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Załącznik nr 1 do konkursu „Europa na moim podwórku”
I KATEGORIA WIEKOWA
(9-12 lat, klasy IV-VI szkoły podstawowej)

„Bongiorno!
Mam na imię Marco i pochodzę z Neapolu, który jest miastem
we Włoszech. Kształt mojego państwa często porównywany jest do
buta, a właściwie kozaka. Wydaje mi się, że nie jest to bezpodstawne
skojarzenie – my Włosi jesteśmy naprawdę dobrzy w wyrabianiu
skórzanych butów, torebek i pasków.
Moje miasto leży nad Zatoką Neapolitańską, tuż u podnóża
Wezuwiusza. Słyszałeś kiedyś o tym wulkanie? To właśnie erupcja
Wezuwiusza w 79 roku n.e. zniszczyła Pompeje zasypując je popiołem
wulkanicznym, który utrwalił budowle, przedmioty oraz niektórych ludzi
i zwierzęta.
Neapol jest bardzo duży. Wraz z okolicznymi miastami tworzy aglomerację, która
liczy między 5 a 8 milionów mieszkańców! To naprawdę całkiem dużo ludzi, a jeszcze
musimy dodatkowo doliczyć turystów przyjeżdżających z całego świata. Mają oni co
zwiedzać - zabytkowa część Neapolu została wpisana na list światowego dziedzictwa
kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Jest tu bardzo dużo kościołów, muzeów, zamków
oraz pięknych pałaców. Ale największe tłumy zawsze spotkasz we
wnętrzu neorenesansowej Galerii Umberto I lub na Castel Nuovo Nowym Zamku.
Ja jednak wolę jeździć z rodzicami nad morze i oglądać
jachty. Włosi, którzy przyjeżdżają do Neapolu z innych regionów
czasami nie mogą nas zrozumieć. Wiesz dlaczego? Bo mówimy
językiem neapolitańskim, który choć należy do grupy języków
romskich, został uznany za osobny język. Nasi badacze mówią, że
wpływ na jego obecny kształt mieli greccy i bizantyjscy handlarze
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przypływający do naszego portu, a także Arabowie, Francuzi i
Hiszpanie. Zresztą warto wspomnieć, że Neapol był kiedyś
osobnym Królestwem!
Co więcej, moje miasto słynie z najlepszej pizzy na
świecie! Jej ciasto jest niezwykle cienkie (grubość pizzy nie
powinna przekroczyć 3 mm!), a na wierzchu znajduje się
niewiele składników. Najczęściej są to pomidory, ser mozarella lub parmezan oraz
bazylia. Wiesz jak nazywa się ta pizza? Margherita i jest znana na całym świecie! Jej
nazwa pochodzi od imienia królowej Małgorzaty (Margherity), która rządziła Włochami z
mężem w XIX wieku. Legenda głosi, że gdy po raz pierwszy odwiedziła Neapol, jeden z
tamtejszych kucharzy chciał przygotować coś specjalnego na jej przyjazd. Z tego powodu
na pizzy, która była traktowana w tamtych czasach jako potrawa biednych, położył trzy
składniki symbolizujące flagę Włoch: pomidory (czerwień), ser (biel) i bazylię (zieleń).
Moim zdaniem był to fantastyczny pomysł. Powiem Ci jeszcze, że pizzy neapolitańskiej nie
kroi się w trójkąty - je się ją sztućcami lub samemu wykrawa się kawałek i składa jak
kanapkę.
Neapol jest też słynny ze swoich szopek bożonarodzeniowych, które jak głosi
legenda powstały tu w XI wieku. Są one bardzo duże, niektóre mają nawet wielkość
pokoju!
Poza tym nam, włoskim dzieciom, Mikołaj nie
przynosi prezentów. Robi to Befana - wróżka o
wyglądzie wiedźmy, która w noc Święta Trzech Króli
pojawia się z podarunkami. Niektórzy mogliby się jej
trochę bać, ale my ją uwielbiamy bo zawsze przyniesie
nam coś fajnego. Musimy tylko pamiętać, aby przed
snem położyć przy łóżku mandarynkę lub pomarańczę,
którą lubi. Jeśli tego nie zrobimy, może w ogóle nas
nie odwiedzić.
A ty, co mi opowiesz o miejscu, w którym
mieszkasz? Czekam na wiadomość od Ciebie!
Ciao,
-Marco.”
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