
  
 

 

 

    

 

Z   Mikołajem   

przez Europę   

i  świat 
 

 
 

 

 
Sympatyczny brodacz, który co roku obdarza grzeczne dzieci 

prezentami, nam znany jest jako Święty Mikołaj. Jednak dzieci 
innych krajów na świecie znają go pod innymi imionami. Czasami 

prezenty tym dzieciom przynosi ktoś zupełnie inny i nie zawsze 

odbywa się to 6 grudnia. Często też Mikołajowi towarzyszą różni 
pomocnicy. I tak podarunki przynoszą na przykład: 

 

▪ w Anglii: Father Christmas 

▪ w USA: Santa Claus 

▪ w Holandii: Sinterklass 

▪ w Belgii: Sinterklaas lub Saint-Nicholas 

▪ w Czechach: Svaty Miklas 

▪ w Szwajcarii: Samichlaus  

▪ w Danii: Julemanden 

▪ w Szwecji: skrzat Jultomte 

▪ w Irlandii: San Nioclás lub Daidi na Nollag 

▪ we Francji: świecki Pere Noel 

▪ we Włoszech: wiedźma Befana 

▪ w Niemczech: Weihnachtsmann 

▪ w Grecji: św. Bazyli Wielki - Aghios Vassilis 

▪ w Hiszpanii: Trzej Królowie -Los Reyes Magos 

▪ na Węgrzech: Szent Mikulas 

▪ na Ukrainie: Sviatyi Mykolai 

▪ na Islandii: skrzaty Jólasveinar 

▪ w Finlandii: Joulupukki  

▪ w Japonii: Santa Kurohsu 

▪ w Chinach: Staruszka Bożonarodzeniowa Shengdan Laoren 

▪ w Rosji: Dziadek Mróz 

 



W Polsce  
 

 

W Polsce Św. Mikołaj odwiedza nas 6 grudnia - 
często w nocy z 5 na 6 grudnia, co jest 
bezpośrednim nawiązaniem do tradycji biskupa 
Miry.  Ubrany jest w czerwony płaszcz, a na 
plecach dźwiga ogromny wór z prezentami. Jeszcze 

nie tak dawno do polskich dzieci przychodził 
w asyście anioła i diabła. Anioł rozdawał 

grzecznym dzieciom słodycze, a 
niegrzecznym diabeł wręczał rózgi. 

Coraz częściej jednak Mikołaj przynosi prezenty 
również pod choinkę i utożsamiany jest z Bożym 
Narodzeniem i świątecznymi podarunkami, co jest 
konsekwencją przenikania do Europy elementów 
kultury amerykańskiej.  

Pod choinką zastępuje popularną niegdyś Gwiazdkę, Aniołka, 
czy Dzieciątko.  Jednak w wielu polskich domach gwiazdkowe 
prezenty przynosi nadal Dzieciątko. 
 

Inną znaną postacią w polskiej tradycji jest 
Gwiazdor. Jest to postać rozdająca prezenty 
w Wigilię Bożego Narodzenia występująca na 
terenach Wielkopolski i Kaszub. 
Prawdopodobnie nawiązywał do podobnej 
postaci, która zastąpiła świętego Mikołaja w 
luterańskich Niemczech. Wywodzi się z 
dawnych grup kolędników, zaś nazwa jego 
pochodzi od noszonej przez nich gwiazdy. 
Była to postać ubrana w baranicę i futrzaną 

czapę, z twarzą ukrytą pod maską lub 
umazaną sadzą. Gwiazdor nosił ze sobą wór 
z podarkami i rózgę. Odpytywał on dzieci z 
pacierza, znał dobre i złe uczynki i w zależności od zachowania 
wręczał prezent lub bił rózgą. Obecnie postać Gwiazdora 
upodobniła się do świętego Mikołaja, zaś z dawnych atrybutów 
pozostała mu rózga, którą wymierza karę niegrzecznym 
dzieciom. Nadal jednak częsty jest zwyczaj obchodzenia domów 
przez osoby przebrane za Gwiazdora, które za opłatą wręczają 

prezenty i pytają domowników, przeważnie dzieci, o 
zachowanie w ciągu roku, znajomość modlitw, wierszy, bądź 
kolęd. 

 

 



W Stanach Zjednoczonych 
 
 
 

W Stanach Zjednoczonych Święty Mikołaj - Santa Claus 
ma długą białą   brodę, czerwony   żakiet, czerwone   

spodnie   i   duży   wór z prezentami.  
Nie świętuje się tam jednak przyjścia Mikołaja w dniu 6.  
Prezenty przynosi Santa Claus w noc wigilijną 

wchodząc do domów przez komin i kładąc prezenty przy 
kominkach lub w skarpetach. Prezenty otwierane   są   

przez   dzieci   w   pierwszy   dzień   Świąt   Bożego 
Narodzenia. W domu na niego czekają tradycyjne 
szklanka mleka i ciasteczka. Amerykańskie dzieci wierzą, 

że Mikołaj wraz ze swoją żoną mieszkają w Laponii, skąd 
przez cały rok obserwuje dzieci. Dla 

niegrzecznych dzieci przewiduje rózgę a 
dla grzecznych wpis na Listę 

Grzecznych Dzieci i prezent. Elfy, czyli mali pomocnicy 
Mikołaja dokładają wszelkich starań, by prezenty były 
gotowe na czas. Są oni odpowiedzialni za produkcję 

zabawek dla dzieci, sortowanie listów i tworzenie spisu 
grzecznych dzieci. Strój Elfów zazwyczaj utrzymany jest w 

kolorach zielonym, czerwonym i białym. Mają oni 
spiczasto zakończone buty, podobne do tych 
noszonych przez Alladyna i szpiczaste czapki. 

 
W Wielkiej Brytanii 

 
 

Na Wyspach 
Brytyjskich Mikołajek się nie 

obchodzi 6 grudnia. Prezenty 
przywozi w wigilię 24 

Bożego Narodzenia Santa 
Claus albo Father 

Christmas, czyli Święty 
Mikołaj, a prezenty zwykle 

otwiera się w Boże 
Narodzenie. Przybywa on 

zaprzęgiem reniferów,  
z których najsławniejszy jest 

Rudolf. Mikołaj przynosi 
prezenty skradając się w nocy przez komin i wkłada je do 

bożonarodzeniowych skarpet wiszących na kominkach. Większe podarki 

zostawia pod choinką. Dla niegrzecznych dzieci św. 
Mikołaj ma przygotowane rózgi. Angielskie 

rodziny zostawiają dla Mikołaja ciasteczka, a dla 
jego reniferów - marchewki. W krajach 

anglosaskich dzieci piszą listy, w których 
przypominają, jakie są ich życzenia i wrzucają je 

do kominków, aby z dymem poleciały do nieba.  
 



W Irlandii 

 
W Irlandii Święty Mikołaj nazywa się 

San Nioclás lub Daidi na Nollag. 
Imię oznacza "Święty Mikołaj", a drugie 

oznacza dosłownie "Święta taty" lub 
"Święta Ojca" "w tradycyjnym języku 

irlandzkim. San Nioclás 
przynosi prezenty w nocy 

z 24go na 25go 
grudnia. Podczas gdy inni 

Mikołaje zostawiają 

prezenty pod choinką, 
Ojciec Święty Mikołaj zostawia prezenty w pokoju dziecka, 

często w poszewce na poduszce znajdującej się na skraju 
łóżka. Mikołajowi zostawić należy szklankę irlandzkiego piwa 

oraz marchewkę dla Rudolfa.  
 

 

W Szwecji 
 

Święty Mikołaj zniknął ze Szwecji już w XVI w., w czasach 
reformacji, kiedy to walczono z kultem świętych. Zastąpił 

go karłowaty skrzat Jul Tomte który od dziesiątków 
lat zajmuje rozdawaniem gwiazdkowych prezentów. 

Początkowo skrzat ten był ponoć okropnie brzydkim trollem 
w ogóle nie utożsamianym z Bożym Narodzeniem. Mieszkał 

wraz z elfami, gnomami i plejadą baśniowych stworzeń pod 
podłogą lub w zakamarkach stodół. Obecnie z wyglądu 

przypomina przyjaznego krasnala 
z brodą.  Taki wygląd jaki dziś 

oglądamy przybrał dopiero w XIX wieku. Jul 

Tomte stał się symbolem dobroci, wyparł 
Świętego Mikołaja i zdobył serca dzieci. 

Pojawia się z worem pełnym podarków przy 
końcu kolacji lub w drugi dzień Bożego 

Narodzenia. Mniejsze prezenty wkłada do 
skarpet wieszanych przy kominku, dołączając 

czasami karteczki z wierszykami-zagadkami. 
 

W Danii 
 

Duńskie dzieci znajdują prezenty 

pod choinką w dzień wigilii 24 
grudnia Danii Mikołaj zwany 

Julemanden przyjeżdża saniami 
zaprzężonymi w renifery w 

towarzystwie elfów. Dzieci zostawiają 

dla nich mleko i pudding. Największą 
radością jest fakt, że rankiem zwykle jedzenia 

nie ma? 
 



W Czechach i na Słowacji 

 
W Czechach i na Słowacji Svaty Miklas 

przychodzi 6 grudnia. Spływa na ziemie po złotej 

nitce zwisającej z nieba. Wraz z nim przychodzą 
anioły i czart. Svaty Miklas przychodzi z wielką, 

ciężką księgą, w której ma zapisane, które dziecko 
było grzeczne. Dzieci czyszczą swoje buty i 

stawiają je na parapecie okna, aby otrzymać 
prezent od Świętego Mikołaja. Sprytne dzieci 

wiedzą, że czym więcej ustawią butów i czym 
ładniej je wyczyszczą, tym większe szanse na 

wymarzony prezent. 
 

Na Słowacji Święty Mikołaj 
zwany Mikulas - mężczyzna z białą 

brodą, ubrany w tradycyjny strój 
biskupa odwiedza dzieci i rozdaje im 

słodkości lub karci je za złe 

zachowanie. Pojawia się zawsze w 
towarzystwie przebierańców. 

Dawniej miał postać upiora z kosą w 
ręku. Przebierańcy wyganiali z domu 

śmierć. Obecnie św. Mikołaj przybrał 
wygląd tradycyjnego. Kiedyś 

Mikołajowi towarzyszył cały orszak 
różnych postaci, dziś czasem jeszcze 

spotkać można jedynie anioła i 
diabła  

 

 

Na Węgrzech 
 

Szent Mikulas jest węgierską wersją św. Mikołaja. W wigilię świętego 
Mikołaja, 5 grudnia, dzieci zostawiają świeżo wypolerowane buty na 

parapecie. Mikulas odwiedza dzieci Węgier i napełnia ich buty 
przedmiotami, które wskazują, jak dobre było dziecko. Dobre dzieci 

dostają słodycze, czekoladę i drobne 

upominki, podczas gdy tradycyjnie złe 
dzieci mają cebulę, przełączniki lub inne 

niepożądane przedmioty. Jednak buty 
często są wypełnione zarówno 

pożądanymi, jak i niepożądanymi 
prezentami, ponieważ Węgrowie uważają, 

że żadne dziecko nie jest dobre ani złe. 
Czasami Szentowi Mikulasowi towarzyszy 

diabelska postać, zwana 
Krampuszem. Typowym przysmakiem 

jest czekoladowy Mikołaj, wesoły z 
barwnym owinięciem folii. Dzieci mogą również zdobyć tradycyjne 

węgierskie cukierki szaloncukor.  
https://pl.emitain.com/swiety-mikolaj-na-wegrzech/ 

https://pl.emitain.com/swiety-mikolaj-na-wegrzech/


Na Ukrainie 

 
19 grudnia na Ukrainie obchodzony jest dzień św. 

Mikołaja, jednego z najbardziej czczonych świętych – 
Mikołaja Cudotwórcy, który uważany jest za obrońcę 

biednych, potrzebujących, więźniów, wojowników, 
podróżników i chorych, orędownika wszystkich dzieci.  

I to właśnie w ten dzień, budząc się rankiem, dzieci 
znajdują pod swoimi poduszkami 

prezenty od Mikołaja zwanego Святий 
Миколай, Sviatyi Mykolai. 

Nieposłusznym dzieciom, według legendy, Cudotwórca 

przynosi rózgi. Mikołaj 
ukraiński troszkę rożni 

się wyglądem od tego, 
do jakiego my 

przywykliśmy- 
występuje w stroju 

biskupa.  
  
 

 
 

Ukraiński Święty Mikołaj to zapewne jeden z najbardziej 

zapracowanych Mikołajów na świecie. Ze względu na wyznawców 
różnych religii i różnorodne tradycje w okresie świąteczno-

noworocznym może się on pojawić w domach pod różnymi 
postaciami aż pięć razy. 

 
 

6 grudnia Mikołaj przychodzi do ok. 2 milionów 
wiernych Kościoła 

rzymskokatolickiego. Prawosławni i grekokatolicy, 
u których wydarzenia religijne ułożone są według 

kalendarza juliańskiego, mają mikołajki 19 
grudnia. Kolejny dzień ciężkiej pracy Mikołaja to 

wieczór wigilijny w obrządku łacińskim. Wręcza 
on wówczas prezenty, m.in., dzieciom Polaków 

mieszkających na Ukrainie. Ostatniego dnia 

starego roku tradycyjny Święty Mikołaj 
przebiera się w strój Dziadka Mroza, by 

rozdawać paczki ludziom, przyzwyczajonym do 
radzieckiej tradycji obdarowywania bliskich w noc 

sylwestrową.  
6 stycznia, gdy wigilię mają prawosławni  

i grekokatolicy, następuje powrót Mikołaja, który kładzie prezenty pod 
choinkę ich dzieciom. 

 
 

 
 



W Grecji 
 

Grecki Święty Mikołaj tak naprawdę 
nie nosi imienia Mikołaj i nie przynosi 

prezentów ani 6 grudnia, ani w 
wigilię Bożego Narodzenia, ani nawet 

w sam bożonarodzeniowy poranek. 
Grecy otrzymują prezenty dopiero  

na Nowy Rok, a przynosi je Święty 
Bazyli, czyli Agios Vassilis. Imię 

tego świętego może być również 
zapisane jako Agios Basilis lub 

Basileios, Agios Vasilis, Agios 

Vassilios lub Agios Vasileios. 
To właśnie Święty Bazyli jest 

odpowiednikiem naszego 
sympatycznego świętego w 

czerwonym stroju. Jego postać 
wzorowana jest na Bazylim z Cezarei. 

Za życia zyskał on sobie miłość 
wiernych za swoje oddanie i troskę  

o potrzebujących.  
Na jego cześć piecze się specjalne ciasto – Βασιλόπιτα. Do tego 

tradycyjnego noworocznego wypieku gospodyni przed upieczeniem wkłada 
pieniążek (flouri). W dniu 1 stycznia ciasto Bazylego kroi się na tyle 

kawałków, ile jest osób przy stole. Ten, komu trafi się kawałek z 
pieniążkiem będzie miał szczęście przez cały nadchodzący rok.  
 

 
We Włoszech 

 

 

We Włoszech św. Mikołaja zastępuje wiedźma 

Befana, która przychodzi w nocy z 5 na 6 
stycznia, czyli w Święto Trzech 

Króli. Befana jest stara i złośliwa, 

lata na miotle, ma krzywy nos i nosi 
chustę oraz brudne, poszarpane 

ubrania. Niegrzecznym dzieciom 
przynosi popiół, cebulę lub czosnek. 

Legend na jej temat jest wiele - według najpopularniejszej, 

kiedy spotkała Trzech Króli i usłyszała nowinę o 
narodzinach Jezusa, chciała obdarować Dzieciątko, ale 

zabłądziła. Teraz wrzuca prezenty przez komin do każdego 
domu, w którym jest dziecko, licząc na to, że w końcu uda 

jej się obdarować Jezusa. 

Dzieci, które chcą się jej przypodobać, powinny zostawić na 
stole przed snem mandarynkę lub pomarańczę.  

 A jeśli chodzi o Świętego Mikołaja - Babbo Natale, to on przynosi 
prezenty dopiero w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. 

 
 



W Hiszpanii 

 
W Hiszpanii istnieje tradycja 

Świętego Mikołaja - Babbo Natale, 
jednak nie przynosi on 6 grudnia 

prezentów. Rzadko także w 
Hiszpanii kładzie się pod choinkę 

prezenty. To Trzej Królowie - Los 
Reyes Magos: Kacper, Melchior i 

Baltazar przynoszą je z 5 na 6 
stycznia.  

 

 
W przeddzień Trzech Króli- 5 stycznia w miastach urządzane są wielkie 

parady uliczne, których głównymi bohaterami są Trzej Królowie jadący na 
udekorowanych powozach. Według legendy, przybywają ze Wschodu i 

przywożą dzieciom prezenty. Wieczorem dzieci wystawiają w ogrodzie lub 
na balkonie miseczki z wodą dla wielbłądów i poczęstunek, a 

obok stawiają buty. Następnego dnia rano widzą miseczki 
puste, a buty pełne prezentów. Dla niegrzecznych dzieci 

Trzej Królowie przynoszą węgiel albo „un trozo de carbón”, 
czyli kawałek cukru przypominający bryłę węgla. 
 

 

W Belgii 
 

W Belgii jest dwóch Mikołajów. Pierwszy Sinterklaas 
lub Saint-Nicholas (w zależności od regionu) 

przychodzi 6 grudnia, a drugi Kerstman lub Pere 
Noel przychodzi w Boże Narodzenie. 

Do Belgii Mikołaj przybywa parowcem z Hiszpanii, 

gdzie przygotowuje prezenty. Potem przesiada się 
na białego konia. W niektórych regionach mówią, 

że na osła...  
Święty odziany jest w purpurowe szaty biskupa, 

na głowie nosi tiarę, a w ręku trzyma pastorał.   
Sinterklaas wraz ze swoim pomocnikiem zwanym Zwarte 

Piet, czyli Czarnym Piotrusiem odwiedza każdy dom najpierw 4 
grudnia, sprawdza zachowanie dzieci, po czym wraca 6 grudnia z 

prezentami za dobre zachowanie, zostawiając 
prezenty w wystawionych butach i koszykach lub 

rózgami za złe.  W zamian dzieci zostawiają przed 
domem siano, marchew i ziemniaki – poczęstunek 

dla zaprzęgu Św. Mikołaja. Czarny Piotruś ma strój 
obowiązkowo nosi czarną perukę afro i złote kolczyki 

w kształcie dużych kół, a jego wargi pomalowane są 

na kolor ogniście czerwony. No i oczywiście ma 
czarną skórę.  To on dzierży w ręku rózgi, a niekiedy 

węgiel lub buraki cukrowe, by je rozdać 
niegrzecznym dzieciom 

 



W Holandii 
 

Do holenderskich dzieci, podobnie jak 

w Belgii, Święty Mikołaj - 
Sinterklaas przychodzi już 15 

listopada razem ze swoimi 
pomocnikami zwanymi „Zwarte 

Piet” - Czarnymi Piotrusiami”. 
Do Amsterdamu przypływa na małym 

statku, a później na siwym koniu 
wyrusza w objazd po mieście. Wita go 

burmistrz oraz tłumy mieszkańców. 
Pomocnicy Mikołaja - paziowie, zwani 

Czarnymi Piotrusiami rozrzucają małe 
pierniczki i cukierki. I tak do 5 grudnia napełnia 

słodyczami buciki dzieci ustawione na parapetach okien. Tradycyjnymi 

mikołajkowymi prezentami 5 grudnia są czekoladowe litery - każda osoba 
otrzymuje pierwszą literę swojego imienia.  
 

Natomiast w wigilię imienia Świętego prezenty dostają 

wszyscy i ci duzi i ci mali. Sinterklaas odwiedza każde 
miasteczko, oblegany przez dzieci, które czekają 

na werdykt. Sinterklaas ma bowiem wielką księgę, 
w której zapisane są imiona grzecznych dzieci 

oraz takich, które w tym roku nie zasłużyły na prezenty. 
 

Czarny Piotruś ma strój w żywych kolorach, obowiązkowo nosi czarną 
perukę afro i złote kolczyki w kształcie dużych kół, a jego wargi 

pomalowane są na kolor ogniście czerwony. No i oczywiście ma czarną 
skórę.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOT. FLICKR 
https://www.logo24.pl/Logo24/56,125390,19233577,mikolajki-i-tradycje-

swiateczne.html?disableRedirects=true 

 

 
 

 

 



W Niemczech 

 
 

W Niemczech 6 grudnia dzieci 
wystawiają buty przed drzwi lub 

stawiają je przy łóżku, bo 
przychodzi do nich Mikołaj zwany 

świątecznym gościem – 
Weihnachtsmann.  Mikołajowi 

w Niemczech towarzyszy 
tajemnicza postać - jest 

to Knecht Ruprecht z 
bujną brodą, ciemną 

barwą skór, ubrany w 
futro. Czasem 

towarzyszy im anioł. Drugi raz Mikołaj (Heilige Nicolaus) 

przychodzi w Wigilię układając prezenty pod choinką. 
Niemieckie dzieci mogą także otrzymać podarunek od 

Frau Berty, która jest odpowiednikiem włoskiej La Befany. 
Wiedźma zakrada się nocą i zostawia grzecznym dzieciom 

prezenty na parapetach lub schodach, a niegrzeczne 
straszy. 

We wszystkich piekarniach i cukierniach można zobaczyć 
specjalne wypieki ze słodkiego ciasta z wizerunkiem 

Mikołaja. W Niemczech Mikołaja uważa się także za patrona 
uczniów, bo według legendy troje z nich 

zabił okrutny drwal. Mikołaj przywrócił ich 
do życia i obdarował prezentami. – W 

szkołach organizowane są przedstawienia, a 
zajęcia są luźniejsze.  Niemiecka filia 

pocztowa w niewielkim miasteczku Himmelpfort – czyli 

Bramie Niebios odpowiada na listy dzieci w 15 językach, 
także po polsku i realizuje ich marzenia.  

 
 

Adres pocztowy do św. Mikołaja w Niemczech 
Weihnachtsmann (Święty Mikołaj)  

16798 Himmelpfort, 

Germany 

E- mail: weihnachtsmann@weihnachtsstadt.de 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

mailto:weihnachtsmann@weihnachtsstadt.de


W Austrii 

 
W Austrii Święty Mikołaj - Saint Nicholas przychodzi 

w towarzystwie anioła oraz diabłów, czyli 

Krampusów. 
Nosi ze sobą wielki zeszyt, w którym zapisuje które 

dzieci są grzeczne, a które nie. Jednym z ważniejszych 
wydarzeń jest specjalna parada Krampusów – 

Krampuslauf. Krampusy straszą nieposłuszne dzieci  

i namawiają Mikołaja, żeby nie dawał im 
prezentów, bo były niegrzeczne 

W nocy przed przyjściem Mikołaja dorośli 
i dzieci przygotowują i czyszczą swoje 

buty. Mają nadzieję, że rano znajdą w 
nich słodkości, orzechy i owoce. 

 
 

 

 
 

 

 
 

W Szwajcarii 
 

W Szwajcarii na przyjście Mikołaja – 
Samichlaus czeka się już 5 grudnia. 

Przychodzi on ze swoim 
pomocnikiem zwanym ze swym 

pomocnikiem zwanym Schmutzli, 
który zawsze jest czarny i osmolony  
i zazwyczaj dzierży w dłoni miotłę z 

gałązek, którą symbolicznie smaga 
niegrzeczne dzieci. Jego historia sięga 

czasów przedchrześcijańskich, kiedy to 
był uznawany za symbol złych duchów. 

Postać ta wywodzi się z 
Perchtenlaufen, a więc festiwali 

mających na celu wypędzenie demonów. Dziś jednak nawet on okazuje dobre 
serce i na organizowanych ulicznych paradach obdarowuje dzieci piernikami i 
mandarynkami. Kościół katolicki starał się złagodzić wizerunek Schmutzli 

dołączając do niego osobę Świętego Mikołaja Biskupa. Wzorowany jest on na 
postaci Świętego Mikołaja z Miry, który był człowiekiem 

niezwykle dobrym, życzliwym i hojnym w stosunku do 

dzieci Na ulice miast wychodzą wówczas tłumy. Każdy 
jest śmiesznie przebrany. Mężczyźni odganiają złe 

duchy za pomocą biczów. Zabawa trwa przez całą noc.  
 
 
 
 

 
 

https://blogerzy.org/goto/http:/pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_z_Miry
https://blogerzy.org/goto/http:/pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_z_Miry


We Francji 
 

We Francji zamiast św. Mikołaja do dzieci przychodzi dziadek z 

białą brodą - Pere Noel, którego imię przetłumaczyć można jako 
„bożonarodzeniowy ojciec”. 

To postać zupełnie świecka, Francuzi bowiem starają się 
zdecydowanie oddzielić obyczaje religijne od świeckich.  
Jeszcze niedawno ubrany w niebieski płaszcz Pere Noel 

przynosił prezenty 6 grudnia dzieciom we Francji. Obecnie 
przychodzi w święta Bożego Narodzenia w czerwonym 

stroju. Prezenty wkłada do wyczyszczonych bucików. 

Wyjątek stanowi północna i północno-wschodnia część 

Francji, m. in. Lotaryngia i Alzacja, gdzie 6 grudnia do 
grzecznych dzieci przychodzi z prezentami Saint-Nicolas a 

do tych mniej grzecznych z batem - Pere Fouettard. Saint 
Nicolas ubrany jest w biskupie szaty na cześć Świętego 

Mikołaja z Miry. Za to Pere Fouettard ubrany jest na czarno. 
Zazwyczaj nosi długą brodę a twarz skrywa pod kapturem. W 
ręku trzyma rózgę co oznacza oczywiście nic miłego. 

Najbardziej znaną postacią we Francji w okresie 
Bożonarodzeniowym jest jednak św. Marcin – to on rozdaje 

prezenty dzieciom. Dzień św. Marcina zapoczątkowuje cały 
okres bożonarodzeniowy. Jest on bardzo znany w tym kraju. 
Dzieci nie mogą się doczekać jego przyjścia. Według legend 

pomagał on ludziom potrzebującym, biednym. Podobno, 
kiedyś zgubił osła, spacerując po wydmach. Nie umiał go odszukać. Na szczęście 

pomogły mu w tym dzieci. Znalazły osła, a w nagrodę, św. Marcin podarował im 
ciasteczka. Były to ośle bobki, które święty zamienił w pyszne smakołyki. 
Obecnie na pamiątkę tego zdarzenia rokrocznie dzieci zabierają na wydmy 

lampiony, a następnie wraz ze św. Marcinem udają się na ulice miast. Tam 
dostają pyszne bułeczki. 
 

W Finlandii 
 

 Fińskim odpowiednikiem Świętego Mikołaja jest 

Joulupukki. W Finlandii Joulupukki przynosi 
prezenty 24. grudnia. Joulupukki posiada stadko 

reniferów, a w przygotowaniach pomagają mu 
karły, które noszą nazwę Tonttu -nie są one elfami, 

ale raczej karłowatymi ludźmi. Dzieci wierzą, że 
Joulupukki zamieszkuje biegun północny. Podczas 
wigilijnej kolacji puka on do drzwi 

domów i zamiast dobrze nam 
znanego: "Ho, ho, ho" pyta: "Czy 

są tu jakieś grzeczne dzieci?" Fiński Mikołaj ma również 
małżonkę, Joulumuori, która zgodnie ze świąteczną 

tradycją wspólnie z elfami wypieka herbatniki oraz pomaga 
Mikołajowi w przygotowywaniu zabawek dla dzieci. Elfy to 

lojalni pomocnicy Mikołaja, których zadaniem jest 
poznanie życzeń prezentowych dzieci, wykonanie i rozdanie 

prezentów. Elfy specjalizują się w różnych 
pracach: upominkowe elfy robią świąteczne prezenty, 

pocztowe elfy opiekują się pocztą Świętego Mikołaja i jego 
obszerną korespondencją, kuchenne elfy pomagają w 

gotowaniu itd…  



Na Islandii 

 

Na Islandii obchodzi się dzień Świętego Mikołaja 6 grudnia. Wtedy 
prezenty rozdaje św. Mikołaj z długą siwą brodą, w czerwonej długiej 

szacie i z workiem prezentów na plecach.  Pomagają mu w tym skrzaty 

zwane Jólasveinar, które zgodnie z tradycją przez 
13 nocy przed 25 grudnia po kolei przybywają z gór 

do miasta i przynoszą prezenty. Dzieci zostawiają 
swoje buty na oknie i jeśli były grzeczne, gdy się rano 

obudzą znajdują w nich prezenty. Te, które grzeczne 
nie były, zwyczajowo dostają ziemniaka. 

I tak islandzkie dzieci cieszą się z odwiedzin nie 
jednego Mikołaja, ale 13 i to złośliwych - są nimi 

właśnie wspomniane skrzaty Jólasveinar. 
Trzynastu Jólasveinar nie jest tak przyjaznych, jak 

znany na całym świecie Święty Mikołaj. Tradycyjnie 
przedstawia się je jako trolle, które robią niezłe 

zamieszanie i lubią popsocić. Ich 
wizerunek złagodniał przez wieki wraz z 

pojawieniem się św. Mikołaja. Obecnie są przyjaciółmi dzieci i 

pomagają innym. Jeśli chcecie poznać wszystkie skrzaty, 
zerknijcie tutaj: http://www.panidorcia.pl/2015/12/trzynastu-

islandzkich-mikoajow.html 

https://blogvigdis.wordpress.com/2017/12/10/jolasveinar/ 
 
 

W Rosji 
 

Died Moroz (Dziadek Mróz) - to rosyjski 
odpowiednik św. Mikołaja. Przynosi prezenty 

grzecznym dzieciom w noworoczną noc zwykle w 
towarzystwie swojej wnuczki Snieguroczki 

(Śnieżynki). Jego żoną jest Starucha Zima. Od 
świętego Mikołaja odróżniają go: futrzana czapa lub 

uszanka, a jego długi do pięt kożuch 
może być nie tylko czerwony, ale także 

błękitny lub srebrny; jest przepasany 

sznurem, a nie pasem. Podpiera się 
kosturem, a nie pastorałem i na nogach 

ma walonki, a jego broda jest na ogół 
bardzo długa. Włosy są proste. Jest 

wysoki i silny. Nie podróżuje po niebie, 
lecz po ziemi. Może mu towarzyszyć wnuczka – 

Śnieżynka. Do domu wchodzi przez drzwi, nigdy przez 
komin. Prezenty może wręczyć osobiście albo zostawić pod choinką. 

http://www.panidorcia.pl/2015/12/trzynastu-islandzkich-mikoajow.html
http://www.panidorcia.pl/2015/12/trzynastu-islandzkich-mikoajow.html
https://blogvigdis.wordpress.com/2017/12/10/jolasveinar/


 

 
 

 

Okres bożonarodzeniowy i tradycje z nim związane to czas 
niezwykle piękny, niezależnie od tego, czy prezenty rozdaje 

Dzieciątko, św. Mikołaj, św. Łucja, Trzej Królowie, św. Marcin czy 

inne baśniowe postacie jak wróżka Befana albo skrzat Jul Tomte. 
Sprawiają one dzieciom wiele radości. 

 
Co kraj – to obyczaj.  Wszystkie tradycje są piękne i jedyne w 

swoim rodzaju. Dlatego warto je znać i szanować. 
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