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 Cała prawda o Świętym Mikołaju

 Niezbędnik szóstoklasisty: Jak napisać list prywatny?

Jak to jest z tym Świętym Mikołajem?
Święty
Mikołaj…
Wyeksploatowany,
skomercjalizowany,
czerwony,
z nieodłączną brodą – siwą i długą. Poza tym: renifery (każdy ma swe imię), skrzaty, elfy,
wróżki, fabryki zabawek i tak dalej, i tak dalej, I TAK DALEJ!
A jak jest naprawdę? Czy w ogóle istniał? Kim był? Gdzie? Kiedy? Postaram się
odpowiedzieć na te pytania.
Podobno dzięki swoim modłom uratował żeglarzy przed utonięciem podczas sztormu.
Wstawił się też w Konstantynopolu, stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego za trzema młodzieńcami z
Miry skazanymi na śmierć przez cesarza Konstantyna I Wielkiego za jakieś drobne przewinienie.
Powiadają, że Święty wskrzesił trzy osoby zabite przez hotelarza, gdyż okazało się, że nie mogą
spłacić należności za nocleg. Z kolei podczas zarazy narażał życie usługując chorym. O Mikołaju
krąży także opowieść, iż pomógł ojcu trzech ubogich panien, dyskretnie podrzucając przez okno
woreczek złota na posag.
Najprawdopodobniej urodził się w mieście Patara w Lacji, w Azji Mniejszej około 270 r.
n.e. Jego imię pochodzi z greki, od słów nike- zwycięstwo, laos- lud i znaczy "zwycięski lud".
Był długo wyczekiwanym dzieckiem zamożnych rodziców. Od małego odznaczał się
wrażliwością na ludzkie nieszczęście. Po śmierci rodziców chętnie dzielił się odziedziczonym
majątkiem z potrzebującymi. Dzięki pomocy stryja został kapłanem. Pewnego dnia przybył do
miasta Myra (obecnie Derme), gdzie spędził noc na modlitwie u drzwi świątyni. Następnego
ranka, gdy ją otwarto, przywitali go zgromadzeni wewnątrz biskupi i poprosili o przyjęcie
godności biskupiej owego miasta.
W czasie prześladowania, jakie wybuchło za czasów cesarza Dioklecjana i Maksymiana
(początek IV wieku), Święty był więziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański (rok 313).
Uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (rok 325). Mikołaj zmarł 6
grudnia mając 72-80 lat.
Został pochowany w Myrze,
gdzie spoczywał do 1087 roku.
Wówczas to włoskim kupcom udało się
uzyskać zezwolenie od panujących już
w Azji Mniejszej Turków na
wywiezienie relikwii Mikołaja. 9 maja
1089 roku zostały one przewiezione do
Bari w Italii. 29 września 1089 r.
papież Urban II uroczyście poświęcił
jego
grobowiec
w
bazylice
wystawionej ku jego czci. Tu właśnie
przy grobie św. Mikołaja odbył się w
roku 1098 synod, który miał za cel
połączenie Kościołów Prawosławnego
z Rzymskim.
Grób Świętego Mikołaja – bazylika pod jego wezwaniem w Bari, Włochy

rys. Klaudia Olak, kl. V d
Bazylika pod wezwaniem Świętego Mikołaja
w Bari

Kult Świętego Mikołaja rozpoczął się już w IV wieku. Cesarz Justynian wystawił mu
jedną z najwspanialszych bazylik w Konstantynopolu.
Kult Mikołaja zyskał ogromną popularność. Świadczy o tym liczba kościołów pod jego
wezwaniem. W Rzymie ich liczba sięga kilkunastu. Natomiast w Polsce po św. Janie
Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem to właśnie św. Mikołajowi poświęcona jest
największa liczba świątyń. Obecnie jest ich aż 327. Uznaje się go za jednego z czternastu
wspomożycieli. Ponadto jest on patronem żeglarzy, piekarzy, młodych panien, studentów,
dzieci oraz pasterzy chroniący trzody przed wilkami. Święty jest także bardzo ważny dla
kościoła prawosławnego – to patron Rusi.

Prawdziwe oblicze Świętego Mikołaja!!!

Dzięki najnowszej technice naukowcy odtworzyli
prawdopodobny portret pełnego dobroci biskupa
z Myry. Oto odtworzona komputerowo prawdziwa twarz
Świętego Mikołaja. Ekspertyza naukowa, jaką
przeprowadzono w ostatnich latach wykazała, że Święty
był wzrostu niskiego (167 cm), ale za to miał silną
budowę.


Prezenty, prezenty, PREZENTY!!!
Najbardziej rozpowszechnionym zwyczajem związanym ze Świętym Mikołajem jest
wręczanie dzieciom prezentów 6 albo 24 grudnia. Początkowo skromnie: jabłka, złocone
orzechy, pierniki oraz… rózga. Tradycja obdarowywania dzieci prezentami jest pamiątką
szczodrobliwości Świętego okazanej trzem ubogim pannom: „Rodzice na oną pamiątkę
szczodrobliwości świętego Mikołaja, że w nocy ubogiemu szlachcicowi na posag trzech córek
złoto oknem wrzucił, zwykli co rok na wigilię święta jego dla zachęcania nabożeństwa
dziatkom swoim śpiącym różne podarunki zawięzować i podrzucać, powiadając na to że im to
św. Mikołaj przyniósł, ale rozkazał: żebyście paciorek nabożnie rano i wieczorem mówili,
rodziców słuchali”. Tak opisał ten zwyczaj ksiądz Mikołaj Frąckiewicz w swojej rozprawie
Delicyje dziecinne (Kraków 1746).
Zwyczaj obdarowywania prezentami 6 grudnia rozpowszechnił się za sprawą ks. Piotra
Skargi, który założył w Krakowie specjalną skrzynkę św. Mikołaja. Każdego roku tego właśnie
dnia wypłacano z niej pieniądze ubogim dziewczętom, by pomóc im w zamążpójściu lub
wstąpieniu do klasztoru.
Na początku XIX w. przywędrował z Alzacji (we Francji) do Polski orszak
św. Mikołaja. Mężczyźnie przebranemu w szaty biskupa towarzyszyły osoby przebrane za
anioła oraz starego dziada, ostatecznie zastąpionego przez postać diabła. 6 grudnia odwiedzali
oni domy, w których mieszkały dzieci. Zwyczaj ten kontynuowany jest nadal w kręgach
rodzinnych.
Święty Mikołaj żył naprawdę i był DOBRYM człowiekiem. Powinniśmy o tym
pamiętać nie tylko 6 lub 24 grudnia, lecz przez cały rok. Jeśli nie mamy pieniędzy, nie możemy
komuś kupić chleba czy swetra. Możemy natomiast wytłumaczyć komuś trudne zadanie
z matematyki, możemy się uśmiechnąć, stanąć w czyjejś obronie, możemy… Sam się
zastanów, co dobrego możesz zrobić.

Staniesz się dzięki temu prawdziwym Święty Mikołąjem!!!
Piotr Pałac

Niezbędnik szóstoklasisty: Jak napisać list prywatny?
Pamiętaj!
1. Adresat – to odbiorca listu; osoba, do której list jest skierowany.
2. Nadawca – to osoba, która pisze list; autor listu.
3. W liście bezpośrednie zwroty do adresata (np. Ci, Tobie, Twój, Cię, Twoich, Ciebie, Tobą,
Twoim, Ty, Twoja, Wasz, Was, Babciu, Ciociu, Mamo itp.) zapisujemy wielką literą.
Są one wyrazem szacunku, jakim darzymy osobę adresata.
4. Estetyka zapisu listu – staranność, czystość i czytelność – świadczy o kulturze osobistej
nadawcy, jest również wyrazem szacunku dla adresata, czyli odbiorcy.
5. Datę możemy zapisywać na dwa sposoby:
 06.12.2010 r. – miesiące oznaczane cyfrą arabską, z kropkami między elementami daty.
 6 XII 2010 r. – miesiące oznaczane cyfrą rzymską, bez kropek między elementami daty.


Przyjrzyj się poniższemu listowi. Zwróć uwagę na informacje podane w nawiasach
– to jego podstawowe elementy, o których musisz pamiętać.
Żary, 16 listopada 2010 r.
(miejscowość, data)

Drogi Mikołaju!
(nagłówek – zwrot grzecznościowy)

Jakże się cieszę na myśl o tym, że już niedługo znowu się spotkamy. Tęskniłem za
Tobą, za Twoim uśmiechem, który zawiera w sobie całe dobro tego świata.
(wstęp, rozpoczynający się akapitem – zazwyczaj zawiera zdania wprowadzające, pozdrowienia, cel listu)

Nie będę Cię prosić o prezenty. Dzięki przykładowi Twojego życia zrozumiałem, iż
najważniejsze jest to, co niematerialne. Na cóż mi misie pluszowe, samochody zdalnie
sterowane, klocki, telefony komórkowe, komputery i odtwarzacze mp3 lub gry? Prawdziwe
szczęście daje to, co niewidzialne dla oczu, na przykład dobre słowo, szczere serce, uśmiech,
pomaganie potrzebującym. Święty Mikołaju, przyjdź i daj mi siłę do pokonywania
codziennych trudności, proszę także o dar niesienia pomocy potrzebującym, których tak wielu.
Dopomóż mi, abym był cierpliwy, abym się nie zniechęcał i przez cały kolejny rok żył godnie,
w zgodzie ze wszystkimi.
(rozwinięcie, które także rozpoczynamy akapitem – zawiera informacje, które chcemy przekazać)

Drogi Mikołaju, z niecierpliwością czekam na spotkanie, chciałbym, żeby już był
6 grudnia. Przesyłam siedemdziesiąt siedem uśmiechów oraz pozdrowienia od moich uczniów.
(zakończenie, koniecznie od akapitu – zwiera formułę kończącą list, np. pozdrowienie, zwrot
grzecznościowy)

Piotrek
(podpis)

PS Nie zapomnij wziąć ze sobą książeczki z kawałami o Świętym Piotrze, którą mi obiecałeś!
(dopisek – informacje, które przypomniały się nam już po napisaniu listu; pamiętaj – PS to skrót
od łacińskiego postscriptum, nie stawiamy po nim kropki!)
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