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Hity
kinowe na

Święta

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi –
amerykański film w reżyserii
Riana Johnsona. Jest to ósma część
cyklu Gwiezdne wojny. Zdjęcia do filmu
trwały od września 2015 do lipca 2016
roku, realizowane były między innymi
w Irlandii oraz Chorwacji.       Nikola K.

Paddington 2 - druga część szalonych i zabawnych przygód
uroczego misia, którego pokochały dzieciaki i dorośli na całym
świecie! Tym razem rezolutny niedźwiadek nienagannych
manierach i skłonnościach do wpadania w tarapaty trafi w złe
towarzystwo.                                                      Karolina K.

Przedszkolak
pyta kolegę:
- Co dostałeś na
prezent pod
choinkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że
dostaniesz
lepsze
prezenty!!!
- No wiesz!
Przecież to
super prezent!
Dzięki tej trąbce 
zarabiam
codziennie
złotówkę!
- Jak to? W jaki
sposób?
- Tata mi daje,
żebym przestał
trąbić.

- Knock, knock!
- Who`s there?
- Mary
- Mary who?
- Marry
Christmas!

Amelia Parkitny
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Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia 
w innych krajach

Grecja
Łódka staje obok choinki, Święty
Mikołaj nie przynosi prezentów,
domownicy rzucają granatami, a
małe, podstępne stworki za
wszelką cenę próbują
uprzykrzyć ludziom życie. 
Bochenek jest zwykle okrągły, a
na jego środku znajduje się
zarysowany krzyż otoczony
uformowanymi z ciasta
ozdobami. Chleb kroi się na tyle
części, ile jest domowników.
Nim przystąpią oni do dzielenia
się, głowa rodziny, trzymając
bochenek nad kominkiem, 
polewa chleb oliwą i winem.

Gloria Palka

Szwecja
Do bożonarodzeniowych
zwyczajów w tym kraju należy
dekorowanie domów
świątecznymi
dekoracjami: figurkami św.
Mikołaja, aniołkami, gwiazdkami. Na
świątecznym stole nie może
zabraknąć pierników domowego
wypieku. Tradycyjną
skandynawską potrawą wigilijną
jest przede wszystkim ryż z
migdałami, a najpopularniejszym
symbolem świątecznym -
prosiak. Wigilia nie jest postna, a
jej obfitość to nawiązanie do
czasów pogańskich i składania
darów pogańskim bożkom.

Anna Czarnasiak

Anglia
Najważniejszym dniem w Anglii
jest 25 grudnia. Mikołaj
potajemnie zakrada się w nocy,
a swe podarunki zostawia w
skarpetach. Dzieci otwierają
prezenty cały dzień. Potrawą
goszczącą na angielskim stole
jest nadziewany indyk. W Anglii
są trzy słodkie
Bożonarodzeniowe desery:
Christmas cake, Christmas
pudding oraz mince pies. Gdy
przejdziemy sie po angielskich
ulicach możemy zauważyć
Kolędników śpiewających
kolędy.

Amelia Parkitny
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Niemcy
Święta Bożego Narodzenia w
Niemczech rozpoczynają się 24,
a kończą 26 grudnia. Niemieckie
domy w okresie świąt, są
ozdobione wieńcami
adwentowymi, a w oknach
domów można zobaczyć
mnóstwo kolorowych gwiazdek.
W domu stoi też choinka
ozdobiona jabłkami oraz
świeczkami. Początek wigilijnej
kolacji oznajmia dzwoniący po
południu dzwoneczek. Podczas
kolacji jada się przeważnie dania
złożone z ryb, ale na niemieckim
stole można także zobaczyć
pieczoną gęś lub bardzo
popularną sałatkę
kartoflaną. Popularnym
niemieckim, świątecznym
wypiekiem jest bakaliowe ciasto
„Stollen”. W Niemczech wigilię
spędza się w gronie
najbliższych, obdarowując się
prezentami i życząc sobie
„Frohe Weihnachten!”, co po
polsku znaczy „Wesołych
Świąt!”.

Emilia Kowalska

Francja

We Francji Święta obejmują
tylko 2 dni: Wigilię (24 grudnia) i
Boże Narodzenie (25 grudnia).
Bardzo popularne we Francji są
tzw. Kalendarze Adwentowe
wypełnione czekoladkami.
Francuzi mają w domach także
choinki i mnóstwo ozdób
świątecznych. Podczas Kolacji
wigilijnej, Francuzi najczęściej
jadają pieczonego indyka
podawanego z kasztanami,
wędzonego łososia, kawior,
pasztet z gęsich wątróbek (foie
gras), ostrygi oraz ślimaki. Na
deser jada się tam przeważnie
ciasta czekoladowe, które coraz
częściej zastępuje się deserami
lodowymi. Francuzi przekazują
sobie prezenty nie w Wigilię, lecz
w 1 dzień świąt (25 grudnia)
życząc sobie przy tym „Joyeux
Noël!”, co znaczy „Wesołych
Świąt!”.

Emilia Kowalska

Włochy
Włosi najbardziej uroczyście
obchodzą dzień Bożego
Narodzenia, a świąteczny obiad,
do którego zasiadają całymi
rodzinami, trwa najczęściej do
wieczora.
Podczas gdy na północy Włoch
w świątecznym menu są
faszerowane mięsem, szynką,
warzywami i serem tortellini, na
południu popularna jest lasagna
z sosem pomidorowym z
mięsem wieprzowym i kilkoma
rodzajami serów. Podawane są
też zupy, na przykład z porów z
ziemniakami i jajkami przepiórki
oraz truflami.
Najpopularniejszym deserem
jest typowe i znane na całym
świecie włoskie ciasto –
panettone z bakaliami i
posypane cukrem pudrem
pandoro z dodatkiem czekolady i
likieru. 
Włosi przywiązani są do głęboko
zakorzenionej w ich kulturze
tradycji, związanej z Bożym
Narodzeniem, jaką jest budowa
szopek. To właśnie we
Włoszech, w miejscowości
Greccio w Lacjum, z inicjatywy
św. Franciszka z Asyżu w 1223
roku powstała pierwsza żywa
szopka, która dała początek tej
bożonarodzeniowej tradycji. Stąd
rozeszła się na cały świat. 
Julia Palka
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Wywiad z panią Ewą Czernecką-Kucz - 
katechetką w naszej szkole.

Oliwia: Czy odlicza Pani już dni do Świąt Bożego
Narodzenia?
Ewa Czernecka-Kucz: Oczywiście. Robię to każdego
roku od pierwszej niedzieli Adwentu.
O: Co jest dla Pani najważniejszym symbolem
Świąt?
E: Żłóbek z dzieciątkiem i Gwiazda Betlejemska.
Gwiazdę Betlejemską przywołuję spoglądaniem w
niebo, które jest wyjątkowo gwieździste o tej porze. A
żłóbek… w tym miejscu przecież urodziła się Pan
Jezus.
O: Gdyby miała Pani spędzić Wigilię poza domem,
to gdzie by ją Pani spędziła?
E: W Betlejem w Judei lub z ludźmi samotnymi.
O: Jaka jest Pani ulubiona potrawa wigilijna?
E: Kapusta z grochem i śląskie makówki, ale nad to
uwielbiam zupę grzybową, którą zawsze robi moja
mama.
O: Kto u Pani w domu kładzie prezenty pod
choinką? Dzieciątko, Gwiazdor czy Aniołek?
E: Dzieciątko jakkolwiek byśmy to rozumieli.
O: Jaki prezenty otrzymywała Pani w domu
rodzinnym, a jakie dziś ofiarowuje Pani swoim
bliskim?
E: Pamiętam jeden prezent – piękne buty zimowe.
Dzisiaj moim bliskim i przyjaciołom staram się
ofiarować coś, co sprawi im radość. Często są to
przedmioty zrobione przeze mnie.

O: Życzenia świąteczne to piękny zwyczaj. Jakie
życzenia chciałaby Pani usłyszeć w tym roku, a
czego będzie Pani życzyć innym?
E: Życzę wszystkim czytelnikom „Matmomani” tak:
„Niech w Twym sercu zawsze gości Bóg dobroci, Bóg
miłości” i takie życzenia chciałabym też dostać.
O:Czy praktykuje Pani tradycję posiadania
dwunastu potraw na stole?
E: Wigilię z moją rodziną spędzamy w domu
rodzinnym, staramy się z moja mamą o to, aby ta
liczba potraw była na naszym stole wigilijnym.
O: Czy oprócz choinki znajdują się w Pani domu
inne elementy kojarzące się ze Świętami?
E: Tak. Zawsze jest to budowana szopka, niewielka,
ale jednak. Stajenka, puste miejsce przy stole i
oczywiście pięknie udekorowany dom. Pamiętajmy
jednak, że Pan Jezus urodziła się w ubóstwie i
przesadna ilość ozdób zaprzecza charakterowi tych
Świąt. Kiedy moje dzieci były malutkie, to
przebieraliśmy się – mąż za Józefa, ja za Maryję, a
dzieci za Dzieciątko i aniołka, lub pastuszka i
kolędowaliśmy u naszych rodziców i najbliższej
rodziny.
O: Jaka jest Pani ulubiona kolęda?
E: „Mizerna, cicha stajenka licha”. Urzeka mnie jej
treść, podniosła melodia, która przenosi mnie myślami
i sercem do Groty Betlejemskiej.
O: Czy chodzi Pani na Pasterkę?
E: Nie zawsze i nie każdego roku, ale to piękna
tradycja, którą kultywuje mój mąż.
O: A kartki świąteczne – tradycyjne czy
elektroniczne?
E: Oczywiście zawsze tradycyjne!!! I do tego zawsze
zrobione ręcznie przeze mnie. Mam przyjaciółkę z lat
szkolnych, która kolekcjonuje je od początku naszej
znajomości, czyli od ponad trzydziestu lat.
O: Co jest dla Pani najważniejsze w Świętach
Bożego Narodzenia?
E: Spotkanie rodzinne, bo to bardzo rodzinne święta, i
spotkanie w rodzinie bożej, czyli w kościele.
O: Bardzo dziękuję za wywiad. Życzę dla Pani od
całej redakcji Matmomanii zdrowych, wesołych i
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
E: Bardzo dziękuję.
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