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Laponia - królestwo św. Mikołaja 
i reniferów

Laponia to
kraina leżąca
za kręgiem
polarnym. To
jedno z
najbardziej
dziewiczych
miejsc w
Europie. Ta
piękna kraina
rozciąga się
na olbrzymim
obszarze od
Norwegii,
przez Szwecję
i Finlandię, po
Półwysep
Kolski w Rosji.
Zwłaszcza
wschodnia
Laponia jest
gratką dla
ludzi
poszukujących
nieskażonej
przyrody.
Spotyka się tu

dzikie pejzaże
niczym z
mrocznej
baśni:
powyginane w
dziwaczne
kształty
drzewa, rwące
rzeki, huczące
wodospady,
wygładzone
przez lodowce
grzbiety.
Krajobraz
Laponii
chroniony jest
przez
kilkanaście
parków
narodowych.
Krainę tę
warto
odwiedzić
także dla jej
rdzennych
mieszkańców
–  Samów,

nazywających
Laponię
Sapmi. To
jeden z
najstarszych
ludów Europy.
Jeszcze do
niedawna
Samowie żyli z
łowiectwa i
zbieractwa,
przenosząc się
z miejsca na
miejsce. Dziś,
choć
prowadzą już
osiadły tryb
życia,
niektórzy
nadal
utrzymują się
w tradycyjny
sposób.
Chyba każdy z
nas pisał listy
do świętego
Mikołaja.

Gdzie trafiły?
Właśnie do
Laponii, gdzie
znajduje się
magiczna
Wioska
Świętego
Mikołaja. Tu
święta Bożego
Narodzenia
trwają cały rok!
Mikołaj
przyjmuje
gości,
odpowiada na
listy. Rudolf
pasie się za
domem. Na
adres:
Tähtikuja 1,
Rovaniemi
96930 Arctic
Circle w
Laponii
przychodzi
ponad pół
miliona listów

rocznie! To
właśnie na
poczcie
najbardziej
można odczuć
ogrom całego
przedsięwzięcia
–
segregowane
listy
przychodzą ze
wszystkich
stron świata.
W czołówce
najchętniej
wysyłających,
obok dzieci z
Wielkiej
Brytanii,
Japonii i Chin,
są także
Polacy. A
sama poczta
to najbardziej
niezwykłe
miejsce w
wiosce.

Nie spotkamy
tu zwykłych
urzędników –
elfy sortują
przesyłki,
przystawiają
stemple i
odpowiadają
na maile.
Wioska jest
niewielka, a
wszystkie
atrakcje
znajdują się w
zasięgu
spaceru.
Wstęp do niej
jest bezpłatny,
ale wszystkie
dostępne w
niej atrakcje są
płatne. Wow!!,
może ktoś z
was w tym
roku zagości w
wiosce św.
Mikołaja?..

Renifer potrafi
zmieniać kolor
oczu. To jedna
z umiejętności,
której
niektórzy
ludzie
zdecydowanie
pozazdrościliby
reniferom.
Renifery żyją w
regionach, w
których jest
bardzo mało
światła.
Dlatego
zależnie od
pory roku
kolor ich oczu

zmienia się od
złotego po
niebieski-
dzięki temu
łatwiej im
wypatrzeć
drapieżniki.
Historia o
Rudolfie,
reniferze z
czerwonym
nosem, nie
wzięła się
zupełnie z
niczego.
Niektóre
renifery
faktycznie
mają czerwone

nosy, co wiąże
się z dużą
liczbą gęsto
,,upakowanych''
naczyń
krwionośnych,
bezpośrednio
pod skórą.
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Tradycje bożonarodzeniowe na
świecie

Boże Narodzenie i Wigilia to dni, na które
zawsze czekamy. Kojarzą nam się z
czasem spędzanym z rodziną, stołem
uginającym się od świątecznych potraw i
prezentami. Święta to tradycja, którą
każdy celebruje na swój własny sposób.
Jak Święto Bożego Narodzenia jest
obchodzone w innych krajach? 

W Rosji bardziej
uroczyście niż
Boże
Narodzenie
świętowana
jest noc z 31
grudnia na 1
stycznia. To
czas
prezentów,
które tam
przynoszą:
Dziadek Mróz i
jego wnuczka

Śnieżynka.
Boże
Narodzenie
jest
obchodzone
po świętach
Nowego Roku,
7 stycznia. To
święto bardzo
radosne, wiele
osób udaje się
wtedy do
cerkwi,
wszyscy

składają sobie
życzenia.
Rozpoczyna je
uroczysta,
rodzinna
kolacja, czyli
Wigilia. Na
rosyjskim stole
wigilijnym
obowiązkowo
powinno
znaleźć się 12
dań - zgodnie
z liczbą
apostołów. 

Jedną z
rosyjskich
tradycji Świąt
Bożego
Narodzenia
jest m.in.
zapalanie
świec w
oknach i
ognisk na
ulicach, które
mają rozgrzać
w zimową,
mroźną

noc narodzone
Dzieciątko.
Dzieci z
papierowymi
gwiazdami i
lampionami w
rękach pukają
do tych
domów, w
których
zapalono
świece, aby
złożyć
życzenia

domownikom,
zaśpiewać
kolędy, a
nawet odegrać
całe
przedstawienia.
Gospodarze
zapraszają ich
do domu, do
swojego stołu
lub nagradzają
świątecznymi
smakołykami.

W Meksyku już
15 grudnia
wiesza się pod
sufitem piniatę
ze słodyczami.
Dzieci rozbijają
ją kijem, co
rozpoczyna

wyścig w
zbieraniu
słodyczy.
Głównym
daniem
wigilijnym jest
wędzony dorsz
z papryką

i oliwą oraz
małymi
grzankami. 

W Korei święta
nie są tak
wyjątkowe jak
w innych
zakątkach
świata. Zwykle
są to spotkania
w gronie
najbliższych
przyjaciół i
rodziny
podczas
uroczystych
kolacji w
restauracjach.
Tego dnia
restauracje
pękają w
szwach,

organizowane
są również
specjalne
pokazy i
uroczystości w
miejskich
parkach.

Na koreańskich
stołach trudno
dopatrzeć się
potraw
zarezerwowanych
jedynie na
święta, zwykle
jest to
wołowina z
grilla, sałatki,
ale nie brakuje

również dań
tradycyjnej
kuchni
koreańskiej -
jak noodle,
zupy i kimchi -
składającego
się z
fermentowanych
lub kiszonych
warzyw,
głównie
kapusty oraz
papryczek chili.
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Shakin Stevens
„Mary
Christmas
everyone”.To
dość znana
świąteczna
piosenka, ma
78 388 035
wyświetleń na
You Tube!

Top 5
najpopularniejszych

świątecznych piosenek

„Last
Christmas” to
niezaprzeczalnie
największy
świąteczny HIT i
najpopularniejsza
piosenka grupy
WHAM! Na
Spotify w tym
roku 29
listopada

powstał film
oparty na
utworze, który
nazywa się tak
samo jak tytuł
piosenki.
Piosenka
doczekała się
coverów wielu
artystów w
różnych

językach, także
w polskim.

Mariah Carey –
“All i want for
Christmas is
you” to chyba
druga tak często
puszczana w
radiach
piosenka. Ten

utwór tak jak
poprzedni ma
też dużo
coverów m.in.
Fifth Harmony
czy Justina
Biebera.
Przyznać się kto

choć raz słyszał
ją w radio. ;)

„Coraz bliżej
święta”. Tej
piosenki refren
znają już chyba
wszyscy Polacy,
co roku wpada
w ucho.
Chociaż
oryginalną
wersją jest ta
śpiewana przez

Anię Szarmach,
to wiele
wokalistów
śpiewało ten
utwór, np. Cleo,
Nosowska,
Margaret.

Świąteczne
wydanie
gazetki
przygotowali:

 Julia
Kocknecht, 

Tosia
Brzezińska, 
Blanka
Karzyńska,
Maria
Szmyt,
Julia
Ciarkowska,

Ola Rompa,
Patrycja
Śledź,
Adrianna
Piwowarczyk,
Zuzanna
Cymanowska,
Krzysztof
Golicki


	Laponia - królestwo św. Mikołaja  i reniferów
	Renifer potrafi zmieniać kolor oczu. To jedna z umiejętności, której niektórzy ludzie zdecydowanie pozazdrościliby reniferom. Renifery żyją w regionach, w których jest bardzo mało światła. Dlatego zależnie od pory roku kolor ich oczu
	zmienia się od złotego po niebieski- dzięki temu łatwiej im wypatrzeć drapieżniki. Historia o Rudolfie, reniferze z czerwonym nosem, nie wzięła się zupełnie z niczego. Niektóre renifery faktycznie mają czerwone
	nosy, co wiąże się z dużą liczbą gęsto ,,upakowanych'' naczyń krwionośnych, bezpośrednio pod skórą.

	Tradycje bożonarodzeniowe na świecie
	Top 5 najpopularniejszych świątecznych piosenek
	Tosia Brzezińska,
	Ola Rompa, Patrycja Śledź, Adrianna Piwowarczyk, Zuzanna Cymanowska, Krzysztof Golicki
	Świąteczne wydanie gazetki przygotowali:
	Blanka Karzyńska, Maria Szmyt, Julia Ciarkowska,
	Julia Kocknecht,


