
 

                    

 
 
 
 

 
 
 

              

Zgodnie z tradycją, co roku 6 grudnia, obchodzi się w wielu krajach Mikołajki. 
Na ten dzień czekają z utęsknieniem szczególnie dzieci, te małe i te duże. Ale nie tylko 
one są obdarowywane, bo prezenty mogą sobie wręczać także dorośli. W Polsce i na 
świecie organizowane są tego dnia różne imprezy, w tym również charytatywne. 
Dzisiaj postać Świętego Mikołaja łączona jest także z obchodami Bożego Narodzenia  
i tradycją składania pod choinką, a potem wręczania świątecznych prezentów.   

 
Święty Mikołaj z Miry 

 

Jesteście ciekawi, jak narodziła się tradycja 6 grudnia? W kościele katolickim 
dzień ten jest wspomnieniem biskupa - Świętego Mikołaja z Miry, który żył na 
przełomie III i IV wieku na terenie dzisiejszej Turcji. Wychowywał się w bardzo 
pobożnej i bogatej rodzinie. Mikołaj prowadził  ascetyczny tryb życia – pościł w każdą 
środę i piątek już od najmłodszych lat. To, co wyróżniało go jako młodzieńca od innych, 
to szczególna wrażliwość na ludzką biedę i krzywdę. Później już jako biskup Miry,  
św. Mikołaj zasłynął swoją dobrodusznością i wrażliwością.  
 

   
 

Uważa się, że biskup Miry zmarł 6 grudnia w IV w., mając prawie 70 lat. Jego 
relikwie zostały przywiezione w XI w. przez marynarzy do Barii,  we Włoszech,  
w obawie przed zniszczeniem przed obławą Muzułmanów. 
 

Skąd wziął się zwyczaj rozdawania prezentów? 
 

Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał w średniowieczu. 
Zapoczątkowało go udzielanie stypendiów i zapomóg przez szkoły mające za patrona 
właśnie św. Mikołaja. Z upływem lat zwyczaj ten przekształcił się w obdarowywanie 
prezentami dzieci oraz pozostałych rodzin. Zbliżone do współczesnych zwyczaje 
mikołajkowe są udokumentowane w źródłach od XV wieku. Święty Mikołaj pełnił  
w nich rolę osoby przynoszącej prezenty z okazji własnego święta. Jego atrybutami 
były siwa broda, pastorał, mitra oraz długa, czerwona szata biskupia. Wieczorem  
5 grudnia obdarowywał owocami, orzechami, ciastkami czy cukierkami dobrze 
zachowujące się dzieci. Niegrzeczne uderzał pastorałem. Gdy nie pojawiał się osobiście, 

            

 

                    

 

      6 grudnia 

Dzień Świętego Mikołaja 

Jedna z legend głosi, iż pewien człowiek popadł  
w bankructwo i postanowił oddać swoje córki do domu 
publicznego. Aby je przed tym uchronić,  Mikołaj miał wrzucić 
w nocy przez komin trzy sakwy monet, które rozsypały się do 
pończoch i trzewików, suszących się przy kominku. Uchronił 
w ten sposób dziewczęta przed złym losem. Mówi się także  
o cudzie wskrzeszenia zabitych za długi młodzieńców, czy 
uratowaniu przed utonięciem rybaków w czasie burzy, stąd 
też św. Mikołaj jest patronem rybaków i marynarzy. 

 

https://historiamniejznanaizapomniana.files.wordpress.com/2015/12/c59bwic499ty-mikoc582aj-z-miry.jpg


 

dzieci starały się przekazać, że czekają na prezenty, na różne sposoby. Początkowo 
sposobem był 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. Z Holandii zachowały się zapisy o wystawianiu butów 
przy kominku. W Czechach dzieci wieszały skarpety na ramach okiennych, a w Austrii 
kładły buty na parapecie. W XVI wieku na wyspach brytyjskich pojawił się rytuał 
wynoszenie tego dnia dyrektora ze szkoły i przejmowania władzy przez uczniów. 
Przetrwał on w niektórych regionach kilka stuleci. Obecnie Dzień Świętego Mikołaja 
jest popularny w kulturze masowej. Jednak nie we wszystkich krajach rozdaje się 
prezenty tego samego dnia, a część zwyczajów różni się od siebie. 
 

A jak wygląda sprawa ze św. Mikołajem w Polsce? 
 

W krajach słowiańskich rozdawaniem prezentów zajmowali się inni brodacze - 
Spas, Dziadek Mróz i Gwiazdor – słowiańscy mikołajowie. Po przyjęciu chrztu 
popularny stawał się kult św. Mikołaja z Miry. Zwyczaj obdarowywania dzieci 
prezentami przyszedł do Polski z Niemiec ok. 1840 r. Początkowo zabawki wręczali 
maluchom tylko zamożni ludzie. W pozostałych domach dzieci zwykle pod poduszką 
znajdowały orzechy, słodkości lub najprawdziwsze rózgi.  

Przez wieki  utarło się w Polsce, że w nocy z 5 na 6 grudnia  św. Mikołaj odwiedza 
dzieci. Tego dnia podkłada się milusińskim prezenty pod poduszkę, wkłada do bucika 
lub do dużej skarpety. W Wielkopolsce, na Kujawach, na Pałukach, na Kaszubach i na 
Pomorzu Zachodnim prezenty na Boże Narodzenie tradycyjnie przynosi Gwiazdor,  
a święty Mikołaj przynosi prezenty 6 grudnia. W Małopolsce prezenty pod choinką 
zostawia Aniołek, natomiast w nocy z 5 na 6 grudnia prezenty przynosi Święty Mikołaj. 
Na Górnym Śląsku i w Czechach prezenty na Boże Narodzenie przynosi Dzieciątko 
utożsamiane z postacią Jezusa Chrystusa, a 6 grudnia prezenty przynosi Święty 
Mikołaj. Na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie prezenty w Boże Narodzenie 
przynosi Gwiazdka. Mieszkańcom Płaskowyżu Tarnogrodzkiego natomiast na Boże 
Narodzenie prezenty przynoszą krasnoludki. Istnieje również, zwłaszcza na północy  
i zachodzie Polski opinia, że św. Mikołaj przynosi prezenty dwa razy w roku - w swoje 
święto patronalne 6 grudnia oraz na Boże Narodzenie. Obecnie w wielu szkołach 
istnieje zwyczaj wymieniania się drobnymi prezentami z wcześniej wylosowanym 
„swoim mikołajkiem” (czyli osobą, którą się obdaruje).  

 

                                                                                                                           

W teście wykorzystano fragmenty materiału ze strony: 
https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/12/06/his
toria-sw-mikolaja-i-inne-zwyczaje-mikolajkowe-na-swiecie/ 

 

6 grudnia – jak dobrze wiecie, 
Święty Mikołaj chodzi po świecie. 
Dźwiga swój worek niezmordowanie 
I każde dziecko prezent dostanie. 

 

 

Życzę Wam udanych mikołajkowych prezentów.  

Bo przecież byliście grzeczni, prawda? 

E. G. 

Grudzień 2021 
 

https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/12/06/spas-dziadek-mroz-i-gwiazdor-slowianscy-mikolajowie/

