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BOŻE NARODZENIE WE FRANCJI

Boże Narodzenie we Francji w większości domów przestało być
świętem religijnym. Jest teraz obchodzone w sposób oparty na
tradycji i dawnych zwyczajach. Mało Francuzów przestrzega
zasad związanych z adwentem. To nie jest czas wyrzeczeń.
Religijnych zwyczajów przestrzega się najczęściej na wsiach.
Święty Mikołaj jest we Francji nazywany Pere Noel, a w
niektórych regionach towarzyszy mu mroczna postać nazywana
Le Pere Fouettard, która ma za zadanie zdecydować, czy
dziecko było grzeczne, czy – nie. Bardzo ciekawe jest to, że gdy
maluchy piszą listy do Mikołaja to oczekują na wiadomość
zwrotną. Prezenty odpakowuje się dopiero 25 grudnia
Podobnie, jak w Polsce ubiera się tam choinkę, jednak we Francji
robi się to pod koniec listopada, a rozbiera się ją na Nowy Rok.
We Francji mało kto słucha kolęd, a jeszcze mniej je śpiewa.
Popularne są za to świąteczne piosenki, musicale, programy
telewizyjne lub radiowe.
Bardzo różni się również sposób odprawiania Pasterki, która
często odbywa się o różnych godzinach. Jest o północy jedynie
w starych i tradycyjnych katedrach.
Największa różnica to, jednak brak drugiego dnia świąt. Po wigilii
następuje tylko jeden dzień świąt – nie dwa.
Francuzi kochają owoce morza, które dominują na ich
świątecznych stołach, jako przystawki. Potrawy różnią się w
zależności od regionu, jednak wszędzie są ostrygi, które w
niektórych je się na surowo, smażonych langust oraz królewskich
krewetek w sosie majonezowym. Poza owocami morza je się
również różne pasztety, pieczonego indyka z kasztanami, ślimaki
z masłem i czosnkiem oraz dużo różnych mięs. Podaje się
oczywiście również wino i sery. Ciekawe jest to, że Francuzi
rzadko spotykają się w wigilię, dniem rodzinnym jest 25 grudnia.
Po daniach głównych jest czas na desery, których we Francji
podaje się 13. Ma to upamiętniać 12 apostołów i Jezusa. To
najczęściej ciasta, kremy, suszone owoce, pierniki, orzechy i
galaretki.
Święta Bożego Narodzenia we Francji są bardzo interesujące i
ciekawe, choć bardzo różnią się od tych polskich. Uważam
jednak, że te polskie są o wiele lepsze.
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SŁOWO OD REDAKCJI

SONDA

PRZYSŁOWIA

Drodzy Czytelnicy,

  Listopad, ostatni jesienny miesiąc, pełen deszczu,
zimnej i nieprzyjemnej pogody. W listopadzie
najważniejsze są Narodowe Święto Niepodległości
oraz Święto Wszystkich Zmarłych.

  Po listopadzie następuje grudzień, ostatni miesiąc w
roku kalendarzowym to czas szczególny dla nas
wszystkich. Każdy z radością oczekuje Bożego
Narodzenia i Sylwestra i z utęsknieniem czeka na
przyjście Mikołaja.  To pierwszy zimowy miesiąc, w
którym pojawiają się pierwsze opady śniegu.
Najmłodsi zawsze przyjmują tę wiadomość z ogromną
radością.

                                                        Amelia Zawodniak
                                                       Redaktor Naczelna

Wszyscy Święci niezgodą, wiatry ze śniegiem
przywiodą.
Czasy niekiedy bywają, że Wszyscy Święci w bieli
przybywają.
Gdy na Wszystkich Świętych ziemia mrozem skrzepła,
to gadają ludzie starzy, że zima będzie ciepła.
Na Wszystkich Świętych ziemia skrzepła, to będzie
zima ciepła, a jak deszcz, to trzeba będzie za piec
wleść.
Gdy na Szczepana błoto po kolana, na
Zmartwychwstanie wytoczymy sanie.
Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
Jak we wigilię z dachu ciecze, zima się długo
przywlecze.
W Mikołaja, gdy deszcz wszędzie, cała zima lekka
będzie.
Kiedy na świętą Barbarę błoto, będzie zima jak złoto.

Jaka jest Twoja ulubiona potrawa wigilijna?
barszcz z uszkami 32 %
pierogi z kapustą i grzybami 28 %
ryba po grecku 21 %
karp 14 %
kapusta z grochem 5 %

Ulubiony zimowy sport:
skoki narciarskie 32 %
łyżwiarstwo figurowe 26 %
saneczkarstwo 16 %
snowboarding 11 %
bobsleje 10 %
łyżwiarstwo szybkie 3 %
hokej na lodzie 2 %

Jaka jest Twoja ulubiona kolęda?
,,Wśród nocne ciszy" 29 %
,,Przybieżeli do Betlejem" 24 %
,,Cicha noc" 18 %
,,Bóg się rodzi" 14 %
,,Jezus malusieńki" 9 %
,,Gore gwiazda Jezusowi" 6 %

Masz choinkę żywą czy sztuczna?
żywą 76 %
sztuczną 24 %

Na jaki kolor ubierasz choinkę?
różnokolorowa 62 %
czerwona 21 %
złota 10 %
srebrna 7 %
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PŁOCKIE LEGENDY

LEGENDA O SOBÓTCE

LEGENDA O WODNICY

            Dawno, dawno temu był sobie smok, Morus,
krewny bestii żyjącej w Krakowie, mieszkał w jaskini
nad dzisiejszą Sobótką, w płockiej skarpie. Pewnego
dnia latając nad miastem zobaczył piękną
dziewczynę, która była córką króla. Nazywała się
Sobótka. Szybko się zaprzyjaźnili, a później zakochali.
  Panna spędzała całe dni w jaskini. Królowi bardzo
się to nie podobało, więc postanowił zabić jaszczura.
Zrobił to trochę z tęsknoty za dzieckiem, a trochę ze
strachu, że stanie się krzywda jego córce.
  Dziewczyna przyszła rano do jaskini i ujrzała swego
ukochanego martwego. Z tęsknoty płakała tam aż do
śmierci. Z jej łez pod jamą powstał zbiornik wodny,
nazwany później jej imieniem.

Dawno temu młody Płocczanin, będący rybakiem udał
się nad Wisłę, by zarzucić sieci. Zobaczył tam młodą
dziewczynę pluskającą się w wodzie niedaleko
brzegu. Dziewczyna była młoda, urodziwa i miała
jasne włosy.
-Kim jesteś? – zapytał rybak.
-Jestem rusałką – odpowiedziała przyjaźnie
dziewczyna.
Przez kilka następnych nocy rybak spotykał się z
rusałką nad brzegiem rzeki. Chłopak był każdym
spotkaniem coraz bardziej zakochany. Pewnego razu
zadał ważne pytanie:
-Kocham cię najbardziej na świecie – powiedział. –
Czy uczynisz mi ten ogromny zaszczyt i zgodzisz się
zostać moją żoną?

Dziewczyna chwilę się zastanowiła.
-cóż – po chwili powiedziała. – Od bardzo dawna mam
takie marzenie, ale nikomu nie udało się go spełnić.
Tak bardzo lubię bursztyny i chciałabym mieć
zrobiony z nich naszyjnik. Wyjdę za ciebie, jeśli
zdobędziesz go dla mnie.
-Będę go dla ciebie miał! – wykrzykną od razu.
-Naprawdę?
Po kilku dniach dziewczyna dostała naszyjnik z
bursztynów.
-bursztyny są cudowne, ale perły jeszcze
piękniejsze…
-Znajdę taki dla ciebie miał!
Sytuacja powtórzyła się znowu, ale tym razem
dziewczyna poprosiła o naszyjnik z gwiazd.
-To niemożliwe! – krzykną rybak.
-Niemożliwe? Więc tego nie zrobisz?
-Nikt tego nie może zrobić! – krzyknął.
Rusałka w tej samej chwili krzyknęła tak, że chłopak
nie mógł wytrzymać. Zauważył, że zamiast rusałki w
wodzie jest okropna wodnica. Zaczęła uderzać w
wodę tak, że osunął się kawałek skarpy.
Podobno do dziś, kiedy istota przypomni sobie o
tamtym rybaku, wpada w złość, uderza w wodę, co
powoduje osuwanie się skarpy.
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KĄCIK NAJ

KĄCIK NAJ

Najpiękniejsze jesienne dary:
·  kasztany,
·  żołędzie,
·  jarzębina,
·  grzyby,
·  liście,
·  wrzosy.

Najlepsze prezenty na święta:
·  ubrania,
·  kosmetyki,
·  słodycze,
·  koc,
·  własnoręcznie robione kartki,
·  koszulki ze śmiesznymi nadrukami,
·  gry planszowe,
·  zabawki.

Najbardziej nietrafione prezenty na święta:
·  skarpetki,
·  zwierzę,
·  krem na zmarszczki.

Najlepsze potrawy wigilijne:
·  grzybowa,
·  barszcz z uszkami,
·  śledzie w śmietanie,
·  pierogi z kapustą i grzybami

Najciekawsze zimowe sporty:
·  saneczkarstwo,
·  hokej na lodzie,
·  łyżwiarstwo,
·  skoki narciarskie,
·  bobsleje.
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