
 

 
 

      Znany nam dziś Mikołaj to sympatyczny starszy pan, koniecznie  

z długą brodą i zaokrąglonym brzuchem,  w czerwonym stroju           

i czapce  z pomponem. Mieszka  w Laponii lub na biegunie północnym. 

W okresie  Świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty 

saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Postać Mikołaja wywołuje 

uśmiech na twarzy dzieci, daje im wiele radości   w czasie oczekiwania 

na narodziny Jezusa.  

A czy wiecie, kim Mikołaj był naprawdę? 

 

Święty Mikołaj  
 

–jego prawdziwa historia 
 

https://dziecisawazne.pl/prawdziwa-historia-mikolaja/miko/


 Imię Mikołaj pochodzi z greki i składa się z dwóch części: nike – 

“zwyciężać” i laos – “lud”. Święty Mikołaj, biskup Miry Licyjskiej, ze 

względu na przypisywane mu legendą uczynki został pierwowzorem 

postaci  rozdającej  prezenty  dzieciom.                                  

Urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku 

Mikołaj odziedziczył majątek po rodzicach. Był jedynakiem. Mógł żyć           

w luksusie, ale wolał pomóc biednym  i potrzebującym i to właśnie im 

rozdał swoje bogactwa. Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden 

z mieszkańców Patary popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, 

które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. Biskup Miry wrzucił 

im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. 

Jakie prezenty dostawały od niego dzieci? Najczęściej obdarowywano 

je chlebem, orzechami, pieniędzmi na słodycze i książkami, 

krzyżykami, świętymi obrazkami, tabliczkami, ptaszkami w klatce. Był 

człowiekiem dobrym, pobożnym, miłosiernym, dlatego mieszkańcy Miry 

wybrali go na  swojego  biskupa                                                

Podania i legendy opiewają sławą i 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              

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.  

Jakie są atrybuty biskupa z Miry? 

Anioł z mitrą, chleb, trzy złote kule na księdze, trzy jabłka, trzy 

sakiewki, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, kotwica, okręt, 

pastorał i worek prezentów. Na obrazach, spotykanych np.                 

w kościołach, Mikołaj zwykle pojawia się w towarzystwie Jezusa        

i Maryi. 

Kult Mikołaja    
 



W całym chrześcijańskim świecie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, 

że pewien pisarz średniowieczny pisze: “Gdybym miał tysiąc ust          

i tysiąc języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, 

wzniesionych ku jego czci”. W XIII wieku pojawił się zwyczaj 

rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów          

i zapomóg. Co najmniej od XV w. istniał zwyczaj budowania “łódeczek 

św. Mikołaja”, w które Święty miał składać prezenty. Z czasem 

łódeczki zastąpiły buty  i skarpety, lub  – w regionach protestanckich 

– adwentowe talerze z darami. Postać św. Mikołaja uwieczniło wielu 

malarzy   i rzeźbiarzy.  
 

Pierwsze mikołajki odbyły się 6 grudnia 1804 roku 

Zwyczaj wręczania sobie prezentów w dzień św. Mikołaja przyjął się 

szybko także wśród innych mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku 

urządzono pierwsze mikołajki. Na temat tej tradycji w Polsce można 

przeczytać w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne podarki były 

skromniejsze od dzisiejszych. Dzieci dostawały jabłka, złocone 

orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. W miarę upływu czasu mikołajki 

nie były już kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, 

starszym panem w czerwonym stroju. Taki wizerunek świętego Mikołaja 

narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30 ubiegłego wieku      

i przetrwał do dzisiaj. 

 

Święty Mikołaj - czy istnieje naprawdę? 

Niewiele osób wie, że jest to postać historyczna, wyniesiona przez 

Kościół na ołtarze. Musimy pamiętać, że obchodzenie dnia świętego 

Mikołaja ma jeden cel - niesienie radości innym. Dlatego 6 grudnia 

myślmy przede wszystkim o tym, żeby zrobić coś dobrego dla drugiej 

osoby. Pamiętajmy także, żeby ta potrzeba rodziła się z serca, a nie 

z kolorowych wystaw i mody na mikołajki. 

 


