
Święty Mikołaj w Rachowicach 

Przez wszystkie lata, kiedy był organizowany Święty Mikołaj niezmiennie hojnymi sponsorami byli 
Urban Metal z Rachowic i Rada Sołecka z Rachowic 
W pozostałych latach do głównych sponsorów dołączali: A&D Rachowice, "Raja" S.B. Langer, 
Firma FOIT TRUCK z Sierakowic, ks. Proboszcz Jerzy Pudełko z Rachowic, Komitet Rodzicielski 
przy szkole podstawowej w Rachowicach, a także Rady Sołeckie z Goszyc i Sierakowic. 

 

Spotkanie z Mikołajem 2013 

 

 

    W dniu 8.12.2013 r. o godzinie 15.00 na placu za budynkiem 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachowicach zostało po raz kolejny 

zorganizowane spotkanie z Mikołajem najmłodszych mieszkańców 

Rachowic i nie tylko! W tym roku Mikołaj przybył do naszych dzieci na 

bryczce. Jak co roku strażacy OSP Rachowice wraz z Radą Sołecką 

współorganizowali imprezę, w której wzięło udział 120 dzieci wraz ze 

swoimi opiekunami. Każdy z uczestników spotkania mógł ogrzać się przy 

przygotowanych przez strażaków ogniskach oraz napić się gorących 

napoi. Impreza ta organizowana jest, co roku z coraz większym 

rozmachem. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie z Mikołajem w 

2014 roku! To już tylko za niecałe 365 dni!  



 

 



Spotkanie z Mikołajem 2012 

 

     9 grudnia o godzinie 15.00 w naszym Sołectwie, jak co roku odbyło się 

"Spotkanie z Mikołajem" organizowane przez Radę Sołecką oraz kilka 

zaangażowanych w "życie" naszej wsi osób. Jak i przed rokiem nasi strażacy 

brali czynny udział przy organizacji tego wydarzenia zajmując się stroną 

techniczną imprezy. W tym roku Mikołaj przybył do naszych milusińskich wozem 

strażackim, którym kierowali Tomasz Ligus i Simon Szapoczka. Organizatorzy 

zadbali nie tylko o najmłodszych - do których przybył Mikołaj, również ich 

rodzice, dziadkowie lub opiekuni mogli rozgrzać się kawą, herbatą lub grzanym 

winem. Strażacy przygotowali ogniska, wokół których uczestnicy spotkania 

tańczyli w rytm muzyki.   

Zarząd OSP Rachowice serdecznie dziękuje wszystkim 

zaangażowanym strażakom, którzy poświęcając swój czas pomogli w 

organizacji tegorocznego spotkania z Mikołajem w naszej wiosce.  

Tu mam lukę. Czy są jakieś zdjęcia ewentualnie notatki? Powyższe 
sprawozdania „wyłuskałam ze strony OSP 

2005-w kolejnym corocznym spotkaniu ze św. Mikołajem uczestniczy mniej dzieci. Do 
rachowickiego kościoła z okolicznych miejscowości przybyło 81 dzieci. Spotkanie uświetniła Schola. 
Tradycyjnie sponsorem spotkania pozostała firma Uraban Metal i Rada Sołecka z Rachowic.  



 

2004-w tradycyjnym mikołajkowym spotkaniu uczestniczyło 86 dzieci. Jak co roku dzieci z 
niecierpliwością oczekiwały na przybycie św. Mikołaja. Dodatkowo dzieci obecne na spotkaniu 
zostały obdarowane przez sympatycznych pomocników św. Mikołaja. Spotkanie uświetniła Schola. 
Tradycyjnie sponsorem spotkania pozostała firma Uraban Metal i Rada Sołecka z Rachowic. 
Oprawę przygotowali: W. Morcinek, E. Mazur, M.J Nowrot oraz G. Masarczyk i A. Mastalerz 

2003-Jak co roku, do Rachowic przybyło 91 dzieci by oczekiwać św.Mikołaja. 
Punktualnie o 14.00 w drzwiach kościoła ukazał się orszak św. Mikołaja. Dostojny gość przybył w 
towarzystwie aniołów, które ciągnęły ogromne sanie wypełnione paczkami. Spotkanie uświetniła 
rachowicka Schola. Tradycyjnym sponsorem pozostała firma Urban Metal i Rada Sołecka z 
Rachowic. Oprawę przygotowali: W. Morcinek, W. Sachnik, I. Nowrot, M.J Nowrot oraz G. 
Masarczyk i A. Mastalerz. 

 

 

 



2002-Kolejne spotkanie ze św. Mikołajem zgromadziło ponad setkę dzieci które przybyły do 
rachowickiego kościoła by oczekiwać na niecodziennego gościa. Tradycyjnie sponsorem spotkania 
pozostała firma Urban Metal i Rada Sołecka z Rachowic. Oprawę przygotowali: W. Morcinek, W. 
Sachnik, I. Nowrot, M.J Nowrot oraz G. Masarczyk i A. Mastalerz. 
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2001- Spotkanie w kolejnym roku odbyło się już w mniejszym gronie. Św. Mikołaj 
przybył do Rachowickiego kościoła by obdarować 104 dzieci z kilku miejscowości 
sąsiadujących z Rachowicami. Sponsorem niezmiennie była firma Urban Metal z 
Rachowic i Rada Sołecka z Rachowic. Oprawę artystyczną i całość przygotowali: 
W. Morcinek, W. Sachnik, I. Nowrot, M.J Nowrot oraz G. Masarczyk i A. Mastalerz. 

2000-Spotkanie w roku jubileuszowym było szczególne z wielu względów. 
Szczególna była data, przełom tysiąclecia, grupa dzieci oczekujących na 
św. Mikołaja była również imponująca. W niedzielne grudniowe popołudnie do 
kościoła w Rachowicach na spotkanie ze św. Mikołajem przybyło 157 dzieci z 9 
miejscowości (Goszyce, Sierakowice, Rachowice, Sośnicowice, Tworóg Mały, 
Bojszów, Rudno, Rudziniec oraz Gliwice). Spotkanie takiej gromadki ze św. 
Mikołajem mogło dojść do skutku dzięki wsparciu finansowym firmy Urban Metal z 
Rachowic, Rad Sołeckich z Sierakowic, Goszyc i Rachowic, ks. Proboszcza z 
Rachowic oraz komitetu rodzicielskiego przy szkole podstawowej w Rachowicach. 
Organizatorami spotkania byli: W. Morcinek, W. Sachnik, I. Nowrot, M.J Nowrot oraz 
G. Masarczyk i A. Mastalerz. 

1999-Kolejne spotkanie ze św. Mikołajem, w którym uczestniczyło 130 dzieci z 3 
miejscowości (Rachowice, Goszyce, Sierakowice). Fundatorami paczek były Rady 
Sołeckie z Rachowic i Goszyc, firma FOIT TRUCK z Sierakowic oraz firma A&D z 
Rachowic. W przygotowanie spotkania zaangażowane były następujące osoby: W. 
Morcinek, W. Sachnik, I. Nowrot, M.J Nowrot oraz G. Masarczyk i A. Mastalerz 

1998-Powrót do wieloletniej tradycji spotkań ze św. Mikołajem w kościele. W 
spotkaniu uczestniczyło 110 dzieci. Paczki zostały ufundowane przez sponsorów: 
firmę A&D Rachowice, "Raja" S.B. Langer oraz Radę Sołecką z Rachowic. Wystrój 
kościoła, oprawa artystyczna, zakup paczek oraz przygotowanie inscenizacji to praca 
zespołu osób: W. Morcinek, W. Sachnik, I. Nowrot, M.J Nowrot, G. Masarczyk i A. 
Mastalerz. 

 


