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Boże Narodzenie to czas wyjątkowy i magiczny… czas świąteczny, pełen miłych spotkań 

oraz wspólnie spędzonych chwil. Jest to też czas podarunków, szczególnie ukochany przez 

naszych najmłodszych.  

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Clearwater każdego roku troszczy się o 

to, aby polski język, zwyczaje i tradycje wzrastały i rozwijały się wśród młodych przedstawicieli 

polonii amerykańskiej. Szkoła nie zapomina o wspólnych uroczystościach, które są zawsze 

starannie i pieczołowicie przygotowywane. Jedną z nich, a zarazem ulubioną, są grudniowe 

mikołajki. Za każdym razem 

wizyta Św. Mikołaja przyciąga nie 

tylko uczniów, ale również dzieci i 

dorosłych spoza szkoły. 

W tym roku spotkanie miało 

miejsce 9 grudnia 2017 roku w sali 

barowej Polskiego Centrum im. 

Jana Pawła II w Clearwater. 

Wśród licznego grona 

uczestników, gościem 

honorowym był ksiądz ks. prał. 

Andrzej Gorczyca. Uczniowie 

szkoły, rodzice oraz nauczyciele zadbali, aby pięknie i uroczyście udekorowana sala 

wprowadziła w świąteczny nastrój wszystkich zebranych. Smaczne oraz domowe potrawy, 

starannie przygotowane przez rodziców, zachęcały do wspólnej biesiady i miłych rozmów przy 

stolikach. Nasze pociechy, ubrane w odświętne stroje, mogły też uczestniczyć w „malowaniu 

twarzy” wraz z mikołajkowym akcentem.  

Część oficjalna spotkania rozpoczęła się 

przywitaniem. Ksiądz prałat przybliżył 

dzieciom świąteczną, chrześcijańską 

tradycję ze wspólnym kolędowaniem. 

Następnie, zaproszono najmłodszych do 

wspólnej zabawy, która umiliła czas 

oczekiwania na Św. Mikołaja. A kiedy 

wreszcie nadeszła chwila przywitania 

wyczekiwanego gościa, radości nie było 

końca i dzieci zawołały głośno: „Mikołaju, 

Mikołaju! Choć do nas!” … I wtedy w 



drzwiach pojawił się Św. Mikołaj z laską i workiem pełnym prezentów. Usiadł w 

przygotowanym fotelu a dzieci chętnie podchodziły do niego, siadały mu na kolanach, 

grzecznie odpowiadały na zadawane pytania i odbierały wymarzone prezenty. Trwało to długą 

chwilę. Na zakończenie całej uroczystości rozbrzmiał dźwięk kolędy „Cicha noc”, w wykonaniu 

finalistki programu TVN „Mam talent” – Ewy Marii Lewandowskiej, promującej swą najnowszą 

płytę pt. „Idą Święta”. 

Po raz kolejny, spotkanie ze Św. Mikołajem w Polskiej Szkole było wyjątkowe. Oprawa, 

przygotowanie oraz miłe, wspólne chwile na długo pozostaną w naszej pamięci. I choć 

„mikołajkowy dzień” jest już za nami, to wierzymy, że iskra radości i serdeczności, którą w nas 

zaszczepił będzie z nami aż do przyszłego roku… 
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