narodzeniem. 
Właśnie tego dnia do domów, gdzie są dzieci zaczynają 
przybywać Jólasveinar – bożonarodzeniowy chłopcy pod 
postaciami sympatycznych trolli i psotników w ludzkiej postaci. 
Całe szczęście, że obecnie są oni dużo łagodniejsi niż kiedyś.

Bożonarodzeniowe trolle płatają różne figle i zabierają ludziom 
potrzebne rzeczy np. świece czy jedzenie – co zostało 
odzwierciedlone w ich imionach np. Złodziej Kiełbasek. Dzieci 
znają jednak słabości psotnych postaci i zostawiają wieczorem 
w butach potrzebne trollom przedmioty. 

Kto był niegrzeczny, nie dostanie nic lub znajdzie surowego 
ziemniaka w specjalnym bucie przygotowanym na prezenty. 
I tak przez 13 dni do Bożego Narodzenia islandzkie dzieci 
codziennie rano znajdują w butach drobne upominki.[6]
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