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Tego świętego zna każde dzie-
cko, a w bajkach i filmach dla 
dzieci, szczególnie chętnie 

emitowanych w grudniu, pojawia się 
on nadzwyczaj często.  

To oczywiście Święty Mikołaj, ko-
jarzony z Bożym Narodzeniem, jak 
ryba z wodą, Co ciekawe, w ciągu 
miesiąca każda z rodzin, szczegól-
nie ta z dziećmi, będzie go 
zatrudniac dwukrotnie. Święty ma 
nas bowiem odwiedzić nad ranem 
6 grudnia, by w wigilię Bożego Na-
rodzenia lądować saniami zaprzężo-
nymi w renifery na dachu i przeci-
skać się przez komin z prezentami. 
Jest jednak świętym, więc brud 
przewodu kominowego w żaden 
sposób nie skala jego stroju i siwej 
brody.  

Wizerunek ubranego na czerwo-
no, z białymi elementami i białą bro-
dą wesołego staruszka, został stwo-
rzony w 1930 roku na potrzeby kon-
cernu Coca-Cola. Dziś jego imię jest 

traktowane bardzo komercyjnie 
i niewiele ma wspólnego ze świętym 
biskupem z Myry (Demre w dzisiej-
szej Turcji), urodzonym prawdopo-
dobnie około 270 roku, a słynącym 
z pobożności i hojności. Materialną 
pomoc niósł jednak po cichu, dy-
skretnie, bez szukania rozgłosu.  

Dziś w jego dobroć wierzą dzie-
ci, a i dorośli chętnie chcieliby za-
pomnieć o bajce i dostać od niego 
ciekawy prezent. Historia wręcza-
nia prezentów w imieniu Świętego 
Mikołaja sięga natomiast XII wieku 
i dotyczy stypendiów fundowanych 
przez szkoły mające za patrona 
właśnie tego świętego. Później pre-
zenty „od Świętego Mikołaja” zaczę-
ły otrzymywać dzieci, a z czasem po-
zostali członkowie rodzin. Czytamy 
na stronach portalu opoka.org.pl, 
„pewien obywatel Patary utracił 
swój majątek i ponieważ nie mógł 
zapewnić posagu swym trzem cór-
kom, groziło im zejście na złą drogę. 

Słysząc o tym, Mikołaj wziął mieszek 
ze złotem i wrzucił go przez okno 
do domu tego człowieka. Najstarsza 
córka wyszła dzięki temu za mąż. 
Podobnie uczynił też wobec dwóch 
pozostałych dziewcząt. (…) Inna le-
genda mówi o tym, że Mikołaj poja-
wił się marynarzom pochwyconym 
przez sztorm u wybrzeży Lycji i do-
prowadził ich bezpiecznie do portu. 
Dlatego też często można spotkać 
kościoły poświęcone temu święte-
mu znajdujące się blisko brzegu mo-
rza. Jeszcze inne podanie twierdzi, 
że pojawił się we śnie Konstantyno-
wi i sprawił, że ten ocalił od śmierci 
trzech niesłusznie oskarżonych 
urzędników. Inna wersja tej historii 
mówi, że gubernator Myry przyjąw-
szy łapówkę zgodził się wydać 
na śmierć trzech niewinnych ludzi. 
Gdy kat miał już pozbawić ich życia, 
pojawił się biskup tego miasta, Mi-
kołaj i powstrzymał od wykonania 
wyroku, a następnie zwrócił się 

do gubernatora z tak przekonującą 
mową, że ten przyznał się do swe-
go występku i poprosił o wybacze-
nie”. 

Świętemu Mikołajowi przypisu-
je się patronat nad uczonymi, żegla-
rzami, flisakami, kupcami, młynarza-
mi, kobietami zbliżającymi się do po-
rodu piekarzami, adwokatami, no-
tariuszami, więźniami, podróżnymi 
i złodziejami!  

Co ciekawe Święty Mikołaj pa-
tronuje także dzieciom, szczególnie 
tym, którym może grozić niebezpie-
czeństwo. Wiązane są z nim legen-
dy, w których dzięki niemu ratowa-
ne są dzieci uznane za zmarłe lub za-
ginione. Jak czytamy na stronie wi-
gilia.pl „najczęściej wspominana le-
genda opowiada o małym Bazylim, 
synu rybaka, którego porwali Kre-
teńczycy, po najeździe na kościół św. 
Mikołaja w Mirze (Myrze). Rok póź-
niej, gdy rodzina chłopca zasiadła 
przy stole i zaczęła wspominać za-

ginionego, ten w cudowny sposób 
pojawił się przed nimi. Wszystko 
działo się dokładnie w dzień św. Mi-
kołaja, dlatego  jemu przypisuje się 

to cudowne ocalenie”. Patronuje też 
Grecji, Lotaryngii i Rosji, a z miast – 
m.in. Amsterdamowi i Nowemu Jor-
kowi. (OPR.LAURA HERCZYŃSKA)

Święty, który przynosi prezenty

Św. Mikołaj jest jednym z ulubionych przez dzieci świętych
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Getin Bank SA.
62-800 Kalisz
ul. HARCERSKA 9
tel. 62 764 20 06
ul. MŁYNARSKA 39E
tel. 62 766 35 07

TANIA POŻYCZKA 
GOTÓWKOWA
NA ŚWIĘTA 

POZNAJ KORZYŚCI KREDYTU GOTÓWKOWEGO:

kredyt w kwocie do 200 000 zł

wystarczy dowód osobisty i oświadczenie / zaświadczenie o dochodach

okres kredytowania od 3 do 108 miesięcy 

rata kredytu dostosowana do Państwa możliwości

REKLAMA 005898310REKLAMA 005894963

KREACJE SYLWESTROWE W LIMODA
Kalisz, ul. Polna 104  (obok banku BZ WBK)

na hasło: ZIEMIA KALISKA
rabat 20 zł na wybrany, nieprzeceniony model.

Termin ważności: 31.12.2015 r.

REKLAMA 005898481

Szanowni Państwo

W listopadzie bieżącego roku zakończyła się 
VII kadencja Sejmu RP. Serdecznie dziękuję 
za Państwa zaufanie i poparcie, dzięki którym 
miałem zaszczyt pełnić funkcję Posła na Sejm 
RP przed dwie kadencje.

Zakończenie VII kadencji Sejmu RP zbiegło się 
z 50. rocznicą mojej aktywności zawodowej, któ-
ra była nie tylko związana z Kaliszem, ale rów-
nież z Żurominem, Jarocinem, Poznaniem oraz 
Warszawą. Pełniąc różnego rodzaju funkcje, za-
wsze kierowałem się uczciwością, życzliwością 
wobec innych oraz dobrem wspólnym.

W ciągu wielu lat swojej działalności zawo-
dowej, politycznej i społecznej miałem okazję 
obserwować, jak wspaniale zmienia się nasz 
kraj, miasta, miasteczka, wsie, rozwija samo-
rządność, a inicjatywa i aktywność lokalnych 
społeczności pozytywnie wpływa na nasze oto-
czenie.

Z punktu widzenia minionych lat oraz zaistnia-
łych przemian w naszym kraju z całą pewnością można stwierdzić, że nie były to zmarnowane 
lata, a Polska i nasz region mają przed sobą wspaniałe perspektywy dalszego, prężnego rozwoju.

Dziękując raz jeszcze, składam wszystkim grupom zawodowym, z którymi dane mi było współpra-
cować, życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Szczegól-
ne słowa podziękowania kieruję do moich współpracowników z jednostek geodezji i gospodarki 
gruntami z Powiatu Żuromin, Jarocin, Województwa Kaliskiego, Województwa Wielkopolskiego 
i Warszawy oraz do pracowników administracji rządowej i samorządowej.

 Z wyrazami szacunku
Józef Racki

mgr inż. geodeta

Poseł na Sejm RP VI i VII Kadencji
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