
 
 
 

KIM JESTEŚ 
ŚWIĘTY 

MIKOŁAJU? 

Odkrywamy tajemnicę 
znanego brodacza  



• Dziś dzieci na całym świecie wciąż zadają to samo pytanie: kim 
dokładnie jest ten Święty Mikołaj i dlaczego wzbudza tyle emocji? 

• Może dlatego, że postać Świętego Mikołaja wydaje się być bardzo 
tajemnicza w swoich działaniach. 

• Święty Mikołaj to jedna z najpopularniejszych i najbardziej 
rozpoznawalnych postaci na Ziemi. Został przedstawiony w 
dziesiątkach programów o tematyce świątecznej, od filmu „Cud 
na 34 ulicy” z 1947 roku, przez specjalny program telewizyjny z 
1964 roku „Rudolf Czerwononosy Renifer”, po nowsze filmy jak 
„Kronika świąteczna” czy „Ekspres polarny”.  

• Wiele krajów ma różne nazwy dla niego, ale niezależnie od tego, 
czy nazwiesz go Świętym Mikołajem, czy inaczej – człowiek ten 
reprezentuje to samo dla prawie każdego, kto obchodzi Mikołajki i 
okres świąteczny –czyli:  

• życzliwa dusza, 

• dawca prezentów, 

• roznosiciel świątecznej radości. 

 

Ale gdzie jest początek tej historii? 

 

 



HISTORIA BISKUPA MIRY 
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem 
zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości 
wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę 
bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił 
się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom 
zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na 
biskupa miasta Miry (obecnie Demre - niewielkie, liczące ok. 7000 
mieszkańców, rolnicze miasteczko w Turcji) podbił sobie serca wiernych 
nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby 
materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. 
Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę 
śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego 
wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić 
dla swoich wiernych ułaskawienie. 

 

Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie 
gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć 
również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka 
nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem 
własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, 
zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić 
należności.  

Po długich latach błogosławionych rządów Święty zmarł 6 grudnia . 



• I tak Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu 
legendą uczynki został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty 
dzieciom. 

• Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, 
postanowił sprzedać swoje trzy córki. Gdy biskup dowiedział się o 
tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły 
one do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy 
kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym 
użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich 
bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie 
używano, św. Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę 
śpiącego dziecka. 

 

• 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.  



• Obecny wizerunek – 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. 

 

• 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 .  



WIOSKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 



• Maleńka wioska w pobliżu Rovaniemi to centrum dowodzenia św. 
Mikołaja. 

• Za siedmioma górami, za siedmioma lasami w dalekiej Laponii 
mieszka św. Mikołaj, a wraz z nim elfy i setki pomocników. Mikołaj 
ma swoje biuro, pocztę, a na zewnątrz w gotowości czekają na 
niego zaparkowane sanie pod przewodnictwem renifera Rudolfa. 
Myślicie , że opowiadam wam fragment bajki?  

• Muszę was rozczarować – to się dzieję naprawdę! Żeby to 
wszystko zobaczyć na własne oczy wcale nie musicie przenosić się 
do innego świata, ani tym bardziej na inną planetę. Wystarczy, że 
wybierzecie się do bajecznej Laponii. 

 



• Laponia to jedna z najpiękniejszych części 
Finlandii. Ta kraina jest właściwie nieskażona przez 
człowieka. Jej powierzchnię wypełniają lasy, pola i 
krystalicznie czyste jeziora. Możecie tam 
doświadczyć zjawiska niesamowitej Zorzy 
Polarnej, ale także koszmarnie niskich temperatur 
– zimą nawet do -40 stopni. Latem słońce świeci 
w Laponii przez zaledwie kilka godzin. Przez 
większą część roku panuje tam po prostu 
ciemność. Laponia to formalnie jedna z 
administracyjnych części Finlandii, a Rovaniemi to 
jej stolica. 



• 8 kilometrów od Rovaniemi w miejscowości Napapiiri, znajduje 
się centrum bajecznego świata. To się dopiero nazywa sen na 
jawie! Mikołaj zamieszkał w tym miejscu 30 lat temu i od tamtej 
pory otrzymał 15 milionów listów od dzieci z całego świata. W 
niewielkiej wiosce św. Mikołaj ma swoją pocztę, biuro i miejsce do 
przyjmowania gości z całego świata. Pomocnikami Mikołaja są 
oczywiście elfy. Pomagają mu w pracy z listami, czy 
koordynowaniu przyjmowania gości. 

• Elfy oprowadzają turystów po Wiosce i opowiadają o jej historii. 
Spotkanie z Mikołajem to ogromne przeżycie zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych. Wzbudza ono wspomnienia z dzieciństwa i 
przywołuje niesamowity klimat Świąt Bożego Narodzenia.  

• Będąc w Wiosce św. Mikołaja grzechem byłoby nie znaleźć się na 
linii wyznaczającej koło podbiegunowe. Zdjęcie z tego miejsca to 
obowiązkowy punkt każdej wycieczki. Możecie stamtąd także 
wysłać kartkę do swoich bliskich z oryginalnym stemplem z koła 
podbiegunowego. Wioska św. Mikołaja to naprawdę bajeczne 
miejsce. Zimą jest przepięknie ozdobione. Przekraczając bramy 
Napapiiri przeniesiecie się do zupełnie innego świata i zapomnicie 
o otaczającym was świecie. 



ZAGADKA ROZWIĄZANA? 

• Odkryliśmy dziś wspólnie kilka faktów na temat postaci Świętego 
Mikołaja. Tu się jednak zatrzymamy, bo jak napisał pewien autor książki 
dla dzieci Adam Zabokrzycki „Dopóki jest tajemnica, jest radość. 
Jak tajemnica zostanie odkryta, radość może zniknąć...”. A tego 
bym nie chciał, bo nie ma nic piękniejszego na świecie niż dziecięcy 
uśmiech i oczy pełne radości.  

• Niech magia wokół postaci Świętego Mikołaja sprawia, że otworzycie 
serca dla innych. Będziecie kochać, szanować, pomagać i zarażać 
radością.  

• W tym roku spróbujcie nie czekać tylko na mikołajowy prezent, ale stać 
się nim. Dla Waszych bliskich i dla siebie. Tak po prostu… 





MATERIAŁY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ: 

• https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32242%2Cswiety-mikolaj-przychodzi-po-zmroku.html 
• https://twitter.com/officialsanta 
• http://www.rufus.pl/poradniki/odkrywamy-tajemnice-mikolaja/ 
• https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Miko%C5%82aj_(kultura_masowa) 
• http://www.parafiarodaki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=520:6-grudnia-sw-mikolaja-z-

miry&catid=21&Itemid=133 
• http://rodzinarodzin.pl/index.php/181206-swiety-mikolaj/ 
• https://www.wannapelnazombie.pl/mikolaj-popkultura-marketing-2/ 
• http://zastrzykinspiracji.pl/finlandia/141-rovaniemi-i-wioska-sw-mikolaja/ 
• http://zastrzykinspiracji.pl/finlandia/141-rovaniemi-i-wioska-sw-mikolaja/ 
• https://iwonicz-zdroj.sanvit.pl/original/ 
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