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KSIĄŻKI
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
„Opowieść

wigilijna” została napisana przez Charlesa Dickensa i po raz
pierwszy wydana w 1843 roku z
ilustracjami Johna Leecha. Książka
okazała się niespodziewanym
sukcesem autora. Charles
pisał ją z zamiarem
spłacenia swoich długów za
pieniądze zarobione podczas
sprzedaży powieści.
Głównym bohaterem książki
jest Ebenezer Scrooge,
starzec w podeszłym wieku
nielubiący ludzi.

Scrooge jest skąpym,
skrytym w sobie
chłodnym
człowiekiem, a czas
spędza głównie w
swojej kancelarii. Starzec nienawidzi Świąt Bożego Narodzenia, jednak te
święta mają być inne. W noc wigilijną Scrooge’a odwiedzają cztery duchy,
tylko czy ich wizyta zmieni starca na lepsze?
Magazyn „Forbes” w 2005 roku umieścił Ebenezera Scroogea na dwunastym
miejscu piętnastu najbogatszych postaci fikcyjnych.
Pierwowzorem postaci Scrooge’a McDucka (pol. Sknerusa MacKwacza),
bohatera komiksów Carla Barksa, jest Ebenezer Scrooge.
Polecam również różne filmy nakręcone na podstawie „Opowieści wigilijnej”.
Pierwszy z nich, nakręcony przez Thomasa Edisona, ukazał się w 1908 roku.
Scenariusz do niego napisał sam Charles Dickens. Film ten jest niemy i trwa
około 15 minut.

W imieniu gazetki szkolnej – Julia Smyk
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QCHNIA
POTRAWY BOŻONARODZENIOWE W RÓŻNYCH
KRAJACH
Potrawy bożonarodzeniowe kojarzą nam się przede wszystkim z – wcale
nie grecką – rybą po grecku, zaczerpniętą od Litwinów Kutią oraz z
krwistoczerwonym barszczem świątecznym. Otóż w wielu innych krajach niż
Polska takie dania są w ogóle nie przyrządzane, a jak już to na pewno nie w
Wigilię. Chciałbym opisać Wam kuchnię Świąteczną na wszystkich – lub
prawie wszystkich – kontynentach, a czasem za przykład wezmę sobie parę
krajów, które osobiście odwiedziłem.

EUROPA
Tutaj chciałbym zacząć naszą wędrówkę po
kontynentach, kontynentach ze zróżnicowaną kulturą,
a więc i kuchnią.
Trzeba przyznać, że sama Europa jest chyba
największym „mix-em” kultur, jeśli spojrzeć na to ze
strony kuchni. Raz Anglia ze swym słynnym
Świątecznym Puddingiem, znów Francja ze
Skorupiakami W Pomarańczy, kończąc na Włoszech,
w których bożonarodzeniowym przysmakiem jest
babka drożdżowa z Mediolanu o dźwięcznej nazwie
„Panettone”
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AFRYKA
Kolejne miejsce na świecie, w którym do Świąt podchodzi się trochę inaczej, a
jednocześnie bardzo podobnie.
W Afryce Wigilia jest czasem całkowitego odpoczynku od codzienności i
czasem oddania się popularnym w Afryce rozrywkom (jak np. pływanie w
oceanie czy skakanie po dzikich bykach), dlatego też, aby było jeszcze
przyjemniej, trzeba zrobić coś smacznego do jedzenia. Wigilijna kuchnia
Afrykańska opiera się w znacznej części na słodkich smakach, jednak jakby nie
zapominając o swej dzikości i egzotyczności, z czego wychodzą różne, czasem
bardzo śmieszne połączenia smaków np. Czarny ryż z rodzynkami czy też
baranina z bananami.

AMERYKA PŁN.
Święta w Stanach Zjednoczonych są skupiskiem wielu kultur. Amerykanie
ubierają świąteczną choinkę, ale nie obchodzą Wigilii. Dlatego też
najważniejszym świętem jest
obiad wyprawiany 25 grudnia.
Na Wigilijnym stole w USA nie
może zabraknąć oczywiście
tradycyjnego indyka, na którym w
znacznej mierze opiera się
Amerykańska kuchnia świąteczna.
Jak wiadomo, amerykanie – lub
przynajmniej ich większość –
mają słabość do słodyczy, dlatego
też kiedy skończy się już tego
indyka, czy cokolwiek innego, co stoi na stole i jest uznawane za 2 danie,
przystępuje się do konsumowania rozmaitych batoników, cukierków, czy też
innych wysoko kalorycznych smakołyków.
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AMERYKA PŁD.
Świętowanie Bożego Narodzenia w większości krajów Ameryki Południowej
rozpoczyna się 16 Grudnia od trwających
dziewięć dni posadas - Są to przedstawienia
obrazujące bożonarodzeniową historię Józefa i
Marii szukających noclegu. Uczestnicy niosą
świece i lampiony. Każdej nocy kończą
przedstawienie w innym domu. Istotnym
elementem posadas jest piñata, czyli
ozdobiony bibułkowymi błaznami albo
zwierzątkami gliniany garnek wypełniony
mandarynkami, trzciną cukrową i cukierkami. Piñatę zawiesza się na sznurku
ponad głowami zebranych, a dzieci z zasłoniętymi oczami po kolei uderzają w nią
kijem, dopóki się nie rozbije, zasypując je lawiną słodyczy.
Właściwe Boże Narodzenie obchodzi się 24. grudnia, a rozpoczyna je uroczysta
wigilijna kolacja, która zawiera wiele elementów charakterystycznych dla USA
(czasami pojawia się nawet Indyk!). W wielu domach nadal wystawia się
tradycyjne szopki (nacimiento), ale pod wpływem ze Stanów Zjednoczonych
coraz popularniejsze stają się też choinki (najczęściej importowane z Kanady).

AZJA
Właściwie to nie ma co pisać o Azji, ponieważ po pierwsze jest tam mnóstwo
krajów, z innymi kulturami, a po drugie tylko w nielicznych krajach azjatyckich
obchodzi się święta. Jeśli w ogóle mowa o azjatyckiej kuchni
bożonarodzeniowej można wskazać parę potraw, bardziej popularnych w tym
okresie roku to możne powiedzieć, że na południu Azji jest to Kurczak w Sosie
Tika – Makala, a w środkowej części Azji , w Japonii lub w Chinach bardzo
popularne są w tym czasie Krewetki w Tempurze nadziewane na wykałaczki i
smażone na grillu.

W imieniu gazetki szkolnej – Staś Szeląg
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KULTURA
MILCZENIE O HIOBIE
„I siedzieli przy nim na ziemi siedem dni i siedem
nocy, i żaden nie przemówił do niego ani słowa, gdyż
widzieli, że jego ból był bardzo wielki”
(Księga Hioba, 2,13).
Przedstawienie według scenariusza i reżyserii Piotra
Cieplaka, który jest autorem sztuk nieprzeciętnych,
mn. moich ulubionych Opowiadań dla dzieci.
W przedstawieniu namawia nas do wspólnego
zamyślenia nad biblijnym tekstem.
Byłam, rozmyślam o tym do dziś i polecam innym by
poszli i pomyśleli…

W imieniu gazetki szkolnej – Julia Smyk
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OGŁOSZENIA

OD REDAKCJI

W tym ostatnim tegorocznym wydaniu chcielibyśmy życzyć Wam
wiele radości, słodyczy, prezentów i barszczu oraz szczęśliwego
nowego roku
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