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Mikołaj odwiedzał

Strój Mikołaja był odwzorowa-
niem stroju biskupa Mikołaja z
Bari, który zasłynął jako cudo-
twórca, ratując żeglarzy i miasto
od głodu. Według podań po boga-
tych rodzicach otrzymał w spadku
znaczny majątek, którym chętnie

Święty Mikołaj chodził 6 grudnia po Osiecznej i odwiedzał nietylko dzieci. Był w przedszkolu, ośrodku zdrowia, aptece,banku na poczcie i w sklepach. Odwiedził też Urząd Miasta iGminy. Wszystkim sprawił wiele radości.
dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się
pobożnością i miłosierdziem.
Mieszkańcy Miry wybrali go na
swojego biskupa. Po życiu gorli-
wym i pełnym dobrych czynów,
zmarł w połowie IV wieku, sponta-
nicznie czczony przez wiernych.

Rajskie Janioły

Na zorganizowane przez Fundację „Blisko Ciebie” w Kątach„Rajskie Janioły” można było łatwo trafić. Janiołki, choć wdużym mrozie dzielnie wskazywały drogę.
Mikołaj już od godz. 12.00 był

gotowy na przyjmowanie licznych
gości. Dużym powodzeniem cie-
szyły się pierniki z „Prezenciarni”,
a Dzwon Spełniający Marzenia tro-
chę musi się pomęczyć by je
wszystkie spełnić. Przybywające
dzieci karmiły również pilnującego
porządku reniferka, dzięki temu
marchewki ma zapewnione do
wiosny. Również choineczki z „Raj-
skiego Sadu” otrzymały swoje ko-
lorowe wdzianka. Każdy mógł się
wpisać do Księgi Szefa Elfów. A to
wszystko działo się z sprawą kilku
sympatycznych ludzi, przyjaznych

fundacji. Należą do nich Daria
Stawna, Hieronim Wilczkowiak,
EKO GEBORA BIS Grażyna
Umińska oraz Agencja Artystyczna
PAOLA StudioArt.

A oto kilka miłych słów cytowa-
nych z Księgi Szefa Elfów: „Miko-
łaju, dziękujemy za miłe spotkanie
i przecudną atmosferę”, „Mikołaju,
mam nadzieję że moje życzenie
się spełni”, „Drogi Mikołaju, wraz z
Julką prosimy o szczęśliwe święta
i dużo śniegu”, „Byliśmy tutaj. Piot-
ruś, Ania i Paweł”.

Mikołaj wszystkich ściska i
dziękuje za pozdrowienia.

Poszukiwania zakończonesukcesem
Dzięki fundacji "Blisko Ciebie" z

Kątów przedszkolaki z Drzecz-
kowa uczestniczyły w spektaklu
zatytułowanym "W poszukiwaniu

świętego Mikołaja" Kiedy dzieciom
udało się odnaleźć Mikołaja oka-
zało się, że ma dla nich skarpety z
prezentami.


