6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie.
Dla Asi ma piłkę, dla Bartka – sanki
i figurówki dla Zuzanki.
Kasi książeczkę da z obrazkami
i lalkę Barbie z ubrankami.
Dla Krzysia ma czapkę i rękawiczki,
Bliźniaczką z Kocka da dwa szaliczki.
Jasiowi puzzle, drewniane klocki,
Mateuszowi - wóz strażacki.
a dla Jędrusia z Zakopanego
Ma narty i piękne klocki lego.
A kiedy rozda już prezenty,
Wraca do nieba uśmiechnięty.
Choć może czasem przykro świętemu,
Że nikt prezentów nie daje jemu.

Różne imiona Świętego Mikołaja
we Włoszech nazywany jest Babbo Natale, w Niemczech –
Weihnachtsmann lub Heilige Nicolaus, we Francji - Pere Noel,
w Hiszpanii – Babbo Natale, w Holandii – Sinter Klaas,
w Szwecji – Nisse lub Jul Tomte, w Słowacji – Svaty
Mikulas, w Rosji – Died Moroz, w USA Santa Claus,
w Luksemburgu - Klees'chen, Saint Nicholas, w Anglii jest
nazywany Father Christmas, lub Saint Nicolaus, na Łotwie Ziemmassvetku vecitis, w Austrii - Saint Nicholas w Irlandii
– Santy, w Belgii - Saint Nicholas, Noelw Portugalii - Pai
Natal, w Chorwacji - Sveti Nickola w Szwajcarii – Samichlaus,
w Czechach - Swiaty Mikulasw Danii – Julemanden, w Grecji - Aghios
Vassilis na Litwie - Kaledu Senis.

Renifery w zaprzęgu Św. Mikołaja

Comet – Kometek
Dasher- Fircyk
Dancer- Tancerz
Vixen- Złośnik

Blitzen- Błyskawiczny
Cupid- Amorek
Prancer- Pyszałek
Donner- Profesorek
Rudolph- Rudolf Czerwononosy

Jak przyjąć Świętego Mikołaja?
Święty Mikołaj jest bardzo zapracowany. W okresie świąt nie ma czasu
przygotować sobie jedzenia. Dlatego przed zaśnięciem należy przygotować dla
niego poczęstunek.
Święty Mikołaj jest znanym łakomczuchem. Najbardziej lubi maślane ciasteczka,
czekoladę i mleko (może być kakao).
Przygotowane smakołyki należy pozostawić na stole w kuchni na noc. Taki
poczęstunek wzmocni Świętego Mikołaja, a Wasz dom zapamięta jako gościnny
i pełen ciepła.
Nie można zapominać o mikołajowych reniferach. Najlepiej przygotować dla nich
wiązkę siana. Renifery uwielbiają także jabłka. Ich poczęstunek również można
pozostawić w kuchni (Święty Mikołaj zapewne im go zaniesie) albo na balkonie
lub w ogrodzie (wtedy same go znajdą).

Jak rozpoznać Świętego Mikołaja?
To proste. Po ubraniu i wyglądzie. Oto jego krótki opis:
Kurtka - uszyta z czerwonego materiału wykończonego białym
futerki ,zapinana jest na wielkie białe guziki, a rękawy ma
z wywiniętymi białymi mankietami.
Spodnie - także czerwone. Głębokie, wpuszczane kieszenie po bokach żeby
zmieściło się w nich bardzo dużo słodyczy (dlatego Święty Mikołaj ma je zwykle
powypychane, głównie ciasteczkami od dzieci). W pasie spodnie są zapięte na
wystającym okrąglutkim brzuchu (każdy prawdziwy Święty Mikołaj ma wystający
brzuszek, każdy Święty Mikołaj to prawdziwy łakomczuszek, żaden nie
powstrzyma się przed zjedzeniem ciastek).
Czapka - także ma czerwony kolor i też wykończona białym futerkiem. Na
czubku oczywiście biały pompon.
Pas i buty - pas powinien być szeroki i czarny, buty wysokie z cholewami także
czarne.
Włosy, broda i wąsy - muszą być długie i mieć biało-srebrny kolor.
Worek na prezenty - zrobiony jest z naturalnych materiałów np. juty, który
wykończony jest czerwoną taśmą.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ jest znany na całym świecie.
Jak zmieniał się wizerunek ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Święty Mikołaj to chyba najbardziej znana postać na
całym świecie. Mikołaj był biskupem Miry. W tradycji
przedstawiany jest jako starzec z okazałą brodą, często
w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem
rózg w ręce. 6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego)
grzecznym dzieciom przynosi prezenty, a niegrzecznym
– rózgę.
W Holandii święty Mikołaj był patronem Amsterdamu i jego kult był
wyjątkowo mocny. Przedstawiano go tradycyjnie jako starego
człowieka w szatach biskupa, jeżdżącego na ośle. Od XVI wieku przypływał

statkiem i jeździł na białym koniu. Nikt się jednak za niego nie przebierał.
Pierwsze wzmianki o świętowaniu tego dnia pochodzą z XIV wieku. Czterdzieści
lat później kolonię i miejscowość Nowy Amsterdam przejęła Wielka Brytania
i przemianowano ją na Nowy Jork. Kiedy Holendrzy osiedlili się w USA , co roku 6
grudnia kultywowali oni przywieziony z ojczyzny zwyczaj obdarowywania się
prezentami w dzień św. Mikołaja, którego zwali w swym języku Sinter
Klaas. Anglicy i inni mieszkańcy Nowego Jorku nie potrafili tego
wymówić prawidłowo, przekręcali więc imię świętego, wymawiając
je Santa Claus. I tak z czasem święty Mikołaj zmienił nie
tylko swoje imię ale również swój wygląd. Ogromny wpływ
na obecną formę postaci Świętego Mikołaja mieli oczywiście
Amerykanie i Brytyjczycy, dla których Święty Mikołaj jest jedną
z atrakcji świąt Bożego Narodzenia Obecny jego wizerunek nieco
odbiega od prawdziwej postaci. Współczesny Święty Mikołaj ten,
którego znamy z ilustracji w książkach dla dzieci, z kreskówek
i świątecznie przystrojonych ulic miast przed Bożym Narodzeniem, narodził się
właśnie w Stanach Zjednoczonych-przybierając postać pyzatego dziadka
o czerwonych policzkach i długiej białej brodzie podróżującego saniami
w zaprzęgu reniferów.
To amerykański Mikołaj jest obecnie pierwszoplanowym wizerunkiem
Mikołaja na całym świecie

Krótka historia amerykańskiego wizerunku
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W roku 1809 pisarz i miłośnik folkloru Washington Irving, nazywany ojcem
literatury amerykańskiej, napisał książkę "Historia Nowego Jorku" w której
przedstawił wydarzenia z podboju Ameryki przez holenderskich zdobywców oraz
ich zwyczaj obdarowywania się prezentami w dzień św. Mikołaja. Święty, na
ilustracjach Jamesa Pouldinga, nie miał już jednak szat biskupich,
a zamiast na białym koniu, podróżował na pegazie - rumaku ze
skrzydłami.
23 grudnia 1823 roku w jednym z nowojorskich dzienników ukazał się poemat
pt. "Relacja z wizyty św. Mikołaja", którego autorem był Clement Clark Moore,
profesor studiów biblijnych z Nowego Jorku. Moor przedstawił św. Mikołaja
jako wesołego staruszka z dużym brzuchem i niskiego wzrostu,
podróżującego zaprzężonymi w renifery saniami i włażącego w wigilię przez
kominy, by podłożyć dzieciom prezenty pod choinkę. Jednocześnie przyjazd
św. Mikołaja umiejscowił nie w nocy z 5 na 6 grudnia, jak było
w Europie, lecz w wigilię Bożego Narodzenia.
W latach 1860-1880 nowojorskie czasopismo "Harper's" opublikowało wiele
rysunków znanego amerykańskiego rysownika, Thomasa
Nasta. Mikołaj w wykonaniu Nasta był niskim grubasem
z poematu Moore'a. Nast umieścił siedzibę Santa
Clausa na biegunie północnym. Pod koniec XIX wieku
wykreowana w Nowym Jorku postać Santa Clausa została
przeniesiona do Wielkiej Brytanii. Tam nazwano świętego
Father Christmas, czyli Ojciec Bożonarodzeniowy.
Ostatni "szlif" amerykańskiej postaci św. Mikołaja
nadał koncern Coca-Cola, w swej kampanii reklamowej
w roku 1930. Czerwony płaszcz i czapka - został opracowany przez
amerykańskiego artystę, Freda Mizena, i został użyty w reklamie napoju. Rok
później nowy wizerunek św. Mikołaja przygotował, także na zlecenie Coca-Coli,
Huddon Sundblom.

Zmienił on nieco wizerunek wykreowany pół wieku
wcześniej przez Thomasa Nasta. Stworzył świętego
Mikołaja wysokiego i potężnego, z białymi włosami,
wąsami i długą białą brodą. Strój utrzymano
w barwach czerwonej i białej.
W latach trzydziestych wymyślono także imiona
poszczególnych fruwających reniferów, których liczbę
ustalono na siedem i dodano inne szczegóły, znane dziś
dzieciom z całego świata. Kreację Św. Mikołaja z reniferami
i pomocnymi skrzatami stworzyły w latach dwudziestych
zeszłego wieku media. To one zakwaterowały Mikołaja na
biegunie północnym w Laponii niedaleko siedlisk Saamów
rdzennych mieszkańców Laponii. Medialna siedziba współczesnego Św. Mikołaja
znajduje się 8 km od Rovaniemi, miasta uznawanego za stolicę fińskiej Laponii.
W czasach tureckiego Świętego Mikołaja tereny te były jedynie miejscem hodowli
reniferów i polowań na foki.
Mimo różnych, kulturowych i obyczajowych przeinaczeń, chociażby
wyglądu i stroju Mikołaja, jeden fakt pozostaje niezmienny - to za
przykładem świętego Mikołaja biskupa czyni się w świecie wiele
dobrego. Dzieci i dorośli mają wzór do naśladowania jak należy dzielić
się z innymi i być dla drugich darem. I chociaż św. Mikołaj żył tak dawno,
bo w IV wieku, to udzielił nam bardzo cennej lekcji o miłości do drugiego
człowieka. I dopóki św. Mikołaj będzie w nas samych, dopóty trwać
będzie ten piękny, chrześcijański obyczaj

Laponia – kraina Świętego Mikołaja
Przed 14 laty minister spraw zagranicznych
Finlandii uroczyście przekazał Laponię świętemu
Mikołajowi.
Laponia to kraina leżąca w północnej Finlandii,
w części poza kręgiem polarnym. Jest miejscem
dzikim i słabo zaludnionym , do którego dostępu
broni surowy klimat i groźna przyroda.
Zamieszkują ją twardzi hodowcy reniferów.
Wydaje się, że są niewrażliwi na zimno - potrafią nawet zażywać kąpieli
pomiędzy dryfującymi krami! Podczas letnich miesięcy słońce nie zachodzi nad
Laponią przez 2 - 3 miesiące. Zimą zaś pojawia się na parę godzin dziennie.
Temperatura spada wtedy poniżej minus 30 stopni, na szczęście suche powietrze
łagodzi skutki mrozu. Nocami można wtedy podziwiać wspaniałe zorze polarne:
księżyc, rozszczepione pasma czerwonego, żółtego
i zielonego światła tworzą magiczne, śnieżne
krajobrazy. Laponia stanowi, mimo swego klimatu,
swoistą atrakcję turystyczną. Zimowe wyprawy psimi
zaprzęgami, obejrzenie wyścigów reniferów, dostarczą
wrażeń na całe życie. Głównym celem turystów bywa
zazwyczaj stolica Laponii - Rovaniemi. Przyciąga ich
tam niesamowite pragnienie odwiedzenia Wioski
Świętego Mikołaja leżącej 8 km od miasta.

Wioska Świętego Mikołaja
Rovaniemi to 35-tysięczne miasteczko 900 kilometrów na północ od Helsinek.
Każdego roku odwiedza je ponad pół miliona osób... Tutaj mieszka właśnie
Święty Mikołaj. Pomysł budowy wioski Świętego Mikołaja rzucił fiński dziennikarz
Niilo Tarvaj1rvi. Podchwycili go przedstawiciele lokalnych władz Rovaniemi
i Mikołaj stał się mieszkańcem Laponii.
Wioska prezentuje się bardzo okazale. Jest tutaj Główne Biuro Świętego Mikołaja,
Poczta Główna Świętego Mikołaja, restauracja Świętego Mikołaja, Oficjalny Port
Lotniczy Świętego Mikołaja. W wiosce oprócz szczodrego Świętego można
również spotkać jego skrzaty oraz pogłaskać renifery (te, które ciągną sanie
Mikołaja). Zgodnie z tabliczką zawieszoną na drzwiach biura w okresie
świątecznym Święty Mikołaj urzęduje od godziny 9 nawet do 19.
W latach 90. ubiegłego wieku do Rovaniemi przychodziło rocznie blisko milion
listów do Świętego Mikołaja. Najwięcej listów wysyłają dzieci z Wielkiej Brytanii,
Japonii i oczywiście Polski.
ADRES DOMU ŚWIĘTEGO MIKOŁJA

Santa Claus' Office
FIN-96930 Napapiiri
Rovaniemi
Finland
e-mail: santa.claus@santaclausoffice.fi
O świętym Mikołaju – biskupie z Miry
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni,
mieszkańcy dużych miast i małych miasteczek. Święty Mikołaj
odwiedza nas zazwyczaj 6 grudnia lub w wieczór wigilijny.
Święty
Mikołaj
od
wieków
kojarzy
się
z tym
co
najwartościowsze w człowieku: dobrocią, wrażliwością na
potrzeby bliźniego, nieograniczoną hojnością i gotowością do
służby. Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł
w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy córki . Gdy biskup
dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki
z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch i trzewiczków, które
owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. Stąd
w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał
zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie
kominków nie używano, Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę
śpiącego dziecka. Obecnie Święty Mikołaj przynosi co roku prezenty 90 milionom
dzieci na całym świecie i zostawia je pod poduszką, w skarpetach, bucikach czy
pod choinką. Wieść głosi, iż urodził się na przełomie wieków III i IV w Turcji.
Święty Mikołaj ukończył seminarium duchowne i przez wiele lat był biskupem
Miry, portowego miasteczka w Azji Mniejszej. Był człowiekiem wielkiego serca,
pomagał biednym i potrzebującym. Rozdał cały swój majątek ubogim.
Prawdopodobnie czynił też cuda. Krąży o nim wiele legend. Po długich latach
błogosławionych rządów, po życiu gorliwym i pełnym dobrych czynów, biskup
Mikołaj, 6 grudnia roku ok. 342 zmarł.
Niegdyś był patronem żeglarzy i wędrownych kupców (urodził się w rodzinie
bogatych kupców). Chronił ich od niebezpieczeństw podróży i zapewniał
powodzenie w handlu. Patronował też wielkim przedświątecznym jarmarkom. W
dzień św. Mikołaja w wielu miastach Europy rozpoczynały się targi, które trwały
przez 14 dni. W tym dniu ludzie ze stanu kupieckiego wstępowali w związki
małżeńskie (Antwrpia). Urodzeni 6 grudnia chłopcy dostawali imię - Mikołaj

(Hamberg i Lubeka). 6 grudnia w południe ogłaszano rodzaj przepowiedni
dotyczącej okresu targów. Niektóre miasta uczyniły go swoim patronem: Nowy
Jork, Amsterdam. Za opiekuna obrali go również uczeni, pasterze, bankierzy,
a nawet więźniowie.
Święty Mikołaj jest uznawany za patrona szczęśliwych podróży. Opiekuje
się podróżnymi, turystami, wycieczkowiczami i pątnikami. Święty Mikołaj był
z zamiłowania wędrowcem. Niósł ludziom dobrą nowinę, od miasta do miasta, od
wioski do wioski, naśladując sposób nauczania Jezusa. Ponieważ odległości
między ludzkimi skupiskami były spore, więc wyprawy nie należały ani do
łatwych ani do bezpiecznych. Wymagały od świętego dobrej kondycji fizycznej
i znajomości turystycznego rzemiosła. Z podań historycznych wiadomo, że
Mikołaj odbył wiele podróży. Podróżował lądem i wodą. W czasie jednej
z morskich przepraw, wyratował marynarzy od niechybnej śmierci, podczas
szalejącego sztormu. Wydarzenie to znacznie wpłynęło na uznanie św. Mikołaja
patronem szczęśliwych i bezpiecznych podróży. Podczas licznych wędrówek
odkrywał nowe, nieznane miejsca a także poznawał tamtejszych mieszkańców
z ich kulturą, obyczajami i warunkami życia.

