
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie  

organizuje  

Odwiedziny Św. Mikołaja 

Od lat Mikołajki kojarzą się z wielką przyjemnością i tajemniczością. Co roku każde dziecko z 

niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzi go Św. Mikołaj i przyniesie jakiś upominek. Często 

zdarza się jednak, że tak naprawdę nawet nie znają legendy na jego temat. Dlatego w dniach 6-tego, 

7-mego grudnia w godzinach wieczornych postaramy się Wam przybliżyć postać Świętego Mikołaja, 

jego historię oraz umilić spotkanie z mikołajową załogą. Jaka jest prawdziwa historia świętego 

Mikołaja?  Kim naprawdę był? Tego można dowiedzieć się zapraszając Św. Mikołaja do siebie. W tym 

celu należy wypełnić załączony formularz i dostarczyć go do Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krzywdzie, organizatora odwiedzin Św. Mikołaja.  

Formularze przyjmujemy do 21 listopada 2022 r. 

Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności, w jakiej zostały otrzymane! Oczywiście w akcji 

mikołajowej pojawia się kilka Mikołajów ze swoimi elfami jednocześnie, aby spełnić jak najwięcej 

życzeń. Wizyta zostanie potwierdzona telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem i ustaleniem 

godziny odwiedzin. Jak długo trwa wizyta u rodziny? Zajmiemy ok. 20 minut. Prezenty są 

organizowane przez osoby zgłaszające i przekazywane „elfom” bezpośrednio przed wizytą (np. przed 

drzwiami wejściowymi). Nas szczególnie cieszą tradycyjne prezenty mikołajkowe, które będziemy 

rozdawać z naszego worka np. orzechy, mandarynki, czekolada. 

Symboliczną kwotę 30zł uiszczamy podczas dostarczenia formularza zgłoszeniowego w bibliotece. 

W formularzu wypełniamy, oprócz danych kontaktowych, rubrykę pochwał, w której wymieniamy 

kilka umiejętności czyli z czym dziecko radzi sobie bardzo dobrze jak również rubrykę nad jakimi 

umiejętnościami trzeba popracować, co należy usprawnić, poprawić. 

Jeśli wizyta musi być odwołana należy to zgłosić natychmiast do biblioteki. Udana wizyta oznacza 

również wcześniejsze przygotowanie dziecka aby chętnie uczestniczyło w rozmowie z Mikołajem i 

jego pomocnikami.  

Wraz z formularzem dołączamy dziecka zdjęcie (od 1 do 3 sztuk) pomoże nam to uwiarygodnić 

spotkanie ze Św. Mikołajem. Załoga Św. Mikołaja odwiedza dzieci i osoby starsze. W przypadku 

dwójki i więcej dzieci do każdego z nich należy wypełnić osobno formularz zgłoszeniowy. 

Aby nasza wizyta została niezapomniana prosimy wszystkich domowników o zaangażowanie, nie 

zapomnijcie również wyłączyć telewizora. 

Dodatkowych informacji udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie pod  

nr tel. 25 755 16 78 

                                                                                

Zapraszamy  

 

 



Formularz zgłoszeniowy 

Dzień odwiedzin (w godz. 17.00-19.30):                             6.12. 20022 r.                       7.12.2022 r 

 

Chłopiec                   Dziewczynka                 Pan                       Pani    

 

Imię i nazwisko      …………………………………………………………….. 

Adres                      …………………………………………………………………………………………….. 

Telefon                  ……………………………… 

                                                                                                                           

Lat                                      ……………………………… 

Klasa                                  ……………………………….. 

Nauczyciel                        …………………………………………………………………………………….. 

Ulubiony przedmiot       ………………………………………………………………………………………. 

Hobby/sport                    ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Uzdolnienia, wyuczone umiejętności: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Umiejętności do usprawnienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Czy dziecko/osoba przygotowało coś dla Św. Mikołaja? 

 Wiersz                          Piosenkę                            Rysunek 

Co Św. Mikołaj powinien jeszcze wiedzieć? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 


