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Mikołajki już za nami... 
 

 
Fakty z życia świętego Mikołaja 

Święty Mikołaj urodził się w połowie III wieku w mieście Petara. Dziś 

nazwano by go „złotym młodzieńcem”, bowiem był zapalonym myśliwym, lubił wino, 

wypływanie w morze i łowienie ryb. Ale już jako biskup Mirry, portowego miasta w 

Licji, za rządów cesarza Dioklecjana, podczas straszliwego prześladowania 

chrześcijan, bohatersko występował w ich obronie, za co wtrącono go do więzienia i 

torturowano. Uwolniony został dopiero przez Konstantyna Wielkiego. Zmarł 6 

grudnia 345 roku.  

 

Cuda związane ze świętym Mikołajem 
 Po śmierci biskupa legendy nabrały jeszcze większego znaczenia, a do ich 

powstawania przyczyniły się cuda, jakich dokonywał jego duch – zawsze nocą. I tak 

ukazywał się biednym pasterzom i wysłuchiwał ich skarg na zły los, po czym znikał, a 

w szałasach pasterzy pojawiały się złote monety; innym razem świecił rybakom jako 

latarnia morska. 

 Przy grobie biskupa z Mirry chorzy odzyskiwali zdrowie, smutni – radość 

życia, a zawiedzeni – zaufanie do bliźnich. 
 

Dawne prezenty mikołajkowe 
 Dziś dzień świętego Mikołaja – rozdawcy podarunków – znają dzieci całego 

chrześcijańskiego świata. Zwyczaj obdarowywania się prezentami przyszedł do nas z 

Zachodu. Mikołajki urządzano głównie małym dzieciom, a prezentami początkowo 

były medaliki, krzyżyki, święte obrazki, książki. 

 W końcu XVII wieku przyszła wielka moda na obdarowywanie dzieci 

ptaszkami w klatkach „ku wyrobieniu w dzieciach czułości dla zwierząt”. Niegrzeczne 

dzieci nie otrzymywały nic, a bardzo niesforne rózgę, która „wielu przestraszyła, 

nikogo nie uderzyła”.  
 

Dawne tradycje mikołajkowe 
 Mniej więcej od połowy XVIII wieku najczęstszymi prezentami stały się 

słodycze, orzechy i zabawki, a wkrótce upowszechniła się druga, bardziej 

widowiskowa forma mikołajek. Święty Mikołaj z długą siwą brodą, ubrany w 

czerwony płaszcz i czerwoną czapę, z pastorałem w dłoni, w towarzystwie aniołów i 

diabła ciągniętego na łańcuchu przez pomocnika świętego, wędrował od domu do 

domu i egzaminował dzieci ze znajomości katechizmu i z umiejętności godnego 

zachowania wobec starszych. Po egzaminie następowało rozdawanie prezentów. 

 Przychodzenie Mikołaja do domów przetrwało do dziś, tylko przesunęło się na 

okres Bożego Narodzenia. Poza tym Mikołaj chodzi raczej samotnie.  

 
Hanna Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne 
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Naszą szkołę też odwiedził święty Mikołaj... 
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„Gwiazdka dla Afryki” 
 

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do akcji ratowania życia 

afrykańskich dzieci.  

Edukacyjno-pomocowy projekt UNICEF skierowany do szkół jest odpowiedzią na 

dramatyczną sytuację najmłodszych mieszkańców w Sierra Leone, gdzie co piąte 

dziecko umiera przed ukończeniem piątego roku życia z powodu braku podstawowych 

szczepień.  

Celem projektu jest:  

- zapoznanie dzieci z dramatyczną sytuacją rówieśników w Sierra Leone (zajęcia 

edukacyjne)  

- kształtowanie wśród dzieci postawy zaangażowania społecznego,  

- zebranie środków na szczepionki ratujące życia dzieci w Sierra Leone.  

 

Dwa lata temu szyliśmy laleczki dla Sierra Leone, tym razem UNICEF 

proponuje, by w ramach projektu uczniowie przygotowali symboliczne prezenty dla 

dzieci z Sierra Leone.  

W wykonanych przez siebie pustych pudełeczkach dzieci umieszczą symboliczne 

szczepionki, które chciałyby przekazać dzieciom w Afryce. Koszt jednej szczepionki 

jest niewielki (szczepionka przeciw odrze = 0,94zł, szczepionka przeciw gruźlicy = 

0,43zł, szczepionka przeciw polio = 0,71zł).  

Przygotowując prezenty dzieci 

mogą własnoręcznie zrobić pudełko bądź 

skorzystać z gotowych opakowań, 

kartoników, pudełeczek, wystarczy je 

przyozdobić na wzór prezentu  i wyraźnie 

opisać co zawierają, np.  

- zestaw szczepionek = 2,08zł,  

- 3 szczepionki polio = 2,13zł  

Gotowe pudełeczka prosimy przynosić do 

biblioteki.  

  
Od 16 grudnia 2013 roku każdy 

Darczyńca, który wesprze naszą akcję 

darowizną będzie mógł zabrać ze sobą 

wybrany prezent-cegiełkę do domu i 

położyć go u siebie pod choinką. Nawet 

najdrobniejszy prezent może dokonać 

wielkiej rzeczy – uratować życie dziecka.  
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Za kilka dni Boże Narodzenie 
 

 
Strojenie choinki 
 Jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych jest strojenie choinki. Gloger w 

swojej Encyklopedii staropolskiej pisze: „Za tzw. czasów pruskich, tj. w latach 

1795-1806, przyjęto w Warszawie od Niemców zwyczaj w Wigilię Bożego 

Narodzenia ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki orzechami, cukierkami, 

jabłuszkami i mnóstwem świeczek woskowych...”. 

  

 Kościół, początkowo niechętny, przyjął jednak choinkę i nadał jej 

chrześcijańską symbolikę „ biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła”, miała 

też oznaczać wieczną zieleń, nadzieję nieba. Świece na drzewku mają 

przypominać przyjście na świat światłości świata- Jezusa Chrystusa, ale 

wywodzą się zapewne z pradawnego kultu ognia, który chrześcijaństwo 

wypełniło nową treścią. Inne ozdoby wigilijnego drzewa mają symbolizować 

dary i łaski boże, jakie spływają na świat z przyjściem Odkupiciela. 

Rozwieszone na choince łańcuchy to wąż – kusiciel, jabłuszka rajskie 

przypominały legendarne owoce grzechu z rajskiego drzewa, a błyszcząca na 

czubku gwiazda – ewangeliczną gwiazdę betlejemską. W czasach zaborów 

łańcuch na choince stał się symbolem narodowym. Był to tzw. łańcuch niewoli.  

 

 Najważniejsze ozdoby choinkowe (nim pojawiły się bombki) również nie 

były przypadkowe. Główne z nich to orzechy i jabłka, w czasach pogaństwa 

uznawane za pokarm dla zmarłych [...]. Jabłko miało zresztą według wierzeń 

ludowych ogromne znaczenie – było nie tylko pokarmem dla zmarłych, ale 

zabezpieczało od chorób i pomagało w sprawach miłosnych. [...] Całe zielone 

drzewko, ze wszystkimi pełnymi znaczenia ozdobami, miało czarodziejską żywą 

moc, niszczącą zło i chroniącą przed złymi urokami. 

 
Hanna Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne 
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Przepis na kolorowe ciasteczka świąteczne 
 

Składniki: 

 

 300 g mąki 

 2 łyżki śmietany 

 200 g masła 

 ¾ szklanki cukru pudru 

 3 żółtka 

 

 

 

Sposób przyrządzania: 
 

W przyrządzaniu ciasteczek poproś o pomoc osobę dorosłą. 
 

Mąkę wsyp na stolnicę, na jej środku ułóż zimne masło i posiekaj je z mąką. 

Dodaj żółtka, cukier puder i śmietanę. 

 

Szybko zagnieć ciasto i włóż do lodówki na co najmniej 1 godz. Po wyjęciu 

ciasta z lodówki, oprósz stolnicę mąką i rozwałkuj ciasto na grubość około 1 

cm. Ponownie oprósz mąką rozwałkowane ciasto tak, aby nie przyklejało się do 

stolnicy.  

 

Wycinaj ciastka świątecznymi foremkami i układaj je na blasze wyłożonej 

papierem do pieczenia. Ciasteczka również oprósz mąką z każdej strony, łatwiej 

Ci je będzie przenieść na blachę do pieczenia. Przed włożeniem do piekarnika 

posmaruj ciasteczka białkiem za pomocą płaskiego pędzla, dzięki temu nabiorą 

złocistego koloru. Piecz przez ok. 20 - 30 min w temperaturze ok. 190°. 

 

Ostudzone ciasteczka smaruj lukrem w dowolnym kolorze. Powierzchnia lukru 

będzie gładka, jeżeli rozsmarujesz go szerokim, ciepłym nożem (pomocz nóż w 

gorącej wodzie). Pamiętaj, że wszystkie ozdoby układa się na jeszcze nie 

wyschniętym lukrze, aby się do niego dobrze przykleiły.  

 

Przechowuj ciasteczka w zamkniętych słojach lub pudełkach. Możesz też 

pozawijać je w folię aluminiową. Ciastka lubią przejmować obce zapachy, 

dlatego warto je szczelnie zamknąć.  
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I Ty zaśpiewaj najpopularniejszy przebój świąteczny 
 

Wham – Last Christmas 
 

 

Last Christmas  

I gave you my heart  

But the very next day  

you gave it away   

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special  x2 

  

Once bitten and twice shy  

I keep my distance  

But you still catch my eye  

Tell me baby  

Do you recognize me?  

Well  

It's been a year  

It doesn't surprise me  

 

(Happy Christmas)  

 

I wrapped it up and sent it  

With a note saying "I love you"  

I meant it  

Now I know what a fool I've been  

But if you kissed me now  

I know you'd fool me again  

 

Last Christmas  

I gave you my heart  

But the very next day  

you gave it away (you gave it away) 

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special (special) x2 

 

A crowded room  

Friends with tired eyes  

I'm hiding from you  

And your soul of ice  

My God I thought you were  

Someone to rely on  

Me?  

I guess I was a shoulder to cry on  

 

A face on a lover with a fire in his heart  

A man undercover but you tore me apart  

 

Now I've found a real love you'll never fool me again  

 

Last Christmas  

I gave you my heart  

But the very next day  

you gave it away (you gave it away) 

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special (special) x2  

 

A face on a lover with a fire in his heart  

A man under cover but you tore him apart  

Maybe next year I'll give it to someone  

I'll give it to someone special. 

I'll give it to someone...  

W ostatnie święta 
Oddałem ci serce 

Ale już następnego dnia 

Zwróciłaś mi je 

W tym roku 

Aby uchronić się od łez 

Dam je komuś wyjątkowemu x2 

  

Kto na gorącym się sparzył, ten na zimne dmucha 

Trzymam się z dala 

Ale ty ciągle przykuwasz mój wzrok 

Powiedz mi, kochanie 

Poznajesz mnie? 

Cóż, 

Minął rok 

Jakoś mnie nie dziwi 

 

(Wesołych Świąt) 

 

Spakowałem je i wysłałem  

Wraz z notką: "Kocham cię" 

Naprawdę tak uważałem 

Teraz wiem jak byłem głupi. 

Ale jeśli pocałowałabyś mnie teraz, 

Znowu dałbym się oszukać 

 

W ostatnie święta 

Oddałem ci serce 

Ale już następnego dnia 

Zwróciłaś mi je 

W tym roku 

Żeby uchronić się od łez 

Dam je komuś wyjątkowemu x2 
 

Zatłoczony pokój 

Przyjaciele ze zmęczonymi oczami 

Ukrywam się przed tobą 

I Twoją lodowatą duszą 

Mój Boże, myślałem, że byłaś 

Kimś na kim można polegać 

Ja? 

Myślę, że byłem tylko ramieniem do wypłakania się 
 

Twarz kochanka z ogniem w jego sercu 

Mężczyzna pod przykryciem - ale ty mnie zniszczyłaś 
 

Znalazłem prawdziwą miłość, już mnie nigdy nie oszukasz 
 

 

W ostatnie święta 

Oddałem ci serce 

Ale już następnego dnia 

Zwróciłaś mi je 

W tym roku 

Żeby uchronić się od łez 

Dam je komuś wyjątkowemu x2 
  

Twarz kochanka z ogniem w jego sercu 

Mężczyzna pod przykryciem - ale ty go rozdarłaś 

Może za rok, podaruje je komuś 

Podaruje je komuś wyjątkowemu 

Podaruje je komuś... 
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Polskie potrawy wigilijne 
 

 

Według tradycji należy spróbować każdej z dwunastu wigilijnych potraw, 

aby zapewnić sobie szczęście na nadchodzący rok. W zależności od tradycji i 

regionu jest wiele różnych zestawów na tę okazję. 

Dlaczego akurat dwanaście potraw powinno znaleźć się na stole podczas 

tradycyjnej Wigilii? Według tradycji chrześcijańskich symbolizowały dwunastu 

apostołów. Z kolei według wierzeń ludowych nawiązywały do liczby miesięcy 

w roku. Mimo że Wigilia jest posiłkiem postnym, to nasi przodkowie uczynili z 

tego ograniczenia prawdziwą ucztę dla podniebienia. A co powinno znaleźć się 

na wigilijnym stole? 

 
 Barszcz czerwony z uszkami 

 Zupa grzybowa 

 Kapusta z grochem 

 Karp 

 Śledź 

 Pierogi z kapustą i grzybami 

 Kompot z suszu 

 Kluski z makiem 

 Makowiec 
 Kutia 

 Piernik 

 Chleb 
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Stół bożonarodzeniowy w innych krajach 
Anglia 

 Głównym punktem bożonarodzeniowego stołu była niegdyś głowa dzika 

przybrana w laurowy wieniec. Dziś na wigilijnym angielskim stole pojawia się, 

tak jak u nas, karp i śledzie, tradycyjny indyk, mince pie – drożdżowe ciasto z 

farszem z mięsa, suszonych owoców i korzeni, a ukoronowaniem tej świątecznej 

uczty jest tradycyjny śliwkowy pudding – plum pudding- ciężkie ciasto 

owocowe zwane Christmas pudding. 

 

Francja 

 Gdy nadchodzą święta Bożego Narodzenia, pułki we francuskich sklepach 

zapełniają się konserwami z gęsich i kaczych wątróbek, które są synonimem 

świątecznego luksusu. Francuzi dopiero po pasterce mają swoją wieczerzę 

wigilijną zwaną reveillon, w czasie której jada się ostrygi, gęsie wątróbki, 

boudin blanc (coś w rodzaju naszej kaszanki). Po przekąskach na stół wjeżdża 

indyk nadziewany farszem z mięsa cielęcego i wieprzowego, z wątróbki i serca 

indyka, cebuli, zielonej pietruszki i tymianku, bułki namoczonej w mleku, a 

doprawione solą, pieprzem i szklanką armaniaku. Tradycyjnym deserem są 

trufle czekoladowe lub „Polano Bożego Narodzenia” – rodzaj grubej rolady 

posmarowanej i polanej czekoladą. 

 

Szwecja 

 Szwedzi zasiadają do wigilijnego stołu dokładnie o piętnastej [...]. Na 

bogato zastawionym stole obok ryb pojawiają się szynki zapieczone w 

musztardowym sosie, pasztety, galaretka z nóżek, żeberka na zimno, dziczyzna 

(łoś lub ren), faszerowana kaczka, a wszystko podane z ziemniakami, 

gotowanym jarmużem i buraczkami na zimno. Wśród ryb króluje śledź w 

słodko-ostrej zalewie z koperkiem i cebulką, łosoś we wszystkich postaciach 

[...] na gorąco i na zimno, owoce morza, i ikra z sielawy. Nie może też 

zabraknąć szwedzkiej potrawy narodowej – małych kulistych kotlecików 

mielonych, cieniutkich parówek zwanych książęcymi, białej kiełbasy i słynnej 

ziemniaczanej zapiekanki zwanej „pokusą Janssona” lub „pokusą Karlssona”.  

 
Hanna Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne. 
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Na wesoło 
 

Zbliżają się święta, lecz w rodzinie Jasia się nie przelewa. Zdesperowany Jasio pisze list do św. 

Mikołaja:  

"Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo biedny, ale chciałbym dostać na gwiazdkę klocki Lego, piłkę i 

kolejkę elektryczna."  

Panie na poczcie nie bardzo wiedzą co zrobić z tym listem, gdyż Jasio nie napisał adresu do Mikołaja.  

Postanawiają przeczytać list.  

Tak się wzruszają losem biednego Jasia, że postanawiają spełnić jego życzenia.  

Jednak pracownice poczty same dużo nie zarabiają, więc pieniędzy starczyło tylko na piłkę i klocki.  

Wysyłają prezenty do Jasia.  

Po jakimś czasie przychodzi list od Jasia, panie na poczcie otwierają go i czytają:  

"Drogi Mikołaju dziękuję Ci za wspaniale prezenty, a tę kolejkę to pewnie te jędze z poczty ukradły" 

 

Pokoloruj świętego Mikołaja 
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Napisz życzenia, które złożysz swojej najlepszej koleżance lub koledze z 

okazji świąt  Bożego Narodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 


