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Święty Mikołaj 

 
 

Święty Mikołaj - Biskup, który pomagał ubogim  

 

Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 

roku. Od najmłodszych lat biskup był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o 

tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. 

 

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. Gdy został 

biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował 

przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając w Konstantynopolu cesarza 

Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia. 

 

 

Te i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniły się do jego 

beatyfikacji i na zawsze rozsławiły imię Mikołaja jako orędownika biednych i potrzebujących 

pomocy. Niewiele osób wie, że św. Mikołaj jest także patronem marynarzy. Podczas jego 

pielgrzymki do Jerozolimy na morzu rozpętała się potężna burza. Wokół biskupa zgromadziła 

się cała załoga prosząc o wstawiennictwo do Boga, który wysłuchał modlitw i statek ocalał. 

 

 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,155909,22528812,gdzie-jest-burza-burze-nad-polska-mapa-burzowa.html


W całym chrześcijańskim świecie kult świętego Mikołaja zaczął szybko się rozpowszechniać. 

Świadczy o tym przede wszystkim liczba kościołów, które nazywane były jego imieniem. W 

samym Rzymie jest ich 11,natomiast w Polsce, aż 327. Popularyzację wizerunku świętego 

Mikołaja zawdzięczamy Holendrom. Św. Mikołaj był patronem Amsterdamu i otaczano go 

tam szczególną czcią. Przedstawiany był jako stary człowiek w szatach biskupa, który jeździł 

na ośle. 

 

Od XVI wieku świętego Mikołaja wyobrażano sobie przypływającego statkiem zza Oceanu i 

jeżdżącego na białym koniu. W Holandii zapiski o świętowaniu 6 grudnia pochodzą już z 

XIV wieku, kiedy uczniowie oraz członkowie chóru kościelnego dostawali kieszonkowe i 

mieli dzień wolny. Kiedy Brytyjczycy zajęli kolonię holenderską Nowy Amsterdam i założyli 

Nowy Jork, mieszkający tam Holendrzy w dalszym ciągu kontynuowali tradycję 

obdarowywania się prezentami. 

 

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. Grzeczne 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. 

 

Pamiętajmy także, żeby ta potrzeba rodziła się z serca, a nie z kolorowych wystaw i mody na 

mikołajki. 

 

 

W Naszym Przedszkolu Mikołajki obchodzimy  

6 grudnia (środę), w tym dniu dzieci ubierają się w 

czerwonym kolorze i mikołajkowe czapeczki. Mikołaj 

odwiedzi wszystkie grupy wiekowe. 

 

http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,145744,18035823,Serce__budowa_i_choroby_serca.html


 

Bardzo Serdecznie Zapraszamy 

na Kiermasz Świąteczny, 

który odbędzie się  w Naszym Przedszkolu  

w dniach 7-8 grudnia br.  

w godzinach 7:30-9:00 oraz 13:30-15:30. 

I   9 grudnia na targowisku w Zbąszynku. 

ZAPRASZAMY 

 



 



Wigilia: zwyczaje, tradycje, wróżby 

Tradycja 

 Do stołu zasiadamy kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Symbolizuje ona 

Gwiazdę Betlejemską, która prowadziła pasterzy do żłóbka Jezusa. 

Przy stole siedzimy według starszeństwa — jest to stary zwyczaj mający zapewnić, że 

pożegnamy się z tym światem właśnie w takiej kolejności. Coraz częściej jednak odchodzi się 

od niego na rzecz bardziej "zachodniego" sposobu sadzania gości przy stole. 

Dzielenie się opłatkiem — symbol zgody i wybaczenia wszelkich urazów — rozpoczyna 

najstarsza osoba w rodzinie. Po przełamaniu się z nią, dzielimy się z pozostałymi osobami 

zebranymi przy stole. 

Na stole wigilijnym powinna się znaleźć okrągła ilość 12 dań symbolizująca dwunastu 

apostołów. Można jednak postawić także inną ich ilość, musi wtedy być to liczba 

nieparzysta — np. dziewięć czy siedem. Obok naszych, dostawiamy też krzesło i talerz, które 

pozostaną puste — chyba, że pojawi się "zbłąkany wędrowiec", dla którego są przeznaczone. 

Od stołu wstać może tylko gospodyni bądź inna osoba podająca potrawy. 

Co na stole? 

 Pod obrus kładziemy oczywiście garść siana, a stół posypujemy lekko owsem — są to 

symbole ubóstwa, w jakim narodził się Zbawiciel. Pod każdym talerzem natomiast powinien 

znaleźć się pieniążek oraz łuska z karpia, zapewnią szczęście i pomyślność finansową w 

nadchodzącym roku. 

Na środku stołu staje koszyczek z opłatkiem. Obok niego nieco soli i czosnku, które 

symbolizują walkę ze złymi mocami, oraz świece, symbol jasnego światła oznaczającego 

miłość i dobro. 

Stół przystrajamy w zasadzie według uznania: czerwone i złote serwetki, świąteczne stroiki, 

gałązki choinkowe — tutaj przeważnie każda rodzina ma swoje zwyczaje. Pamiętać jednak 

trzeba, że głównym elementem stołu jest jednak pożywienie, dlatego nie przesadźmy z 

ozdobami! 

Przesądy 

 Obowiązuje zasada, że tak jak w Wigilię — tak przez cały następny rok. Dlatego 

powinniśmy być uśmiechnięci, unikać sporów i kłótni, utrzymać porządek w domu, odnosić 

się do swoich bliskich z życzliwością i szacunkiem. Dbamy też o swoje zdrowie, żeby nie 

zabrakło nam go w przyszłym roku! 



Nie pożyczamy niczego — w przeciwnym razie osoba obdarowana będzie cierpieć niedostatek 

przez cały rok. Niczego nie naprawiamy, żeby nadchodzące miesiące nie upłynęły nam na 

ciągłych poprawkach.  

Wróżby wigilijne 

 Dla samotnych: zjedz w Wigilię jabłko i policz, ile miało pestek. Jeśli ich liczba jest 

parzysta, na pewno zakochasz się w nadchodzącym roku! 

Podczas Wieczerzy Wigilijnej miej przy sobie niewielką sumę pieniędzy — nie zabraknie ci 

ich przez cały rok. 

Pilnujmy, żeby w dzień Wigilii jako pierwszy przekroczył nasz próg mężczyzna (jawna 

dyskryminacja, ale taka tradycja…). Jeśli będzie to kobieta, możemy się przygotować na 

większą ilość problemów i trosk. 

Przed kolacją wigilijną ściągamy ze sznurków całe pranie! Zostawienie go oznacza, że 

problemy z tego roku przeniosą się na kolejny, a tego byśmy chyba nie chcieli? 

Dzieląc się opłatkiem ze współmałżonkiem, uważajmy, żeby ani okruszek nie upadł na 

podłogę! Jeśli do tego dopuścimy, ryzykujemy zdradę w nadchodzącym roku… 

Chcesz wiedzieć, czy spotkacie się "w komplecie" w przyszłe Święta? Zdmuchnijcie świecę 

po wigilijnej kolacji. Snujący się spokojnie po pokoju dym oznacza pomyślą odpowiedź, 

jeżeli jednak szybko uleci w kierunku drzwi czy okna — można się obawiać śmierci w 

rodzinie. 

Chcesz znać prognozę pogody na cały przyszły rok? Pokrój cebulę na 12 kawałków i posyp je 

solą. Te, które szybko zwilgotnieją i zaczną pleśnieć, przepowiadają deszczowe miesiące. 

Dobry nastrój! 

 Niezależnie od wszystkich tradycji i przesądów, podstawową sprawą na Święta jest 

zachowanie dobrego nastroju! Nie szkodzi że nie masz 12 potraw, sianka, a choinka stoi 

plastikowa — grunt, że masz teraz trzy dni, które możesz spędzić ze swoją rodziną. 

Wykorzystaj je jak najlepiej, następna taka okazja zdarzy się dopiero za kilka miesięcy. 

 

Spotkanie wigilijne odbędą się 22 grudnia (piątek). Dzieci 

przychodzą do przedszkola ubrane odświętnie oraz 

przynoszą ze sobą opłatek. Natomiast 20 grudnia w środę 

dzieci z gr. „Motylki” oraz p. Monika R zapraszają na 

jasełka. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTUALNOŚCI GRUDNIOWE: 

-6.12.2017r. - Spotkanie z Mikołajem (obowiązuje strój koloru  

     czerwonego i czapeczka mikołajkowa), 

- 6.12.2017r. o godzinie. 17:00 – Przegląd Piosenki Dziecięcej,  

     wybranych dzieci 5,6-letnich w Domu Kultury, 

- 7-8.12.2017r. – Kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez 

    dzieci i rodziców w Naszym Przedszkolu 

-9.12.2017r. – III Miejska Wigilia w Zbąszynku, 

   występ dzieci 6-letnich gr. „Motylki”  i „Żabki” oraz  

  kiermasz ozdób świątecznych na targowisku, 

- 13-15.12.2017r. – Rekolekcje dla dzieci 5,6-letnich  w Kościele, 

- 20.12.2017r. –  Koncert filharmonii „O Kalince i jej tanecznej  

  przygodzie”, 

-20.12.2017r. –  Jasełka w wykonaniu gr. „Motylki” 

    z panią Moniką R., 

-22.12.2017r. –  Wigilia Przedszkolna i odwiedziny Gwiazdora (  

  obowiązuje strój odświętny, dzieci przynoszą opłatek),  

- 27-29.12.2017r. – Grupy łączone,  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SOLENIZANCI:  

 Zajączki: 

o 12.12. – Alan B. 

 

 Biedronki: 

o  08.12 – Julia C. 

o 09.12 – Jakub B. 

o 13.12 – Tymoteusz S. 

o 14.12 – Zofia F. 

o 18.12. – Liwia D. 

o 21.12 – Izabela S. 

o 25.12. – Maria M.  

 



 Jeże: 

o  16.12. – Michał W. 

 Jagody: 

o  11.12. – Stanisław K. 

o  30.12 – Bartosz M. 

 Wiewiórki: 

o  21.12. – Emil B.  

  Żabki: 

o 17.12. – Natalia K.  

 Motylki: 

o 15.12. – Nikola Z. 

o 25.12. – Martyna K. 

 

 

 

Zapraszamy do czytania naszej 

gazetki, postaramy się zamieszczać 

w niej interesujące tematy 

dotyczące Waszych dzieci i pracy 

przedszkola. 
 

 

 

 


