
Mikołajki     

 

Legenda o św. Mikołaju 

    Dawno, dawno temu, w bogatym domu żył pewien chłopiec imieniem Mikołaj. Rodzice 

uczyli go, że Pan Jezus bardzo kocha ludzi i często modlili się razem z nim. Po śmierci 

rodziców Mikołaj został sam. Było mu smutno, chociaż był bardzo bogaty. Pewnego dnia 

usłyszał, że mieszkający nieopodal sąsiedzi są w wielkiej biedzie. Postanowił im pomóc. Z 

domowego skarbca wyjął więc złoto i w nocy wybrał się ukradkiem do domu sąsiada. Przez 

okno wrzucił zawinięty w chustkę skarb i niezauważony przez nikogo wrócił do siebie. 

Wielka była radość, gdy ojciec obdarowanej rodziny mógł wyprawić wesele najstarszej 

córce. Mikołaj ponawiał swoje wyprawy do domu sąsiadów, w którym coraz goręcej 

dziękowano Bogu za tajemniczego darczyńcę. Pewnej nocy Mikołaja rozpoznano. Prosił 

jednak, aby nie rozgłaszano jego tajemnicy. Po kilku latach Mikołaj został biskupem Myry. 

Nowy biskup bardzo pomagał ludziom: rozdawał pieniądze, jedzenie, ubrania, opiekował się 

chorymi; dużo modlił się, a ludzie często otrzymywali cudowną pomoc za jego przyczyną. 

Mikołaj zmarł 6 grudnia i w tym dniu jest on wspominany. 

Dawniej mikołajki miały inny charakter niż dziś. W wigilię tego święta, 5 grudnia, pasterze 

zachowywali post, aby na nich nie napadały wilki. Składali ofiary z kur i baranów. Rodzice w 

wigilię tego święta podrzucali dzieciom różne prezenty. W końcu XVIII wieku pojawił się 

Mikołaj ubrany w czerwony płaszcz i czerwoną czapkę. Odwiedzał domy w towarzystwie 

anioła oraz diabła i obdarowywał podarunkami. 

 



 



 

 



 

 

 - Piosenka o Świętym Mikołaju 
https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI 

 - Piosenki Świąteczne 🎄A Mikołaj Pędzi, Pada Śnieg + 23 minut | HeyKids 
 https://www.youtube.com/watch?v=fHJJ1_wetTg 

- Śpiewające Brzdące - Siedem Reniferów - Piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM 

- Śpiewające Brzdące - Choineczka - Piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=1Te5q8JTr_Y 
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,,Mikołajki”  D. Gellner 

 

W kapeluszu ze wstążkami 

biegnie Zima ulicami. 

W srebrnych dłoniach ma koszyczek, 

a w koszyku mnóstwo życzeń. 

– Dokąd biegniesz, zimo biała? 

– Do każdego Mikołaja! 

   Do tych zwykłych i Tych Świętych – wszystkim dzisiaj dam prezenty. 

– A jakie? 

– Lukrowaną laseczkę, czapkę ze szklanym dzwoneczkiem, 

   jeden lodowy kwiatek, brodę z cukrowej waty … 

– I co jeszcze? 

– Pomponik niebieski, kota, co cicho mruczy, 

   trzy oswojone bajki – dla wszystkich Mikołajów – Mikołajki. 
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