
6 grudnia imieniny 

obchodzi Mikołajek -                  

Le petit Nicolas  
Znacie Mikołajka???? Pewnie, że tak! Chyba nie ma dziecka, 

które nie lubiłoby tego sympatycznego francuskiego chłopca, 

który, jak nikt inny, co rusz pakuje się w jakieś kłopoty.  

No bo co w końcu, kurczę blade!       

 

Początki „Mikołajka” 

Mikołajek był pierwotnie bohaterem mini-komiksów publikowanych przez pisarza René 

Goscinny’ego oraz ilustratora Jean’a Jacques’a Sempé’go w belgijskim magazynie La 

Moustique w roku 1956. Kilka lat później Goscinny zdecydował się pisać o Mikołajku prozą, w 

formie krótkich opowiadań, do których Sempé tworzył odrębne ilustracje. Pierwsza historyjka o 

przygodach Mikołajka pt. „L’œuf de Pâques” („Wielkanocne jajo”) została opublikowana 29 

marca 1959 roku na łamach francuskiego dziennika „Sud-Ouest Dimanche”. Początkowo 

autorzy nie planowali jej kontynuacji, jednak ogromne zainteresowanie czytelników skłoniło ich 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sud-Ouest_Dimanche&action=edit&redlink=1


do wymyślenia kolejnych opowiadań. W ciągu sześciu lat stworzyli ich 221! Wiele z nich zostało 

zebranych w pięciu książkach wydanych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

 

Opis Mikołajka 

Mikołajek jest uczniem francuskiej szkoły 

elementarnej, czyli ma około 10-11 lat. Ma 

ciemne krótkie włosy i jest średniego wzrostu. 

Dobrze radzi sobie z nauką, choć nie przepada za 

arytmetyką. Systematycznie chodzi do szkoły, ale 

zdarzyło mu się pójść na wagary za namową 

swojego kolegi Alcesta. Nie podoba mu się z 

początku taka propozycja, bo chce w przyszłości zostać pilotem, a to wymaga gruntownego 

wykształcenia. Poza tym z tego powodu będzie musiał okłamać mamę, a bardzo tego nie lubi. 

Mikołajek uwielbia zabawy z rówieśnikami. Doskonale zna słabe i mocne strony swoich 

kolegów. Jest posłuszny wobec nauczycielki, ale trzyma sztamę z innymi chłopakami, nie skarży 

na innych, jest ugodowy i gotowy pójść na kompromis. Lubi bywać po lekcjach u kolegów w 

domu, ale sam też zaprasza ich do siebie do zabawy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bohaterowie „Mikołajka” 

Świat bohaterów skupia się wokół Mikołajka i jego najbliższych osób. Są to: 

 

• koledzy: 

Postać (jęz. 
francuski) 

Postać (jęz. 
polski) 

Opis postaci 

Nicolas Mikołaj 
Główny bohater, uczeń szkoły podstawowej. Jego najlepszym 
przyjacielem jest Alcest. 

Alceste Alcest 
Najlepszy przyjaciel Mikołajka, chodzą do tej samej klasy. Bardzo lubi 
jeść. 

Rufus Rufus Uczeń z klasy Mikołajka. Jego tata jest policjantem. 

Clotaire Kleofas Najgorszy uczeń w klasie Mikołajka, ma bardzo surowych rodziców. 

Eudes Euzebiusz 
Uczeń z klasy Mikołajka. Jest bardzo silny i lubi się bić. Ma starszego 
brata, Jonasza, który jest żołnierzem. 



Geoffroy Gotfryd 
Uczeń z klasy Mikołajka. Ma bardzo bogatego tatę i dostaje od niego 
różne prezenty. 

Joachim Joachim 
Uczeń z klasy Mikołajka. Bardzo dobrze gra w kulki. Ma młodszego brata, 
Leoncjusza. 

Agnan Ananiasz 
Najlepszy uczeń w klasie Mikołajka. Nosi okulary. Inni chłopacy nie 
przepadają za nim. 

Maixent Maksencjusz 
Uczeń z klasy Mikołajka. Jest najwyższy w klasie i potrafi bardzo szybko 
biegać. 

Marie-Edwige Jadwinia 
Córka państwa Courteplaque, sąsiadów rodziców Mikołajka. Mikołajek 
bardzo ją lubi. Jej ojciec jest skłócony z ojcem Mikołajka. 

Louisette Ludeczka 
Córka przyjaciółki mamy Mikołajka. Jest chłopczycą i bardzo mocno kopie 
piłkę. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opczyca_(dziewczyna)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rodzina: 

• Postać (jęz. francuski) Postać (jęz. polski) Opis postaci 



Maman Mama Mama Mikołajka, gospodyni domowa. 

Papa Tata Ojciec Mikołajka, pracuje w biurze. 

Mémé Bunia Babcia Mikołajka ze strony mamy. 

Tonton Eugène wujek Eugeniusz Brat taty Mikołajka, często wyjeżdża w interesach. 

 

 

 

• inne osoby:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Postać (jęz. 
francuski) 

Postać (jęz. 
polski) 

Opis postaci 

La maîtresse Pani Nauczycielka w klasie Mikołajka. 



Le directeur de 
l'école 

Dyrektor 
szkoły 

Dyrektor szkoły Mikołajka. 

Monsieur Dubon (le 
Bouillon) 

Pan Dubon 
(Rosół) 

Wychowawca w klasie Mikołajka. Przezwisko Rosół nadały mu dzieci, 
ponieważ często mówi „Spójrz mi w oczy”, a na rosole są oka. 

Monsieur Blédurt pan Blédurt Sąsiad rodziców Mikołajka. Często przekomarza się z jego tatą. 

Monsieur Compani pan Compani Właściciel sklepu, gdzie robi zakupy rodzina Mikołajka. 

 

 

Książki o Mikołajku 

• Le Petit Nicolas, wyd. 1960 (Mikołajek, wyd. wraz 
z Rekreacjami Mikołajka w 1964, samodzielnie w 
1966). 

• Les Récrés du Petit Nicolas, wyd. 1960 (Rekreacje 
Mikołajka, wyd. wraz z Mikołajkiem w 1964). 

• Le Petit Nicolas et les copains, wyd. 1963 
(Mikołajek i inne chłopaki, wyd. 1979). 

• Les vacances du Petit Nicolas, wyd. 1962 
(Wakacje Mikołajka, wyd. 1980). 

• Joachim a des ennuis, wyd. 1964, później tytuł zmieniono na Le petit Nicolas a 
des ennuis (Joachim ma kłopoty, wyd. 1982, później – Mikołajek ma kłopoty). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajek_(ksi%C4%85%C5%BCka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekreacje_Miko%C5%82ajka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekreacje_Miko%C5%82ajka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wakacje_Miko%C5%82ajka
https://pl.wikipedia.org/wiki/1982
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajek_ma_k%C5%82opoty


• Histoires inédites du Petit Nicolas, wyd. 2004 (Nowe przygody Mikołajka, wyd. 
2005). 

• Histoires inédites du Petit Nicolas. Volume 2, wyd. 2006 – premiera 5 
października (Nowe przygody Mikołajka. Tom 2, wyd. listopad 2007). 

• Le Ballon et autres histoires inédites, wyd. 2009 – premiera 5 marca (Nieznane 
przygody Mikołajka, wyd. 2009). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_przygody_Miko%C5%82ajka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_przygody_Miko%C5%82ajka._Tom_2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieznane_przygody_Miko%C5%82ajka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieznane_przygody_Miko%C5%82ajka


 
 



 

Ekranizacje :  

Ze względu na niesłabnący sukces 

literacki książkowe przygody Mikołajka 

zostały przeniesione na duży ekran. 

Pierwsza ekranizacja przygód Mikołajka 

została zrealizowana w 2008 roku. Film 

wyreżyserował Laurent Tirard; on też wraz 

z Gregoirem Vigneronem napisał 

scenariusz. W roli głównej występuje 

Maxime Godard. Film miał premierę we 

Francji 30 września 2009, podczas 

obchodów 50. urodzin Mikołajka (w 

Polsce premiera odbyła się 4 grudnia). Z tej samej okazji powstała seria krótkich filmów 

animowanych, emitowanych przez francuski kanał telewizyjny M6. 

 

W 2014 roku powstała kolejna filmowa część 

zatytułowana „Wakacje Mikołajka”, która również 

przyciągnęła do kin rzesze fanów tego 

przesympatycznego bohatera i jego paczki, 

zarówno dzieci, jak i dorosłych.  

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurent_Tirard&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gregoire_Vigneron&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_T%C3%A9l%C3%A9vision_6


Twórcy :  

René Goscinny - francuski scenarzysta i 

pisarz polskiego pochodzenia, jeden z najbardziej znanych 

twórców komiksu europejskiego. Urodził się w 

Paryżu,rodzinie polskich imigrantów żydowskiego pochodzenia, 

jako syn Stanisława Gościnnego, inżyniera chemika z Warszawy i 

Anny Bereśniak z Chodorkowa. 

Swoją karierę chciał zacząć jako rysownik, jednak nie udało mu 

się zdobyć pracy w studiu Walta Disneya. Dopiero po 

poznaniu Morrisa i Alberta Uderzo rozpoczął prawdziwą karierę 

jako autor scenariuszy komiksowych. W 1955 

powstała seria o Lucky Luke’u, którą tworzył wraz z Morrisem; 

współpraca z Uderzo przyniosła opowieści o 

Indianinie Umpapie i Asteriksie (24 zeszyty). W 1959 Goscinny, Uderzo i Charlier 

założyli magazyn „Pilote”, w którym został opublikowany historyczny komiks Przygody 

Galla Asterixa. W „Pilote” ukazała się też seria komiksowa o Iznogudzie. René 

Goscinny współpracował z wieloma słynnymi twórcami komiksów, między 

innymi Tardim, Mandryką i Gotlibem. 

Goscinny jest także autorem serii humorystycznych książek o Mikołajku, które 

ilustrował Jean-Jacques Sempé, ukazujących się we Francji w latach 1956–1964. 

Opisują one w barwny i humorystyczny sposób wydarzenia z codziennego życia 

małego chłopca, tytułowego Mikołajka, mieszkającego we Francji na przełomie lat 50. i 

lat 60. XX wieku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenarzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Migracja_ludno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chodork%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morris_(rysownik)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Uderzo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucky_Luke
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucky_Luke_(posta%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umpa-pa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asteriks
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilote&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iznogud_(komiks)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Tardi&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Mandryka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcel_Gotlib&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajek_(seria_ksi%C4%85%C5%BCek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Semp%C3%A9


 

Jean Jacques Sempé – jeden z najwybitniejszych 

francuskich rysowników. Urodził się W 1932 roku w 

Bordeaux. Ze względu na problemy w nauce, nigdy nie 

ukończył liceum. Pracował jako pomocnik u dostawcy 

win, goniec biurowy, a nawet wychowawca na 

koloniach dla dzieci. W 1950 roku wyjechał do Paryża, 

a później sprzedał swój pierwszy rysunek 

dziennikarzowi "Sud-Ouest". Od tego czasu jego dzieła 

publikowane były w wielu poczytnych magazynach, w 

tym w amerykańskim dzienniku New York Times. 

Największą sławę Jean Jacques Sempé zdobył dzięki 

ilustracjom do książki o przygodach Mikołajka. Od 1960 

roku tworzył ilustracje do wszystkich książek z tej serii. 

Pozostałe publikacje wydane w Polsce, w których 

można znaleźć rysunki tego ilustratora, to "Historia 

pana Sommera", "Błędne ogniki i grzyby atomowe" 

oraz "Katarzynka". W 1962 roku ukazał się pierwszy 

tom rysunków ilustratora, zatytułowany "Rien n'est 

simple" („Nic nie jest proste”). 

 

 

 



 

A Wy, czy też lubicie Mikołajka i jego przygody? 

Jeśli tak, zapraszam Was serdecznie do szkolnej 

biblioteki, gdzie możecie wypożyczyć tom 

zatytułowany „Mikołajek”. 

😊 

Z okazji zbliżających się mikołajek 6 grudnia życzę 

Wam wielu wymarzonych prezentów. 

 

 

Pozdrawiam, Hanna Włosek 

 

 

Źródła: wikipedia.org, znak.com 


