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Legenda o Świętym Mikołaju 
 

Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane 

mu legendą uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), 

został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty 

dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, 

często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i 

pękiem rózg w ręce. 6 grudnia (w rocznicę śmierci 

świętego) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle 

słodycze), a niegrzecznym (na ostrzeżenie) rózgę. 

 

 

Jedna z legend o Świętym Mikołaju głosi, że… 

 

Dawno, dawno temu w Mirze na terenach dzisiejszej 

Turcji mieszkał mały chłopiec. Na imię miał Mikołaj i pochodził z bardzo bogatej 

rodziny. Jego rodzice kupowali mu najlepsze zabawki, najpiękniejsze stroje. Nigdy nie 

brakowało mu strawy na stole, a potrawy jakie jadał były zawsze bardzo smaczne. 

Chłopiec lubił obserwować otaczający go świat i bardzo smuciło go, iż inne dzieci nie 

mają takiego dostatku jak on. Na świecie panowały bowiem: wielka bieda, głód 

i zarazy spowodowane licznymi wojnami oraz klęskami nieurodzaju.  

Mikołaj długo myślał czym spowodowany jest niedostatek innych i doszedł do 

wniosku, że Bóg ma na świecie tyle pracy, iż nie jest w stanie zadbać o wszystkich 

ludzi w tym samym czasie. Postanowił pomóc  Stwórcy w opiekowaniu się biednymi. 

Zawsze idąc do kościoła zabierał ze sobą tyle jedzenia i różnych łakoci  ile tylko mógł 

unieść. Rozdawał je później biednym dzieciom i obserwował radość jaką wzbudzały 

w nich jego podarunki.  Jego rodzice obserwowali te uczynki i cieszyli się, że mają 

takiego dobrego syna. Mówili, że wyrośnie na wspaniałego człowieka. 

Kiedy Mikołaj dorósł odziedziczył ogromną fortunę. Uznał, że nie potrzebuje takiego 

bogactwa i zaczął je rozdawać potrzebującym. O jego uczynkach oraz wielkiej 



 

 

pobożności mówiono w całej Mirze. Mieszkańcy tak go podziwiali, że został wybrany 

na biskupa. 

Pewnego razu Mikołaj spacerował ulicami i swoim zwyczajem obserwował życie 

miasta. Jego uwagę przykuła kłótnia dwóch mężczyzn.  Jeden z nich domagał się od 

drugiego zwrotu długu lub oddania córek w niewolę w celu spłaceniu 

należności.  Dłużnik miał oddać pieniądze lub wolność córek do następnego poranka. 

Czasu do działania nie zostało dużo, bo słońce już zachodziło. Mikołaj pobiegł do 

domu. Chwycił swój worek, w którym zazwyczaj nosił żywność dla ubogich i zaczął 

wkładać do niego rożnego rodzaju kosztowności. Kiedy worek był pełny, zaniósł go 

pod dom dłużnika. Wszyscy już spali, bo był środek nocy. Na szczęście okno było 

otwarte.  Mikołaj wrzucił przez nie zawartość swojego worka.  

Do domu wracał wielce uradowany, że znów spełnił dobry uczynek i pomógł Bogu 

przy wybawianiu ludzi z ich nieszczęść. Postanowił, że pozna piękne 

córki  uratowanego mężczyzny z trzema oficerami, których również niedawno 

wybawił z opresji. 

Następnego dnia dłużnik obudził się rozpaczając, iż jego córki stracą wolność. Lecz 

kiedy wszedł do pomieszczenia z otwartym oknem, nie mógł uwierzyć własnym 

oczom. Na podłodze przed nim leżała bowiem wielka góra kosztowności. Nie wiedział 

skąd one się wzięły, ale czuł, że Bóg ulitował się nad jego nieszczęściem. 

Bogactwa wystarczyło zarówno na spłatę długu, jak i posag dla córek, które niedługo 

po tym dniu poznały trzech wspaniałych oficerów. 

Pan Bóg od dawna obserwował uczynki Mikołaja. 

Podobało  Mu się jak biskup pomaga bliźnim. Zaś po tej 

nocy, kiedy mężczyzna pomógł dłużnikowi  i  jego córkom 

postanowił, że Mikołaj powinien zostać świętym. Dał też 

biskupowi możliwość robienia tego co kochał najbardziej, 

a więc uszczęśliwiania ludzi i wspierania najuboższych. 

I tak Bóg dał Mikołajowi dom na dalekiej północy, gdzie 

święty zbiera przez cały rok siły, aby przez jedną noc w 

roku przynieść prezenty dla wszystkich dzieci na świecie. 

Dzieci zaś co roku czekają na tę magiczną noc i marzą, że 

uda im się spotkać Świętego Mikołaja. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pierniczki choinkowe 

Składniki: 

100 g margaryny 

250 g miodu 

150 g cukru 

2 łyżeczki przyprawy do piernika  

2 łyżki kakao (można bez) 

600 g mąki 

1 pałaska łyżka proszku do pieczenia 

szczypta soli 

2 jajka 

 

Przygotowanie 

1. Rozpuścić na małym ogniu w rondlu stale mieszając: margarynę, miód, cukier, 

przyprawę do piernika i kakao. Raz bardzo szybko zagotować masę i wystudzić. 

2. Mąkę przesiać z solą i proszkiem do pieczenia i dodać do masy w rondlu, jaja też. 

3. Wymieszać, przełożyć na stolnice i zagnieść porządnie. Uformować kulę, położyć na 

talerzyku i przykryć folią spożywczą. Zostawić na noc. 

4. Na drugi dzień ciasto rozwałkować na ok. 4 mm i formować foremkami pierniczki. 

Piec ok 15 min w temp. 180°C. 

5. Po wystudzeniu można lukrować, czy polewać czekoladą. 

 

 

Lukier : 

2 białka, 300 g cukru pudru, farbki spożywcze 

Białka ubić na sztywno, pod koniec dodawać powoli cukier puder. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Choinkowe ozdoby 
okrągłe jak słońce, 
jak ono złociste 
i blaskiem świecące.   
 
(bombki) 

 

 
O tym drzewie 
wiele mówić nie będę, 
pod jego gałązkami 
zaśpiewasz kolędę. 
 
(choinka) 

 
Już słychać kolędy. 
Drzewka pachną wokół. 
Pora na kolacje, 
najważniejszą w roku. 
 
(Wigilia) 

 

 
W czerwonym płaszczu nocą się skrada 
i pod choinką prezenty składa. 
Ma długą brodę, czapkę i laskę, 
odwiedza dzieci, co obchodzą Gwiazdkę. 
 
(Mikołaj) 

 

Długim sznurem choinke oplatają 

I pięknie oświetlają. 

 

(lampki choinkowe) 

 

 

Co roku w grudniową noc 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 

Rozdaje dzieciom……..! 

 

(prezety) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aniołek z papieru 

 

 

Do wykonania tego rodzaju prostej 

ozdoby choinkowej z papieru 

potrzebny nabędzie kawałek papieru 

koloru białego lub niebieskiego, 

tekturka z bloku rysunkowego, klej, 

nożyczki oraz szklanka. 

 

 

 

Jak zrobić? 

1. Wycinamy koło z papieru odrysowanego za pomocą szklanki. Następnie kółko 

przycinamy, starając się uzyskać falisty brzeg.  

2. Tak przygotowany element tniemy na trzy części. Cięcie ma przypominać 

odwróconą literę Y. W ten sposób otrzymamy dwa kawałki, które posłużą nam 

jako skrzydełka anioła i jeden kawałek jego sukienkę.  

3. Kawałki skrzydełek odwracamy do góry nogami. Tak powstał nam zarys 

aniołka. 

4. Wycinamy z kawałka tekturki głowę. Wszystkie elementy łączymy ze sobą za 

pomocą kleju.  

5. Na koniec przyklejamy z tyłu aniołka wstążeczkę, na której zawiesimy naszą 

ozdobę świąteczną na choince. 

 

Udanej zabawy! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała 

Agnieszka Głowacka 
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