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Świątecznie od Redakcji...

W pierwszym numerze NeoWICI zamieściliśmy propozycję
współpracy przy tworzeniu kolejnych odsłon naszej gazetki
skierowaną do wszystkich długoszaków. Zgodnie z prawdą
możemy  stwierdzić,  że  spodziewaliśmy  się  odzewu,
ale  liczba,  objętość  i  jakość  nadesłanych  materiałów
przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Z 2-stronicowego
pierwszego  numeru,  wspólnie  razem  stworzyliśmy
12-stronicową publikację w znakomitej  większości  złożoną
z  Waszych  materiałów:  wierszy,  tekstów,  zdjęć  i  grafik.
Liczymy,  że  nasza  współpraca  będzie  trwać  i  rozkwitać
wraz  z  kolejnymi  numerami  NeoWICI.  Cały  czas
zapraszamy  Uczniów  do  współtworzenia  naszej  gazetki!
Otwieramy łamy pisma  na  dzieła  literackie,  fotograficzne,
malarskie,  graficzne  i  wszystkie  inne  materiały  wykonane
przez Was! Nie twórzcie „do szuflady”, tylko podzielcie się
próbką swojego talentu i zdolności z innymi uczniami! Niech
NeoWICI staną się pismem od Was dla Was!

W  drugim  numerze  naszej  gazetki  znajdziecie  wiele
ciekawych  materiałów,  które  w  większości  związane  są
ze  Świętami  Bożego  Narodzenia.  Możecie  przeczytać
o świętowaniu Narodzenia Pańskiego we Francji i w Polsce,
przygotować  wypieki  według  przepisów  naszych  uczniów,
zaczytać  się  w  wierszach  autorstwa  długoszaków,  poznać
sylwetki  pani  Anety  Pawłowskiej  i  Karola  Nencki  (2A),
zapoznać się z chemicznym spojrzeniem na Święta Bożego
Narodzenia  i  dowiedzieć  się,  skąd  pochodzą  te  wszystkie
wspaniałe  zapachy,  rozwiązać  świąteczną  krzyżówkę
z  hasłem,  przeczytać  o  Bożym  Narodzeniu  w  literaturze
i kolejny odcinek o savoire vivre. (KT)

Życzymy Wam miłej lektury!

Kulturalny długoszak

Święta  Bożego  Narodzenia  to  również  czas  modlitwy
w kościołach. Udział w tradycyjnej Pasterce, która upamiętnia
modlitwę  oczekujących  na  Narodzenie  Jezusa  pasterzy,
to  dla  większości  chrześcijan  najważniejszy  moment  Świąt.
Przy  tej  okazji  pragnę  przypomnieć,  jak  zachowywać  się
w świątyni,  niezależnie  od tego,  jakiej  religii  czy obrządku.
Każda  świątynia  to  Dom  Boży  i  kulturalny  człowiek
przestrzega panujących tam zasad, szanując przez to uczucia
religijne wiernych. W kościele  nie wolno jeść,  pić napojów,
żuć gumy. Z trwogą obserwuję czasem mamusie, pozwalające
swoim pociechom podczas Mszy św. na wszystko, począwszy
od  chrupania  i  kruszenia  ciastkami,  po  bieganie
i  przekrzykiwanie  księdza,  a  nawet  organisty.  Zapewniam,
że dziecko można nauczyć odpowiedniego zachowania, a im
wcześniej,  tym lepiej.  W świątyni  mamy zawsze wyłączony
telefon,  a  schludny  strój,  nawet  w  upalny  dzień,  zakrywa
chętnie  odsłaniane  przez  modną  młodzież  części  ciała.
Kościół,  choć  pełen  pięknych  zabytków,  to  nie  muzeum,
darujmy  sobie  zwiedzanie  podczas  trwającej  Mszy  św.
W  każdym  jednak  momencie  oglądania  pięknego  wnętrza,
zachowujmy  ciszę  i  powagę.  Będąc  gościem,  np.  podczas
ślubu,  nawet  jeśli  nie  jesteś  osobą  wierzącą,  a  wejdziesz
do  świątyni,  dostosuj  swoje  zachowanie  do  zachowania
wiernych, wstawaj i klękaj kiedy wszyscy to robią, nie ziewaj
znudzony i nie zajmuj się telefonem.

Wszyscy  mamy  nadzieję,  że  już  niedługo  zakończy  się
pandemia i można będzie wyruszyć w wyczekiwane podróże,
pamiętajmy  o  przestrzeganiu  zasad  zachowania  się
w świątyniach w odwiedzanych krajach, a przede wszystkim
o  zapoznaniu  się  z   tymi  zasadami  przed  wejściem
np. do meczetu. Kochani,  przyzwoite zachowanie w murach
świątyni to obowiązek każdego człowieka. (SL)



Boże Narodzenie w literaturze

Pierwsza  wzmianka  o  celebracji  świąt  Bożego
Narodzenia  pojawiła  się  w  354  roku  w  dziele
Chronograf. Dla chrześcijan to obchodzone od wielu
wieków święto jest tak ważne, że nie sposób pominąć
tej  tematyki  w  poezji  czy  prozie.  Każdego  roku
ukazują się wznowienia wydań tytułów związanych
z Bożym Narodzeniem. Czytelnicy chętnie w okresie
świątecznym  sięgają  po  „Opowieść  wigilijną”
Charlesa  Dickensa,  która  już od 1843 roku rozpala
wyobraźnię  i  skłania  do  refleksji.  Podobnie
„Dziewczynka  z  zapałkami”  Hansa  Christiana
Andersena  pobudza  wrażliwość  nie  tylko
najmłodszych  czytelników.  Agatha  Christie
rozwiązuje  kryminalną  zagadkę  przy  pomocy
Herkulesa  Poirot  w  wydanej  w  1939  roku  książce
„Morderstwo w Boże Narodzenie”.  

Chyba nie ma polskiego pisarza, który nie nawiązałby
do  świąt  Bożego  Narodzenia  w  swojej  twórczości.
Wiersze  o  świętach  pisali,  między  innymi,  Adam
Mickiewicz,  Adam  Asnyk,  Krzysztof  Kamil
Baczyński, Ernest Bryll.

Polski laureat literackiej nagrody Nobla, Władysław
Reymont, zadebiutował w 1893 r. trzema nowelami,
wśród  których  była  "Wigilia  Bożego  Narodzenia",
potem  wspaniały  opis  tych  świąt  zawarł
w  „Chłopach”.  Niestety  tylko  tom  pierwszy  jest
licealną lekturą, więc do opisu zawartego w drugim
tomie mało kto dociera. „W Wigilię przed godnymi
świętami  już  od  samego  świtania  wrzał
przyspieszony,  gorączkowy ruch w całych Lipcach.
(...)Boć to Gody szły,  Pańskiego Dzieciątka święto,
radosny  dzień  cudu  i  zmiłowania  Jezusowego  nad
światem,  błogosławiona  przerwa  w  długich,
pracowitych  dniach,  to  i  w  ludziskach  budziła  się
dusza  z  zimowego  odrętwienia,  otrząsała  się
z  szarzyzny,  podnosiła  się  i  szła  radosna,  czująca
mocno  na  spotkanie  narodzin  Pańskich!”  pisze
Reymont.  Warto  przeczytać  cały  opis  i  porównać
ówczesne święta z dzisiejszymi.

Przy  okazji  Bożego  Narodzenia  ukazują  się  także
nowe  tytuły  albo  zbiory  opowiadań  związanych
ze  świętami.  Do  takich  należą  „Fantastyczne
opowieści  wigilijne”  wydane  w  grudniu  br.
przez  Wydawnictwo  Zysk  i  S-ka.  Książka  na  404
stronach  zawiera   opowiadania  najznakomitszych,
zarówno  polskich,  jak  i  zagranicznych  autorów
fantastyki. Książka jest godna polecenia jako prezent
pod choinkę dla fanów takiej literatury. (SL)
___________________________________________

Hyvää Joulua!
メリークリスマス!

Vigiliare, czyli czuwać

Uroczystość  Bożego  Narodzenia  wprowadzono
do kalendarza świąt kościelnych w IV wieku. Dwieście
lat później ustaliła się tradycja wieczornej kolacji, zwanej
Wigilią.  Nazwa  wigilia  pochodzi  od  słów  łacińskich:
vigiliare - czuwać oraz vigilia - czuwanie, straż nocna,
warta.  Tak  nazwany  został  dzień  poprzedzający  Boże
Narodzenie - dzień 24 grudnia.

Wigilia  to  w  polskiej  tradycji  najbardziej  wzruszający
wieczór w roku. Dawniej, tak jak i dziś, w każdą Wigilię
obowiązywał  post.  Do  stołu  wigilijnego  siadano,
gdy zabłysła pierwsza gwiazda. Miała ona przypominać
Gwiazdę  Betlejemską  prowadzącą  pasterzy  i  Trzech
Królów do Betlejem.

Wigilię  polską  cechuje  pełne  emocji  oczekiwanie
na  wielkie,  cudowne  wydarzenie,  wielkie  święto
Narodzenia Bożego i jednocześnie niepowtarzalne święto
rodzinne.

W wielu  domach  w  dzień  Wigilii  ubiera  się  choinkę.
U  mnie  w  domu  czyni  się  to  przeważnie  trzy  dni
wcześniej.  Chociaż  to  bardzo  powszechny  zwyczaj,
to nie należy do polskich tradycji wigilijnych. W naszym
kraju  przyjął  się  dopiero  pod  koniec  dziewiętnastego
wieku,  ale  jedynie  w  domach  mieszczańskich
i  szlacheckich.  W wiejskich  domach,  zamiast  choinki,
ustawiano w domu snopy zboża lub gałązki drzewa.

Przystrajanie  choinki  to  zwyczaj  niemiecki,  swoimi
korzeniami sięgający czasów pogańskich i  symbolizuje
nowe, odradzające się życie. Także ozdoby, które na niej
zawieszamy,  mają  konkretne  znaczenie:  gwiazda
umieszczana na czubku oznacza Gwiazdę Betlejemską,
bombki  symbolizują  rajskie  owoce,  a  łańcuchy  miały
przypominać  o  grzechu  i  jednocześnie  cementować
rodzinne  więzi.  Wszystko  to  miało  zapewnić  urodzaj
w nadchodzącym roku.

Opłatek wigilijny jest znakiem pojednania, przebaczenia,
miłości i pokoju. Przełamanie się nim pokazuje, że ludzie
chcą być razem, żyć w zgodzie i harmonii, dzielić troski
i  radości.  Jest  to  błogosławiony  chleb  miłości,  który
jednoczy rodzinę,  aby w pełnej  zgodzie mogła  zasiąść
do  kolacji  wigilijnej,  a  później,  podczas  Eucharystii,
spożywać Ciało Chrystusa. Dzielić się opłatkiem znaczy
więc dzielić się miłością, nieść pokój i przebaczenie.

Jedną  z  tradycji  towarzyszącą  Wigilii  jest  wspólne
śpiewanie  kolęd.  Jest  to  chyba  jeden  z  najmilszych
świątecznych zwyczajów, oczywiście oprócz prezentów.
Te wyjątkowe pieśni nawiązują swą treścią do narodzin
Pana  Jezusa.  Wiele  osób  wstydzi  się  śpiewać,
ale  w  moim  domu  nikt  nie  patrzy  na  uzdolnienia
wokalne.  Liczy  się  tylko  dobra  atmosfera  i  wspólne
spędzenie czasu. Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym
stole. (AC)



Karol Nencka: "Dobro drugiej osoby
często stawiam ponad swoje,

jest to dla mnie największa wartość"

Konrad  Trokowski: Karolu,  byłeś  inicjatorem  akcji
zbierania  pieniędzy  dla  Neli  w  zamian  za  udzielanie
pomocy naukowej uczniom z naszej szkoły. Kto jeszcze brał
udział  w  tym  przedsięwzięciu  i  jaki  był  jego  finalny
rezultat?
Karol Nencka (2A): Oprócz mnie, w tej akcji udział brali:
Krystian  Koziński,  Kornel  Weber  i  Piotrek  Sikorski.
Ostatecznie  w  akcję  zaangażowało  się  20  osób,
które korzystały z naszej oferty pomocy.  Uczniowie klasy
2A natomiast  przekazali  pieniądze  z  klasowego  budżetu.
Finalnie udało się zebrać 850 złotych. 

Skąd pomysł na tę akcję?
Gdy w szkole  została  nagłośniona zbiórka na rzecz Neli,
zacząłem się zastanawiać, czy jestem w stanie zrobić coś
więcej niż tylko wrzucić pieniądze do puszki. I w ten oto
sposób pewnego wieczoru przyszedł mi do głowy pomysł
na  zorganizowanie  takiej  akcji.  Pozostało  mi  wtedy
przekonanie  swoich  kolegów  do  tego  pomysłu
i nagłośnienie tego na forum szkoły.

Jakie masz odczucia po skończonej akcji?
Jestem przeszczęśliwy, że zebraliśmy ładną kwotę i możemy mieć wpływ na poprawę ciężkiej sytuacji Neli. Mój pomysł
spotkał się z ciepłym przyjęciem z wielu stron, co bardzo mnie podbudowało. Dzięki tej akcji poznałem dwie wspaniałe
rodziny, które zawsze przyjaźnie mnie przyjmowały i mocno wspierały to przedsięwzięcie finansowo.

Czym jest dla Ciebie pomoc drugiemu człowiekowi?
Od  zawsze  jest  to  dla  mnie  oczywista  i  naturalna  potrzeba.  Z  tym  aspektem  wiążę  moje  plany  na  przyszłość.
Uważam, że nie będę spełniony, jeśli moje życie zawodowe nie będzie powiązane z pomocą drugiemu człowiekowi. Dobro
drugiej osoby często stawiam ponad swoje. Jest to dla mnie największa wartość.

Czy każdy może zaangażować się w wolontariat? W jaki sposób?
Oczywiście, że tak. Jest wiele sposobów na zaangażowanie się w wolontariat Mam znajomych, którzy wyprowadzają psy
ze  schroniska  lub  pomagają  w  prowadzeniu  przytuliska  dla  kotów.  Znam też  osoby,  które  spędzają  czas  z  dziećmi
w świetlicy Caritas: pomagają w pracy domowej lub się z nimi bawią. Możliwości działalności charytatywnej jest zatem
mnóstwo. Ja sam od dwóch lat jeżdżę w czasie wakacji na wyjazdy z niepełnosprawnymi w roli wolontariusza. Szczerze
polecam zaangażowanie się w wolontariat. Można spotkać wspaniałych ludzi o podobnym spojrzeniu na świat i odczuć
satysfakcję z pomocy drugiej osobie. 

Jak zachęciłbyś ludzi, głównie uczniów, do włączenia się w akcje charytatywne?
Wyznaję  zasadę,  że  im więcej  dajesz  od siebie,  nie  oczekując niczego w zamian,  tym więcej  dobra wróci  do ciebie
w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach. Doświadczyłem tego mnóstwo razy. Mam świetnych ludzi wokół siebie, super
nauczycieli od moich rozszerzeń, wiele dobra spotyka mnie na co dzień. Bardzo to doceniam! Również wielu z nas boryka
się z różnymi problemami, które znacząco wpływają na nasze samopoczucie. Moim zdaniem ważne jest, zwłaszcza w tym
trudnym okresie,  aby  wykształcić  w sobie  postawę  dobrego  słuchacza  i  optymistycznej  osoby.  Zarażaj  tym innych!
Sprawiaj radość innym drobnymi gestami. Wyrób w sobie postawę wdzięczności. Gdyby większość ludzi tak robiła, świat
byłby na pewno lepszym miejscem. Najważniejsze jest to, by zacząć zmieniać świat od siebie i najbliższego otoczenia.

„Bezinteresowność, która czyni człowieka wolnym, można osiągnąć tylko przez cierpliwe, codzienne, małe
rezygnacje z samego siebie. Jedynie w tej codziennej pasji, która pozwala człowiekowi zobaczyć, jak bardzo

wiąże go jego "ja", człowiek krok po kroku się otwiera. Widzi tylko tyle, ile przeżył i wycierpiał.”

Joseph Ratzinger – Papież Benedykt XVI



„Poznajmy się …” - pani Aneta Pawłowska

W dzieciństwie chciałam zostać…  nauczycielką  
Nie  ukrywam,  że  już  od  przedszkola  miałam
szczęście  do  wychowawców,  których  bardzo  miło
wspominam do dnia  dzisiejszego...  Coś w tym jest,
ponieważ  jednym  z  wychowawców  był  pan
od geografii i stąd zamiłowanie do podróży.

Zostałam nauczycielką, ponieważ… jak każdy, lubię
wakacje 

Gdybym  nie  została  nauczycielką,  to  byłabym…
lekarzem weterynarii lub tajnym agentem. Dlaczego?
Kocham  zwierzęta  i  lubię  „Mission  Impossible”
z Tomem Cruisem.

W pracy nauczyciela najbardziej lubię… sprawiać
radość  młodzieży.  Gdy  są  zadowoleni,  to  czuję,
że jestem na właściwym miejscu.

W  wolnym  czasie... Nie ukrywam,  że  nie  mam
za dużo wolnego czasu,  ale  czasami,  gdy cały dom
śpi,  pasjami  oglądam  filmy  i  seriale  kryminalne
(nawet  do  3:00  nad  ranem)  oraz  filmy,  które
otrzymały  statuetkę  Oscara.  Mam  już  obejrzanych
37  takich  pozycji.  Poza  tym,  lubię  pomagać
zwierzętom  w  różnych  akcjach  charytatywnych.
Tak jak powiedział św. Franciszek z Asyżu: są to nasi
bracia mniejsi. Sprawia mi to ogromną radość i na to
zawsze mam czas! 

Moje  motto  życiowe…”Nie  ma  tego  złego,  co  by
na dobre nie  wyszło” oraz „Przede wszystkim liczy
się to, jak przeżyliśmy swój czas”.

Pozdrawiam serdecznie 

„Ludzie, którzy nigdy się nie śmieją, nie są
poważnymi ludźmi. Na świecie nie ma nic

piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu.”
Alfons Allais

Włodzimierz Dulemba – "Wigilia z gwiazdką"

Zapadł wieczór – ten jedyny,
najpiękniejszy w roku,

wszyscy są dla siebie mili
i tak cicho wokół.

    Pora, gwiazdko, na wieczerzę,
widzisz, jak czekamy,

wyjdź na niebo srebrnym blaskiem,
w oknie się spotkamy.

Połamiemy się opłatkiem
i złożymy sobie

dużo ciepłych, dobrych życzeń –
ty nam, a my tobie.

I zapachnie nam choinka
żywym lasem w domu, 

i rozpłacze się znów świeczka
cicho, po kryjomu.

Biały obrus stół zaśnieży
i sianko przykryje,

aż dwanaście potraw przyszło
na naszą wigilię.

Pusty talerz będzie czekał
na tych, których nie ma;
będą z nami niewidzialni

ze świętego cienia.
Gdy połączy nas kolęda

i w podróż zabierze,
pospieszymy do stajenki.

jak kiedyś pasterze.
Dawno temu, przed wiekami,

w dalekim Betlejem,
cud się zdarzył nad cudami,

dał światu nadzieję.
Dziś śpiewamy o tej grocie

wydrążonej w skale,
o Dzieciątku narodzonym

i jest tak wspaniale.
Dziękujemy, pierwsza gwiazdko,

że nas odwiedziłaś,
i cieszymy się z prezentów,

które zostawiłaś. (SL)
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Strasbourg - europejska stolica Bożego Narodzenia

Przez  ostatnie  lata,  dokładnie  od  2014  roku,  spędzałem  święta  Bożego  Narodzenia  we  Francji  w  Strasbourgu.
Postanowiłem podzielić się z Wami moimi wrażeniami i wspomnieniami. Na początku muszę powiedzieć, że dziś Francja
jest dużo bardziej muzułmańska niż katolicka, dlatego bardziej skupię się na „otoczce świąt”.

Marché  de  Noël  w  Strasbourgu  to  najstarszy  (sięgający  XVI  w.),  a  zarazem  najbardziej  znany  francuski  jarmark
bożonarodzeniowy.  W tym okresie,  na czas  około siedmiu tygodni,  miasto zamienia  się  w bajeczne miejsce.  Królują
przepiękne dekoracje, zapach pierników i grzanego wina. 

Już pod koniec listopada na jednym z głównych placów miasta - Placu Kléber, montowana jest ogromna choinka. Drzewko
mierzy około 30 metrów i przyozdobione jest świecącymi ozdobami oraz girlandami. Jednak jest to tylko jedna z atrakcji,
która  czeka  na  mieszkańców Strasbourga  i  turystów odwiedzających  to  miasto,  ponieważ  jarmark  w Strasburgu jest
również  jednym z  największych  jarmarków  bożonarodzeniowych  w  Europie!  Na  wszystkich  placach  starego  miasta
(w około jedenastu miejscach),  łącznie z placem u stóp Katedry,  rozmieszczone są wspaniale ozdobione i  oświetlone
stoiska, przy których sprzedawcy oferują rozmaite wyroby. Można wśród nich wyróżnić rękodzieło artystyczne, ręcznie
malowane ozdoby na choinkę, figurki, bombki, a także typowe dla Alzacji naczynia ceramiczne. Wszędzie znaleźć można
też bociany - symbol regionu, zarówno pluszowe, jak i jako motyw na serwetkach, obrusach, fartuszkach, talerzykach
i innych tego typu przedmiotach. Wiele stoisk oferuje specjały kulinarne, wśród nich kasztany, tarte flambée, pieczone
jabłka i owoce w czekoladzie. Natomiast w czasie zimowego chłodu, dorosłych rozgrzewa grzane wino, przyprawione
według tradycyjnej, alzackiej receptury. 

Spacerując  wąskimi  uliczkami  miasta  możemy  podziwiać  starą,  typową  alzacką  zabudowę,  na  ten  okres  wspaniale
dekorowaną. Domy ozdabianie są postaciami z bajek, misiami, mikołajami, reniferami, smerfami. Wiele z tych figurek jest
ruchomych.  Oczywiście  zobaczyć  można  również  choinki,  śnieżynki,  pierniczki  i  inne  dekoracje  mniej  lub  bardziej
kojarzące  się  ze  Świętami.  Natomiast  pomiędzy  domami  rozwieszane  są  świecące  girlandy,  które  w  nocy  tworzą
niesamowity klimat. W niektórych miejscach, na większych budynkach, podziwiać można iluminacje.

Ale  to  jeszcze  nie  koniec  atrakcji.  Codziennie  na  jarmarku odbywają  się  przedstawienia  i  koncerty,  które  cieszą  się
ogromnym zainteresowaniem. Ponadto, każdego roku zapraszany jest jeden kraj, który ma okazję zaprezentować widzom
swoją  kulturę,  m.  in.  w  formie  spektakli,  wydarzeń  muzycznych  czy  poprzez  oferowanie  swoich  wyrobów,
w tym oczywiście kulinarnych.

Niezmienione od wieków wrażenie robi oczywiście Katedra, która swoim majestatem zachwyca oko każdego przechodnia.
W niej oraz w innych kościołach wystawiane są szopki bożonarodzeniowe. Zmęczeni zwiedzaniem ogromnego jarmarku
znajdą odpoczynek i zacną strawę w jednej z bardzo licznych i klimatycznych restauracyjek, gdzie można skosztować
pysznej  alzackiej  kuchni,  m.  in.  choucroute,  baeckeoffe  czy tarte  flambé.  Należy jednak pamiętać,  aby możliwie  jak
najwcześniej  dokonać rezerwacji,  gdyż może się okazać,  że znalezienie wolnego stolika będzie graniczyło z cudem...
Francuzi  uwielbiają  spędzać  wieczory  spotykając  się  podczas  kolacji  w  restauracji  i  są  to  spotkania  zazwyczaj
kilkugodzinne.

Święta  Bożego  Narodzenia  w  Strasbourgu  to  święta  szczególne,  spędzane  w  licznym  gronie  rodzinnym.
To spotkania z przyjaciółmi, spacery, radość i zabawa. (AZ)



Jaki zapach ma choinka?

Odpowiedzi na to pytanie bywają różne: leśny,  żywiczny,  świąteczny.  Tę charakterystyczną nutę aromatyczną świerki,
jodły i  sony zawdzięczają  związkowi  organicznemu  z  grupy monoterpenów o  nazwie  α-pinen  (alfa-pinen)  i  wzorze
sumarycznym  C10H16 występującemu  w  ich  żywicy.  Substancja  ta  jest  wykorzystywana  do  inhalacji  w  niektórych
chorobach górnych dróg oddechowych oraz środek owadobójczy i substrat do syntezy kamfory.

Gwiazda betlejemska jako wskaźnik kwasowo-zasadowy

Gwiazda betlejemska, czyli poinsecja nadobna (wilczomlecz nadobny), to nie tylko symbol Świąt Bożego Narodzenia,
ale  także  doskonale  działający  uniwersalny  wskaźnik  kwasowo-zasadowy,  który  zmienia  swoją  barwę  w  zależności
od  wartości  pH roztworu,  w którym się  znajdzie.  Liście  tej  rośliny są  zielone,  ale  zanurzone  w roztworze  o  pH<7
(o odczynie kwasowym) zmieniają barwę na intensywną czerwoną, a w roztworach zasadowych (o pH>7) będą fioletowe. 

Nie ma Wigilii bez karpia!

Za charakterystyczny ziemisty zapach i smak tej świątecznej ryby odpowiedzialna jest geosmina (C 12H22O) – organiczny
związek  chemiczny  z  grupy  cyklicznych  alkoholi.  Produkowana  jest  przez  sinice  i  promieniowce.  Geosmina
w środowisku kwaśnym ulega dehydratacji (utrata cząsteczki wody) do bezwonnej mieszaniny kilku substancji, dlatego
dodanie kwaśnych akcentów do dań rybnych (np. octu), zmniejsza ich błotnisty smak.

Aromat goździków poczujemy przy wigilijnym stole i w gabinecie stomatologicznym

Aromat goździków towarzyszy kompotowi z suszonych owoców. Jedyny w swoim rodzaju zapach nadaje goździkom
eugenol,  czyli  organiczny  związek  chemiczny  z  grupy  terpenów,  z  którego  można  otrzymać  wanilinę  (syntetyczną
wanilię).  Eugenol to bezbarwna, oleista ciecz o właściwościach biobójczych i znieczulających. Stosuje się go głównie
w stomatologii do odkażania kanałów zębowych i jako cement dentystyczny po zmieszaniu z tlenkiem cynku.

Cynamon znany jest od bardzo dawna

Cynamon to jedna z  tych przypraw,  które wiodą prym w świątecznej  kuchni.  Swój niepowtarzalny smak zawdzięcza
aldehydowi cynamonowemu, czyli cynamalowi (C9H8O). Ma on właściwości antybakteryjne i jest niezwykle aromatyczny.
Pierwsze wzmianki o cynamalu pochodzą już z VIII wieku.

Cytrusy na świąteczny deser

Owocami, które jako pierwsze kojarzą się ze Świętami Bożego Narodzenia to oczywiście cytrusy. Swój świeży zapach
zawdzięczają  zawartemu  w  skórce  limonenowi  (C10H16).  Związek  ten  stosowany  jest  jako  świetny  rozpuszczalnik
oraz przy produkcji farb i detergentów. (KT)

α-pinen
poinsecja nadobna
(pl.freepik.com)

geosmina eugenol cynamal limonen



Przepis na pierniczki licealistki

(AW)



Przepis na piernik licealistki

Składniki: pięć  jaj,  trzy  szklanki  mąki  pszennej,  jedna
kostka  margaryny,  dwie  łyżeczki  sody,  jedna  szklanka
mleka,  półtorej  szklanki  cukru  pudru,  jeden  słoik
domowych powideł, dwie łyżki kakao, jedno opakowanie
przyprawy do piernika.

Wykonanie pierwszej masy: Margarynę,  cukier i  żółtka
jaj ucieramy mikserem, powoli dodając do nich powidła.

Wykonanie  drugiej  masy: Mieszamy  mąkę  z  sodą,
przyprawą  do  piernika  i  kakao.  Pierwszą  masę  łączymy
z drugą masą i dodajemy lekko podgrzane mleko. 

Pieczenie: W drugiej  misce  ubijamy  białka  na  sztywną
pianę i dodajemy delikatnie do połączonych mas. Pieczemy
całość  w  temperaturze  175oC  przez  około  50-55  minut
do suchego patyczka. (ZG)

Przepis na piernik ucznia szkoły podstawowej

Składniki  na  ciasto: niewoskowana  pomarańcza,  mąka
tortowa (400 g), prawdziwy miód (250 g), masło (130 g),
soda  (jedna  łyżeczka,  cztery  łyżeczki  przyprawy
do  piernika  (lub  mieszanina  równych  ilości  zmielonych
gożdzików, cynamonu, gałki muszkatowej i imbiru), kakao

Składniki na lukier: jedno jajko, 90 g cukru pudru, jedna
cytryna.

Sposób wykonania ciasta: Do rondelka dodajemy masło,
miód i przyprawę do piernika, podgrzewamy do uzyskania
płynnej konsystencji i odstawiamy do ostygnięcia. W tym
czasie,  do  miski  dodajemy  mąkę  oraz  sodę  i  wszystko
dokładnie  mieszamy,  po czym dodajemy ostudzony płyn
z  rondelka  i  otartą  na  najmniejszych  oczkach  skórkę
z pomarańczy. Ciasto po wyrobieniu, formujemy w kulkę
i  owijamy  w  folię  spożywczą.  Całość  odstawiamy
do lodówki na całą noc. Następnego dnia dzielimy ciasto
na trzy części  i  każdą przed wałkowaniem rozgrzewamy
w  rękach.  Wałkujemy  energicznie  i  zdecydowanymi
ruchami (ciasto jest bardzo kruche) do grubość max 2 mm.
Następnie  wykrawamy  pożądane  kształty  i  ustawiamy
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Jeżeli chcemy
powiesić pierniki na choince, to przed pieczeniem robimy
w  nich  dziurkę.  Blachę  wstawiamy  do  piekarnika
nagrzanego  do  170oC  (grzałka  w  pozycji  góra-dół,
bez termoobiegu) i pieczemy przez około 12 minut.

Sposób  przygotowania  lukru  według  prostej  zasady:
na  jedno  białko  jaja  użyjemy  90  g  cukru  pudru.
Ubijamy  białko  w  wysokim  naczyniu  nie  na  sztywno,
a  następnie  dodajemy  cukier  puder  i  dalej  ubijamy
na średnich obrotach miksera przez 10 minut. W połowie
dodajemy soku z cytryny dla pokreślenia smaku. (KF)



Karp z pieczarkami i rodzynkami
zapiekany w śmietanie

Składniki na cztery porcje: ok. 850 g oczyszczonych
filetów z karpia, 1,5 cebuli (najlepiej cukrowej), 300 g
pieczarek,  1/3  szklanki  rodzynek,  200  g  gęstej
kwaśnej  śmietany  18%  z  kubka,  sól,  pieprz,  mąka
pszenna,  masło  klarowane  do  smażenia,  natka
pietruszki.

Sposób  przygotowania:  Dzień  wcześniej,  płaty
karpia oczyszczone pokroić na cztery porcje, posypać
solą i obtoczyć w mące pszennej. Jedną cebulę obrać
i pokroić w krążki. Ułożyć płaty karpia w szklanym
zamykanym  naczyniu  przekładając  je  cebulą,  lekko
docisnąć  i  odłożyć  w  chłodne  miejsce  (lodówka,
balkon)  na  noc  lub  maksymalnie  dwa  dni.  Wyjąć
karpie  z  naczynia,  usunąć  cebulę  (nie  będzie
potrzebna) i włożyć na rozgrzaną patelnię z masłem
klarowanym.  Smażyć partiami  po około  3-4 minuty
z  każdej  strony  na  złoty  kolor.  Obsmażone  filety
odkładać  do  naczynia  żaroodpornego.  Pieczarki
opłukać,  osuszyć  i  pokroić  na  plasterki.  Pozostałą
połówkę cebuli pokroić w kosteczkę. Rozgrzać łyżkę
masła  klarowanego  na  patelni  i  zeszklić  cebulę.
Następnie  dodać  pieczarki  i,  co  chwilę  mieszając,
smażyć  przez  ok.  siedem  minut  lub  do  czasu
aż  zmiękną  i  całkowicie  odparują,  mogą  też  się
zrumienić.  Pod  koniec  smażenia  doprawić  solą
i  pieprzem.  Pieczarki  wyłożyć  na  karpia,  posypać
rodzynkami  i  wstawić  do  piekarnika  nagrzanego
do 160oC. Piec przez  ok.  20 minut.  Na pięć  minut
przed  końcem  pieczenia,  wyłożyć  na  wierzch
śmietanę.  Udekorować  posiekaną  natką  pietruszki.
(RU)

(www.freepik.com)

Ku pokrzepieniu serc!

Nadszedł grudzień, czas szczególny -
Narodzenie Pańskie!

Każdy Polak wie, co znaczy
ujrzeć pierwszą gwiazdkę.

Dzieci bardzo się radują,
bo będą prezenty,

a dorośli kombinują,
by efekt był piękny.

Pędzą sanie, pędzą raźnie
nie bacząc na względy,

bo Świąt naszych nie popsuje
ten wirus przeklęty.

Chociaż okres ten spędzimy
inaczej niż zawsze,

w sercach naszych niech zagości
Betlejemski Pasterz!

Niech ten trudny czas pandemii
Świąt naszych nie zmienia!

Zdrowia, szczęścia, życzliwości
i do zobaczenia! (RW)

___________________________________________

„Przy wigilijnym stole”

Przy wigilijnym stole
Dzielimy się opłatkiem,

Przy wigilijnym stole
Wszystko sobie wybaczamy,

Przy wigilijnym stole
Niech obcy gość zasiądzie,

Przy wigilijnym stole
To wyjątkowy czas spędzony z rodziną

Przy dźwiękach melodyjnych kolęd,

Na wigilijnym stole
stoją świąteczne dania,

a pod choinką stos prezentów czeka do rozdania!
(AS)

Sretan Božić! Veselé Vianoce! Nollaig Shona!

Joyeux Noël! Weselaj winoce! Maligayang Pasko!

Рождеством Христовым! Srečen Božič! Gajan Kristnaskon!

God Jul! Boldog Karácsonyt! ¡Feliz Navidad!





KRZYŻÓWKA BOŻONARODZENIOWA Z HASŁEM

1. OPISY DO HASEŁ

1. Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0OC.
2. … wigilijna – słynne bożonarodzeniowe
    opowiadanie Dickensa.
3. Kierunek świata, z którego przybyli Trzej
    Królowie.
4. „Wśród nocnej...” - popularna kolęda.
5. Gdy spadnie śnieg, można urządzić sobie bitwę
     na nie.
6. Królują na wigilijnych stołach.
7. Owoce kojarzące się ze Świętami Bożego
    Narodzenia.
8. Pod choinką, czekają na nie dzieci.
9. Inaczej szopka, stajenka.
10. Wisi na choince, najczęściej sklejony
      z papierowych pasków.
11. Pora roku ze Świętami Bożego Narodzenia.
12. Dzielimy się nim przed kolacją wigilijną.
13. Obowiązuje w Wigilię Bożego Narodzenia.
14. Msza św. odprawiana o północy z 24
       na 25 grudnia.
15. Sprzęt sportowy do zjeżdżania z górki,
      gdy leży śnieg.
16. Tradycyjne widowisko o Bożym Narodzeniu.
17. Święty, którego szczególnie czcimy 26 grudnia.
18. Opiekun Jezusa, w Biblii nie wypowiada żadnego
       słowa.
19. Profesja Oblubieńca Matki Bożej.
20. Ustawiana na rynkach miast w okresie
       bożonarodzeniowym.
21. Dobrzy ludzi wytwarzają świąteczną …
22. Tyle dni trwają Święta Bożego Narodzenia.
23. Imię chłopca, który zgubił się w Nowym Jorku.
24. Woda w stanie stałym na Święta Bożego
       Narodzenia.
25. Różnokształtne na choince.
26. Imię jednego z Trzech Króli.
27. Niegdyś zastępowały na choince lampki.
28. Miasto, w którym narodził się Jezus Chrystus.
29. Tradycyjnie pod obrusem w trakcie kolacji
       wigilijnej.
30. Okres przygotowania na Święta Bożego
      Narodzenia.
31. Rodzaj drzewa z rodziny sosnowatych.
32. Ewangelię według tego świętego czytamy
      przy stole wigilijnym.
33. Śpiewane w okresie bożonarodzeniowym.
34. Archanioł, który przedstawił Maryi Boży plan.
35. Imię ojca matki Jezusa.
36. Święta Bożego Narodzenia w języku angielskim.
37. Święty, który przynosi prezenty.
38. … betlejemska – przewodniczka Trzech Króli
      do Jezusa.
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Wesołych Świąt!

Merry Christmas!

Frohe Weihnachten!

(KT)




