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Wioska w. Miko³aja
Na granicy krêgu polarnego w
mronej Laponii 8 km od miasteczka Rovaniemi znajduje siê
wioska wiêtego Miko³aja. Biuro w. Miko³aja w okresie przedwi¹tecznym czynne jest w godz.
9.00-19.00.
Przed 14 laty minister spraw zagranicznych Filnandii przekaza³ Laponiê wiêtemu Miko³ajowi. Natomiast na wybudowanie wioski Mi-

ko³aja wpad³ fiñski dziennikarz, co
ochoczo podchwyci³y w³adze 35tysiêcznego miasteczka Rovaniemi.
I tak, niedaleko wzniesiono wioskê
w. Miko³aja z biurem, poczt¹, która musi uporaæ siê z nadchodz¹cymi do Miko³aja listami, restauracj¹
oraz oficjalnym portem lotniczym.
Rocznie miejscowoæ, gdzie mieszka w. Miko³aj odwiedza ponad pó³
miliona ludzi. W wiosce oprócz
Miko³aja mo¿na spotkaæ skrzaty i

renifery z miko³ajowego zaprzêgu.
Laponia jest krain¹ s³abo zaludnion¹, do której dostêpu broni surowy
klimat i byæ mo¿e dlatego w. Miko³aj wybra³ j¹ sobie na swoj¹ siedzibê.
Podczas letnich miesiêcy s³oñce nie
zachodzi nad Laponi¹ przez 2-3 miesi¹ce. Zim¹ za pojawia siê na parê
godzin dziennie. Temperatura spada
wtedy poni¿ej minus 30 st. C. Nocami mo¿na podziwiaæ wspania³e zorze polarne.

Miêdzynarodowy Miko³aj
wiêty Miko³aj prezenty
grzecznym dzieciom najczêciej
przynosi szóstego grudnia, ale
nie jest jedynym ofiaruj¹cym
podarunki z okazji wi¹t. W
Hiszpanii prezenty dzieciom
przynosz¹ Trzej Królowie, a w
Szwecji skrzat zwany Jultomen.
Angielskie dzieci pisz¹ listy do
wiêtego Miko³aja, w których opisuj¹, jaki prezent chcia³yby otrzymaæ.
Listy wrzucaj¹ do kominów, aby z
dymem polecia³y do nieba. Na kominkach i przy ³ó¿kach wieszaj¹ skarpety, do których Miko³aj wrzuca prezenty. W Belgii w. Miko³aj odwiedza domy dwa razy. Czwartego grudnia, aby sprawdziæ zachowanie dzieci, a szóstego grudnia przynosi
grzecznym prezenty. Miko³aj zostawia prezenty w bucikach, a dzieci,
aby przypodobaæ siê Miko³ajowi,
przygotowuj¹ marchewkê lub siano
dla jego osio³ków. Dzieci w Dani tak¿e pamiêtaj¹ o orszaku w. Miko³aja,
ale do nich Miko³aj przyje¿d¿a w
towarzystwie elfów saniami zaprzê¿onymi w renifery. Przysmakiem elfów jest mleko i pudding i dania te
czekaj¹ na ma³ych goci. Duñska
uczta wi¹teczna odbywa siê o pó³nocy w Wigiliê Bo¿ego narodzenia.

Z niecierpliwoci¹ czeka siê na deser
- pudding ry¿owy, w którym ukryty
jest jeden migda³. Jeli kto na niego
trafi, to wed³ug wierzeñ, bêdzie
szczêliwy przez ca³y rok. Francuskim dzieciom prezenty przynosi Pere
Noel z przyjacielem Pre Fouettard,
który wie, jak zachowywa³o siê ka¿de dziecko przez ca³y rok i doradza,
jakie prezenty wybraæ. Doroli wymieniaj¹ miêdzy sob¹ prezenty dopiero podczas nocy sylwestrowej. wiêty Miko³aj jest bardzo wa¿ny w Grecji, gdy¿ jest równie¿ patronem marynarzy, a jednym z jego zadañ jest
ratowanie statków przed sztormami.
W wi¹teczny wieczór dzieci greckie
chodz¹ od domu do domu i zbieraj¹
s³odycze w zamian za piewanie kolêd. wiêta w Hiszpanii s¹ bardzo
religijne. Patronk¹ kraju jest Maryja i to od jej wiêta, które przypada 8 grudnia, rozpoczyna
siê pora radoci. W wieczór
wigilijny wszyscy wychodz¹ na ulice i rozpoczynaj¹
siê tañce i piewy. Hiszpañskie dzieci prezentami obdarowuj¹ Trzej Królowie.
W Holandii wiêty Miko³aj
przyp³ywa statkiem w ostatni¹ sobotê listopada. Na
swoim bia³ym koniu Sinterklass paraduje przez ca³e

miasto, odwiedza pa³ac królewski.
Pi¹ty grudnia jest dniem szukania prezentów, które mog¹ byæ ukryte w najrozmaitszych miejscach. W domach
w Irlandii stawia siê a¿ po trzy choinki. Najpowszechniejszym zwyczajem jest umieszczanie wiec w
oknach, aby owietliæ drogê wiêtej
rodzinie szukaj¹cej schronienia.
Dzieciom szwedzkim prezenty przynosi skrzat zwany Jultomen. We W³oszech natomiast prezenty wymienia
siê dopiero szóstego stycznia na pami¹tkê darów, które Jezusowi przynieli Trzej Królowie.

