
Mikołajki
Renifer Rudolf już grzeje kopyta, 
Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta, 
niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt, 
każdy każdemu życzy Wesołych Świąt! 


Mikołajki to dzień Świętego Mikołaja. Obchodzi się go 6 grudnia. W dniu tym Święty Mikołaj przynosi prezenty. Dlaczego akurat on? Na pamiątkę biskupa Mikołaja z Miry, który cały swój majątek rozdał ubogim, a robił to zwykle anonimowo. Dlaczego 6 grudnia? To rocznica śmierci tego świętego. Jakie prezenty rozdaje Święty Mikołaj? Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze lub małe zabawki. Ukrywa je pod poduszką, w buciku lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu, np. w skarpecie.



Żarciki


- Mamusiu, z mojego listu do świętego Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.

- A co, nie chcesz już pociągu?

- Chcę, ale jeden znalazłem już w twojej szafie. 




Brzdąc pyta brzdąca:

- Jak myślisz, czy święty Mikołaj istnieje, czy nie?

- Istnieje!

- A skąd wiesz?

- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich prezentów. 


- Jasiu, kto cię nauczył tak kląć?

- Święty Mikołaj - odpowiada Jasio - jak przyszedł do mnie w nocy i walnął kolanem o kant szafy. 
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Święty Mikołaj  

	
							Krzyżówka 
1. Opad, który najczęściej występuje zimą.
2. Mikołaj nosi w nim prezenty.
3. Może ukłuć i jest używana do szycia.
4. Służy do wycierania się po kąpieli. 
5. Jedno pokolenie przed synem.
6. Pracuje w teatrze. 
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 głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie używano, św. Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka.

Początkowo Święty Mikołaj przybywał z południa. W średniowiecznym Amsterdamie Sinterklaas przypływał żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór z prezentami niósł ciemnoskóry sługa zwany Zwarte Piet. Człowiek z ciepłych krajów nie bardzo pasował do zaśnieżonego zimowego pejzażu[potrzebne źródło]. Toteż gdy w roku 1823 Clement Clarke Moore napisał wiersz Noc wigilijna, w którym św. Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego, wkrótce przyjęło się to do tradycji.

Postać św. Mikołaja popularyzował także amerykański karykaturzysta, Thomas Nast. 1 stycznia 1881 w Harper's Weekly artysta opublikował ilustrację, na której św. Mikołaj rozdaje prezenty żołnierzom biorącym udział w wojnie secesyjnej. Jest to prawdopodobnie pierwsze przedstawienie świętego z charakterystyczną, elfią czapką zamiast mitry[3].

Niezgodności kalendarza gregoriańskiego z kalendarzem juliańskim sprawiły, że dzień św. Mikołaja według starego stylu wypadał blisko dnia Bożego Narodzenia w nowym stylu. Podsunęło to pomysł[potrzebne źródło], aby prezenty przynosiło, zamiast świętego, Dzieciątko Jezus. Jezusa przedstawiało ubrane na biało dziecko, worek z prezentami niósł mężczyzna przebrany za mędrca – jednego z trzech, którzy przynieśli dary Dzieciątku. Ten zwyczaj jednak się nie przyjął, mężczyzna znów stał się św. Mikołajem, dziecko zaś zostało jego pomocnicą Śnieżynką. Jednak w niektórych krajach św. Mikołaj został bożonarodzeniowym dziadkiem: Père Noël we Francji, Julemand w Norwegii, Babbo Natale we Włoszech.

W kontekście polskim, Aleksander Brückner w Encyklopedii Staropolskiej określił to jako zwyczaj późny, miejski, niemiecki. W rzeczywistości jednak zwyczaj obdarowywania się prezentami jest znacznie starszy, archaiczny. Choć bezpośrednich korzeni obdarowywania się prezentami najczęściej doszukuj bóstwa związanego z ziemią, zaświatami i magią (a u Germanów analogicznie z emy się w rzymskic bó przypadku Słowian postać święte, 

