KALENDARZ
Wszystkiego najlepszego dla Anastazji, Eugenia, Marii, Mateusza, Piotra i Siemosława!

Kosmiczna wystawa sztuki
25 grudnia 1993 odbyła się pierwsza w historii wystawa sztuki w kosmosie!
Rosyjska stacja orbitalna Mir zamieniła się tego dnia w międzyplanetarne
muzeum sztuki. Można było zobaczyć niesamowite obrazy niezwykłych
twórców.

Święto górników!
Ostatnio obchodziliśmy „Barbórkę”, czyli święto górników. Ten temat jest bardzo ważny, gdyż
coraz więcej mówimy o środowisku i o ekologii, a jak podaje Wikipedia: spalanie węgla w
domowych piecach grzewczych przyczynia się do emisji 38% pyłów zawieszonych! W tym
reportażu przeprowadziłem wywiad z jednym z jubilatów – Tadeuszem K.:

Jak obchodziliście to święto?
Kiedyś rzeczywiście było to bardzo huczne święto. Rankiem odbywały się marsze
orkiestr(każda kopalnia miała jedną orkiestrę, a w Zabrzu było 8 kopalń, więc było ich dużo).
Trzeba także zwrócić uwagę, że święto 6. grudnia jest świętem nie tylko górników wydobywających
węgiel kamienny, ale także węgiel brunatny, naftę itd, więc przemarsz był bardzo huczny i długi.
Później odbywały się akademie – niektórzy dostawali jubileuszowe oznaczenia. Następnie był
pyszny obiad, a wieczorem górnicy licznie spotykali się podczas tzw. karczm górniczych.

Czy podczas tych marszów ubierało się jakiś specjalny strój?
Niektórzy ubierali mundury, ale w tamtych czasach nie były one najtańsze, ani łatwo
dostępne, więc raczej nie było określonego ubioru.

Dlaczego węgla wydobywamy coraz mniej? (kiedyś ok. 200 ton, teraz ok. 60 ton) Przez
ekologię?
Ekologia bardzo przyczynia się do tego, ale nie jest to jedyny powód tej zmiany.
Głównym czynnikiem jest trudność w wydobyciu tego surowca. Teraz w
poszukiwaniu węgla trzeba zejść bardzo nisko, co powoduje liczne utrudnienia –
są gorsze warunki, ryzyko wybuchu metanu oraz zagrożenie podtopieniem…

Słowotwórstwo – skąd pochodzi słowo król?
25 grudnia 800 roku odbyła się koronacja Karola Wielkiego na świętego cesarza
rzymskiego narodu niemieckiego. Do Polski doszły słuchy o tym królu oraz jak
wspaniale rządzi państwem. Jego imię zostało skojarzone przez Polaków, jako
osoba dostojna, wspaniała, władcza, która rządzi państwem. Imię „Karol” z
tłumaczenia na język polski przemieniło się w podobne w wymowie słowo
‘KRÓL”.

Otton III
25 grudnia 983 Otton III koronował się na króla niemieckiego. Ten monarcha 17 lat później
spotkał się z Bolesławem Chrobrym na znanym zjeździe Gnieźnieńskim. Tam dokonał
symbolicznej koronacji Bolesława i dał młodemu władcy ważną relikwie – włócznię św.
Maurycego.

Wracamy do domu
W 1968 roku, po 10-krotnym okrążeniu Księżyca, amerykański załogowy
statek kosmiczny – Apollo 8, rozpoczął powrót na Ziemie. Cała misja
trwała sześć dni i trzy godzin. Podczas niej człowiek pierwszy raz okrążył
księżyc. Była przygotowaniem na misję lądowania na tym ciele niebieskim
w 1969 roku, w czasie misji Apollo 11.

25 grudnia…
352 – Pierwsze obchody święta Bożego Narodzenia w Cesarstwie rzymskim.
800 – Koronacja Karola Wielkiego na świętego cesarza rzymskiego narodu
niemieckiego.
983 – Koronacja Ottona III na króla niemieckiego.

1840 – W Paryżu została zorganizowana uczta grudniowa, będąca
improwizowanym pojedynkiem poetyckim między Adamem Mickiewiczem i
Juliuszem Słowackim.
1932 – Rozgłośnia BBC nadała pierwszą audycję nagraną wcześniej na taśmie
magnetycznej.
1941 – wojska japońskie zdobyły Hongkong podczas wojny na Pacyfiku.
2003 – Europejska Agencja Kosmiczna utraciła łączność z marsjańskim
lądownikiem Beagle 2.

Newsy z przyszłości
2343 – na króla Zjednoczonych Emiratów Niemieckich koronował się Otton XL
3000 – Z okazji 3-tysiąclecia chrześcijaństwa odbyła się wielka parada

Wojciech Klimek

Z dziennika Marcinka Cholewy

24.12.2020
Drogi Dzienniczku, chciałbym Ci opowiedzieć o sytuacji, która miała miejsce wczoraj,
czyli dokładnie dzień przed Wigilią.
Byłem bardzo podekscytowany, mama kończyła przygotowywać świąteczną kolację, tata jak
zwykle w ostatniej chwili pojechał po choinkę, a ja pomagałem dekorować stół.
- Mamo- rzekłem.
-Tak - odparła zajęta gotowaniem barszczu.
- Czy mógłbym pożyczyć twój aparat? – zapytałem.

- Jasne, a do czego ci jest potrzebny? - zapytała troszkę zdziwiona mama.
- Chciałbym udokumentować świętego Mikołaja. Wieczorem schowam się za sofą, jako
przynęty użyję ciasteczek i gdy będzie się nimi objadał, wyskoczę zza kanapy i zrobię mu zdjęcie,
a potem poproszę o mnóstwo prezentów.
Mama tylko zachichotała.
- O co chodzi - zapytałem.
- Synku, nie możesz….
- Mamo, wszystko już zaplanowane, nie ma odwrotu - odparłem.
Odwróciłem się na pięcie i poszedłem po dekoracje na strych.
Gdy zszedłem, tata już przyjechał z drzewkiem. Razem zabraliśmy się za dekorowanie .
- Marcinku, mama opowiadała mi o twoim planie. Czy ty na pewno…?
- Tato, już mówiłem, nie wycofam się.
Zapadł wieczór. Cichutko zszedłem po schodach do salonu, podkradłem jedno ciasteczko ze stołu
i wraz z aparatem ukryłem się. Upłynęło kilka minut, nagle z kominka wydobył się dziwny pył.
Pewnie nie uwierzycie, ale z komina wyskoczył święty Mikołaj.
- O, witaj Marcinku. Jeszcze nie śpisz? - zagadnął.
Zaniemówiłem, byłem w takim szoku, że upuściłem aparat.
- Wyjaśnisz mi, co robisz po ciemku za kanapą? - nalegał na wyjaśnienie Mikołaj.
- No więc…. Czekałem tu na ciebie, by zrobić ci zdjęcie i udowodnić wszystkim, że istniejesz wydusiłem wreszcie.
- Ho Ho Ho, toż to historia. Nie ty jeden jesteś taki uparty. Część ludzi myśli, że nie istnieję, jednak
czy sama wiara nie wystarczy? – zafrasował się Mikołaj. Pamiętaj Marcinku, w Boże Narodzenie
nieważne są prezenty czy udowadnianie czegoś komuś, ważna jest chwila spędzona z rodziną. No
dobrze, zostawię kilka upominków i muszę lecieć…. Wszystkiego najlepszego , Marcinie.

Po chwili już go nie było.
Oszołomiony odszedłem do swojego pokoju.
Następnego dnia wyjrzałem za okno. Białe płatki śniegu oblepiały ulice, domy otoczone były
lampkami, a w oddali słychać było tylko głośne nawoływanie „Ho Ho Ho, Wesołych Świąt”.
Hania Krawczyk

„Mikołajki Pana P.”
Dzień dobry. Zbliżają się Święta.
Czy napisaliście już list do Świętego
Mikołaja? Ja tak. Zazwyczaj otrzymuję
już 6 grudnia, a tym razem prezent do mnie
dotarł, a byłem grzeczny. Bardzo dziwne –
pomyślałem. I nagle targnęło mną przeczucie, że Mikołaj jest chory.

prezenty
nie

- Chory? Dlaczego? Nie wierz w takie bzdury. A poza tym, Święty Mikołaj nie istnieje –
powiedział tata, który nie wierzył w Świętego Mikołaja.
- A właśnie, że istnieje! - upierałem się, a po chwili poparła mnie mama, która wierzyła w istnienie
Świętego Mikołaja. Tatę poparł Benek i prawie by doszło do sprzeczki, gdyby nie pomysł mamy.
- A może by tak pojechać do Laponii i sprawdzić?
-Taaaak! - odpowiedzieliśmy.
Po parunastu godzinach podróży byliśmy już na miejscu i rzeczywiście okazało się, że
moje przeczucia sprawdziły się, Święty Mikołaj był chory i leżał w łóżku. Miał zranioną rękę,
ponieważ spadł z sań w czasie podmuchu wielkiego wiatru. Mama wyjęła z walizki apteczkę
podróżną i zbliżyła się do Mikołaja. Zdezynfekowała mu ranę, nakleiła plaster i pocałowała w

miejsce rany. I nagle Święty Mikołaj ozdrowiał. Zerwał się z werwą z łóżka i zaczął ładować
na sanie prezenty.
W międzyczasie nasza czwórka powróciła do domu i ujrzała przy kominku wielki wór z
prezentami. Z radosnymi minami rozpoczęliśmy rozpakowywanie swoich wymarzonych
prezentów. Od tej pory tata i Benek uwierzyli w Świętego Mikołaja, a mój brat zaczął już nawet
pisać list na przyszły rok.
Uwielbiam Świętego Mikołaja oraz wesoły czas Świąt!!!! Wszystkiego najlepszego, wielu
prezentów i szczęśliwego Nowego Roku
Pan P. (Piotr Pomysłowy)
Krzysztof Stadnik kl. 4a

„Natchnienie artysty – część 3”
Pan Michał zamarł. „Czyli wpadłem… Już policja wie o wszystkim…” - pomyślał.
- P-Proszę poczekać! Już otwieram! - Michał szybko schował skradziony obraz pomiędzy
parasolami i otworzył drzwi. - Dobry wieczór…
- Dobry wieczór. Z tej strony Tomasz Robak. Jestem detektywem i pracuję dla lokalnej policji…
Dziś rano znaleziono ciało pewnej kobiety… Anonimowy świadek doniósł, że widział się Pan z
nią w dzień jej śmierci… Wiem, że jest bardzo późno, ale widziałem, jak Pan wchodził, więc
pomyślałem, że porozmawiam z panem teraz.
- O-Oczywiście… - Michał odpowiedział.
- Dobrze… - Tomasz wyciągnął notatnik. - Czy widział Pan, Panią Agatę Chrząszcz wczoraj po
południu?
- Przepraszam, ale kim jest Pani Chrząszcz? - spytał.
- Agata Chrząszcz, lat 33, zamieszkała w Krakowie – z zawodu była asystentką w wydawnictwie
„Epitety i zgrubienia”… Świadek zeznał, że widział, jak Pan z nią rozmawia.

- Ś-Świadek? - Michał zapytał trochę zaniepokojony.
- Tak… Pan Aleksander Lubczycki… Pracodawca pani Agaty… Znacie się? - detektyw
spytał.
- Tak…
- Zeznał, że widział, jak ją pan śledzi…
- C-Co…?! - Michał spanikował – K-Kiedy?!
- Wczoraj…
- Uhm… Ja… - Postanowił skłamać – pani Agata zgubiła kolczyk i chciałem jej go podać…
Tomasz spojrzał na Michała podejrzliwie, ale potem się uśmiechnął.
- Rozumiem… A więc wszystko zostało wyjaśnione!
- T-Tak… - pan Michał zaśmiał się nerwowo.
- No nic… Ostatnie pytanie – czy pani Agata zachowywała się jakoś dziwnie?
- Hmm… Tak… Wyglądała na zestresowaną… Jakby… Bała się czegoś… - skłamał.
- Dobrze... Dziękuję… Jeszcze raz przepraszam za najście… Dobranoc. - pan Tomasz poszedł
sobie.
- Uff… - Michał westchnął z ulgą i zamknął drzwi.
„Dobrze… Detektyw mnie nie podejrzewa… Żona też nie… Ale Aleksander coś wie… Ale ile?
Nie wiem… A co jeśli jest więcej świadków? Co jeśli ktoś widział, jak zabija Agatę…?” Michał trochę spanikował.
Pisarz podniósł płótno i je rozwinął… Obraz, który ukradł, był przepiękny… Pewnie gazety będą
jutro huczeć o tej kradzieży… Ale… Jego żona zna prawdę… Trzeba się jej pozbyć… Trzeba
ją… Zabić…
Następnego ranka, pan Michał wszedł do jadalni i usiadł przy stole. Jego żona popijała herbatę i
jadła swoje śniadanie… Śniadanie pisarza było już gotowe i czekało na niego. Plan Michała był
prosty. Zasztyletować swoją żonę dziś podczas obiadu. Michał zaczął jeść i napił się trochę
herbaty.
- Dzień dobry kochanie… - uśmiechnął się do niej fałszywie.
- Witaj… Mam nadzieję, że będzie Ci smakować śniadanie… Sama je zrobiłam. - również
uśmiechnęła się fałszywie.
- O… Jak miło… - czuł się prawie winny o swoim planie.
Michał dalej jadł… Coś mu tu nie pasowało… Ale nie wiedział co… Żona jeszcze nigdy nie
była taka miła…
- Kochanie? - nagle żona spytała.
- Tak?
- Chciałam zadać Ci pytanie… Ono jest bardzo ważne.
- Jakie pytanie?

- Jak to uczucie… Umierać? - zachichotała.
- C-Co…?
- Słyszałeś mnie dobrze… W herbacie znajduje się śmiertelna trucizna… - uśmiechnęła się
diabelnie.
Filiżanka Michała była już pusta…
- C-Co…? Nie… To nie możliwe- Agh… - zaczął się krztusić.
- Do zobaczenia w piekle, mój drogi. - piła swoją herbatę, jakby nigdy nic.
Pan Michał dalej się krztusił, a po chwili z jego ust wypłynęła piana. Po paru sekundach był już
martwy.
- Hmm… Chyba właśnie stałam się wdową… - żona Michała przestała pić herbatę. AAAAAAAAAAAAAA! POMOCY! KTOŚ ZAMORDOWAŁ MOJEGO MĘŻA!
AAAAAAAAA!

Kajetan Rybarski

Oczami szerokimi z ciekawości…

Nie znając tradycji innego kraju, nie
znasz własnych…
Mieszkam w Polsce prawie pięć
lat, a z
tradycjami bożonarodzeniowymi zaprzyjaźniła mnie Pani Zuzanna w przedszkolu.
Wtedy, kiedy powiedziałam o nich mamie, zdecydowaliśmy obchodzić je w domu
również z naszymi Świętami. Co robimy 24 grudnia? W tym dniu sprzątamy dom oraz
dekorujemy snopami zboża . Mama gotuje różne potrawy : barszcz czerwony na
domowym zakwasie z buraków, śledzie , karpia, kapustę, kompot z suszu, pierogi z
kapustą, kutię i inne. Najwięcej podobają mi się ciasta: piernik i makowiec, które
pieczemy razem.
Wiem, że wiele potraw ma swoją symbolikę. Na przykład, podczas kolacji
wigilijnej zamiast mięsa podaje się ryby, które symbolizują Jezusa i odradzanie się do
życia, również kompot z suszu: gruszki zapewniają długowieczność, jabłka - miłość i
zdrowie, a suszone śliwki odpędzają złe moce.

Ważnym zwyczajem świątecznym jest śpiewanie kolęd. Uczę się ich w
szkole. Uważam , że kolęda "Bóg się rodzi" idzie z samego serca wierzących,
kiedy śpiewają. Pamiętamy i szanujemy tradycje, bo my – dzieci będziemy
przekazywać je swoim dzieciom.
Sofia Nikolenko

Finlandia
- Laponia
Finlandia
to
niesamowicie uroczy i wyjątkowy kraj leżący na północy Europy.

Prawie 75% powierzchni zajmują lasy i jeziora, w których
żyją m.in.: renifery, wilki, lisy i łosie.

Finlandia to doskonały kraj dla turystów uwielbiających
aktywny wypoczynek na łonie malowniczej przyrody. Jest tam
wiele atrakcji, które można robić zimą np.: kuligi saniami
zaprzężonymi w renifery lub psy, jeżdżenie na nartach lub
skuterach wodnych. Można również bardzo ciekawie spędzić
czas latem, np.: jeżdżąc na rowerze lub spacerując po
malowniczych lasach.
Jednym z najbardziej znanych regionów turystycznych, jest
położona na północy Laponia, gdzie można spotkać Św.

Mikołaja, dlatego warto ją zwiedzić, szczególnie w okresie
bożonarodzeniowym.

Najciekawsze atrakcje turystyczne w Laponii to między innymi:
• Szlak Urho Kekkonea - to trasa, która liczy 1500 km.
Przejście ją pieszo zajmuje kilka miesięcy. Na trasie spotkać
można dzikie lasy, wodospady, jeziora.

• dom i główne biuro Św. Mikołaja - znajduje się w wiosce
o nazwie Rovaniemi, dokładnie na kole podbiegunowym.
Dom Św. Mikołaja jest duży, kolorowy i oświetlony ze
wszystkich stron. Przed nim rosną małe drzewa i krzewy,
które również oświetlone są świątecznymi ozdobami.

Laponia, jest również znana z tego, że w lutym i marcu często
występują tam zorze polarne, które
SĄ ZJAWISKOWE!!! Trudno słowami opisać ich piękno.

Do Finlandii można dostać się samolotem, promem przez
morze Bałtyckie lub samochodem, przez Rosję. Najszybciej
można dostać się samolotem. Najdłużej zajmie wyprawa
samochodem i wtedy na pewno trzeba zrobić kilkugodzinną
przerwę, choć przepłynięcie promem też może nie być szybkie.

Specjalność kuchni lapońskiej to duszony renifer z
borówkami. Jest to wyjątkowe danie o bardzo ciekawym smaku i
myślę, że takiego danie nie można spróbować nigdzie indziej na
świecie.
Jeżeli tylko będziecie mieć okazję, warto odwiedzić Laponię,
bo to bardzo malowniczy i ciekawy kraj!!!
Wiktoria Gorczyca

Kalendarze adwentowe
Każdy z nas wie na czym polega taka świąteczna zabawa. Sprawia nam ogromną radość odliczanie
do Bożego Narodzenia, poprzez otwieranie każdego dnia jednego prezenciku. Tradycja ta wywodzi się z
Niemczech, gdzie została zaczerpnięta z religii protestanckiej. Kiedyś, w wieńcu zamiast świec, zaczęto
umieszczać 24 woreczki z małymi niespodziankami. Odliczano również do narodzin Jezusa poprzez
zapisywanie na drzwiach daty.

Co ciekawe, kalendarz adwentowy nie od początku tak się nazywał. Najpierw funkcjonował pod
nazwą “kalendarz mikołajkowy”, gdyż był wręczany 6 grudnia. Następnie pojawiła się nazwa “kalendarz

Bożonarodzeniowy”. Ostatecznie funkcjonuje “kalendarz adwentowy” - termin pochodzący od
adwentu, czyli okresu oczekiwania.
Obecnie istnieje wiele rodzajów kalendarzy adwentowych:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Z czekoladkami,
Z herbatami,
Z biżuterią,
Z kosmetykami,
Z perfumami,
Z kawą,
Z piwem,
Ze skarpetkami,
I wiele, wiele innych.

Według mnie najlepszy kalendarz adwentowy jest
zrobiony własnoręcznie dla bliskiej osoby. Taki prezent cieszy
najbardziej i otwieranie niespodzianki każdego dnia jest bardzo ekscytujące. Wykonanie takiego
kalendarza wcale nie jest trudne, a sprawia wielką radość!

SGandi poleca…
The Settlers 7: Droga do Królestwa
Witajcie, bardzo chciałbym Wam polecić grę strategiczną
The „Settlers 7”. Wiem, że to może trochę nie na czasie. Zwłaszcza, że
niebawem ma się pojawić edycja 2020. Mimo wszystko, chciałbym
jednak napisać kilka słów na temat „7”, która moim zdaniem ma bardziej
bajkową odsłonę graficzną. W tej grze najfajniejsze jest to, że mimo
niewygórowanych wymagań sprzętowych, ma ona przyjemną,
przestrzenną grafikę i świetną grywalność. Dla głodnych przygód gra

zawiera tryb kampanii. Natomiast w celu szybkiej rozgrywki można
wykorzystać tryb potyczki z komputerem, jak i wspólne wyzwania z
przyjaciółmi w grze online.

Noc między Tam i Tu
Autorką proponowanej przeze mnie książki jest Marta Krajewska.
Natomiast piękne ilustracje wykonała Magdalena Szynkarczuk. Książka
opowiada historię siedmioletniego Bartmiła, który pewnej letniej nocy
wyrusza na poszukiwanie swojej młodszej siostry Paprotki. Bohater
wędruje samotnie przez las. Na swojej drodze spotyka różne istoty ze
słowiańskich baśni i legend. Wszystkie te postaci pomagają mu
w poszukiwaniach siostrzyczki. Polecam tę książkę miłośnikom magii
i skomplikowanych historii. Oczywiście nie zdradzę Wam zakończenia.
Dodam tyko, że dzięki historii Bartmiła, zrozumiałem jedną ważną rzecz.
Mimo, że moja młodsza siostra czasem mnie denerwuje, kłócimy się
o drobiazgi, to kocham ją bardzo i zrobiłbym dla niej wszystko.

Gra planszowa „Smoczy wyścig”

Ta gra jest przeznaczona dla strategów lubiących przygody i szybkie
rozgrywki (czas gry ok. 15 min.). „Smoczy wyścig” jest grą planszowokarcianą, przeznaczoną dla 2 do 4 graczy. Posiadając dwa egzemplarze
można poszerzyć rozgrywkę nawet do ośmiu graczy. Każdy z graczy,
budując własną drużynę wspierających go smoków, ma za zadanie
pokonać jak najdłuższy dystans w siedmiu turach. Mimo zaplanowania
strategii gra zawiera element losowości, co znacznie uatrakcyjnia i
utrudnia przebieg gry. Dodatkowym zaletą tej planszówki jest jej
doskonała oprawa graficznym.

Opracował: Stefan Gandecki z kl. IVa

Recenzja
filmu „ Grinch”
W taki czas jak ten chyba każdy ogląda
świąteczne filmy, dlatego chciałabym wam
polecić
świąteczną komedię pod tytułem „Grinch”.
Pewnie
poznajecie ten tytuł, ponieważ w 2018 roku weszła do kin animacja „Grinch świąt nie będzie”
jednak ja dzisiaj opowiem wam o tej klasycznej wersji.
Film „Grinch” powstał w 2000 roku w Ameryce pod okiem Rona Howarda w reżyserii. Jest to film
przygodowo-komediowy, dlatego idealnie do głównej roli (Grinch) wpasował się Jim Carrey.
Wybitny aktor komediowy, gwiazda wielu klasyków takich jak „Maska”, scenarzysta i producent.
Na scenie towarzyszyła mu Taylor Momsen w roli Cindy Lou. Scenariusz przygotowali Jeffrey Price
oraz Peter S. Seaman, a wszystko dopełniała przepiękna muzyka Jamesa Hornera oraz
niesamowite kostiumy Rity Ryack.
Akcja filmu toczy się w Boże Narodzenie. Wszyscy mieszkańcy miasta Ktosiowo świętują i radują
się nadchodzącą uroczystością. Jednak jeden mieszkaniec nie wyraża uczucia szczęścia. Jest to
mianowicie stwór o imieniu Grinch, który nie cierpi świąt. Pewnego dnia w swojej grocie na
szczycie skały wraz ze swoim psim towarzyszem obmyślają plan jak zepsuć wszystkim Święta.

Dzień wcześniej jednak odwiedza go Cindy Lou (mieszkanka Ktosiowa), która próbuje mu
uświadomić, że święta to czas radości i rodzinnych spotkań.
Czy Grinchowi uda się zrealizować swój plan? Czy zgasi ducha świąt? I czy Cindy zdoła go
powstrzymać? Jeżeli chcecie się dowiedzieć serdecznie zachęcam was do uczestnictwa w tej
świątecznej przygodzie.
Miłego oglądania życzy Hanna Krawczyk.

Kilka dobrych słów od Pani Joli!
W tym wydaniu przeprowadziłam wywiad z Panią
Pierzchałą, naszą nauczycielką muzyki jak i
wychowawczynią. Bardzo dziękuję za poświęcony

Jolantą
czas.

1. Którą tradycję Bożonarodzeniową lubi Pani najbardziej?
Boże Narodzenie traktuje całościowo, nie mam wybranej ulubionej tradycji. Każdy element jest istotny,
bo buduje i wzmaga przeżycie tych świąt. Zaczynając od oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa, czyli
Adwent, kiedy na stole pojawia się wieniec z jedliny i cztery świece, zapalane z kolejną niedzielą adwentu.
Oczywiście wieczerza wigilijna, ponieważ cała rodzina, rozproszona na co dzień, łamie się opłatkiem i
wspólnie zasiada do wyjątkowej kolacji, która zawsze przebiega według stałego rytu. Po kolacji
kolędowanie i pasterka (pod warunkiem, że jesteśmy zdrowi), w czasie której najbardziej wzrusza mnie
pierwsze wspólne zaśpiewanie Bóg się rodzi, Wśród nocnej ciszy i Anioł pasterzom mówił.
A w święta spacer po krakowskich kościołach i wybieranie najpiękniejszej szopki.
2. Którą potrawę lubi Pani najbardziej?
W dzieciństwie żadnej potrawy wigilijnej nie lubiłam, jedynie kluski z miodem i bakaliami. Z biegiem lat
pokochałam wszystkie, nawet ościstego karpia, kwaśny żur z grzybami, kapustę z grochem i kompot z
suszonych owoców.
3. Którą kolędę lubi Pani najbardziej?
Łatwiej jest mi powiedzieć, których nie lubię, bo jest ich tylko kilka, ale nie będę ich wymieniać. My Polacy
mamy nieprzeciętnie piękny i bogaty zbiór kolęd i pastorałek oraz piosenek o świętach. Lubię i te
staropolskie, śpiewane w opracowaniach chóralnych, często po łacinie, i te nowsze, które wydają się być
już ośpiewane na dziesiątą stronę. To jest niesamowite, że ciągle inspirują muzyków i nieprzerwanie
przybywa różnych wykonań i aranżacji tych samych kolęd. Nie nudzą się. Cudownie, że śpiewamy je z taką
samą radością i zaangażowaniem każdego roku. Wszyscy: dorośli i dzieci, artyści i amatorzy, znani i
nieznani. Służy nam i technika - możemy włączyć komputer i słuchać, oglądać, wybierać, porównywać, a
nawet uczyć się. Nie wyobrażam sobie tych świąt bez kolęd.
4. Czy ma Pani zwyczaj kolędować z bliskimi?
Co roku z utęsknieniem czekam na wspólne rodzinne, a kiedyś również i z chórami, śpiewanie kolęd. Cała
rodzina śpiewa. Mam szwagra, który śpiewa tylko raz w roku i to właśnie kolędy w wieczór wigilijny.
Bierzemy wszystkie istniejące w domu śpiewniki i według alfabetu śpiewamy kolędy. Nasze kolędowanie
jest pełne radości i śmiechu, próbujemy wyśpiewywać na głosy, wykrzykując pod niebiosy i akompaniując
sobie na różnych instrumentach. Na koniec, w duecie z mężem, śpiewamy przeznaczoną na chór mieszaną
wersję pastorałek góralskich, skomponowanych przez Jana Pasierba - Orlanda Noc na syćkie świata strony

i Juhasko kolynda. Zakładamy skarpety z owczej wełny jako element stroju góralskiego, stoimy boso
i wyśpiewujemy niezrozumiały dla słuchaczy tekst. Staramy się, ale nasze wykonanie niestety
pozostawia wiele do życzenia... Zawsze jest przy tym dużo śmiechu.
5. Kto w Pani domu ubiera choinkę?
Choinką, od początku do końca, czyli od zdobycia jej i do zabłyśnięcia, zajmuje się mąż z córkami. Ja tylko
wydaje dyspozycje co do kolorystyki lub sposobu ozdobienia - słomiane albo drewniane zabawki, albo
aniołki, albo bombki itp. każdego roku troszkę inaczej.
6. Czy jest Pani zapracowana przed świętami (robienie porządków, zakupów, gotowanie)?
Zwykle jestem zabiegana, zawsze przydałby się jeszcze jeden dzień na przygotowania. Co roku
dodatkowym i czasochłonnym przedświątecznym zajęciem były próby do Misterium, przygotowywane
przez P. Cirina z klasą III - bardzo ważny moment, takie przejmujące i głębokie duchowe preludium do
świąt. Pierwszy raz od 26 lat nie zasiądziemy wspólnie w sali gimnastycznej, w niepowtarzalnej scenografii
i nie przeżyjemy całą szkolną społecznością cudu Narodzenia Pańskiego.
7. Co sądzi Pani o polskiej tradycji świątecznej i kulinarnej?
Mam nadzieję, że uda się i kolejnym pokoleniom przekazywać nasze tradycje. Są wyjątkowo piękne i
uduchowione. Niestety łatwiej i szybciej przychodzi nam przyjmowanie cudzych tradycji - nie twierdzę, że
są złe, ale nasze są naprawdę wyjątkowe, Pismo Święte, opłatek, sianko, puste miejsce przy stole, kolędy,
szopka, barszczyk z uszkami, karp, pierogi... - nie powinniśmy ich spłaszczać, wstydzić się, ani rezygnować
z nich. Są nasze własne i niech tak zawsze zostanie. Cudownie się dzieje, gdy np. potrawy z różnych stron
świata, czy nawet z Polski z różnych regionów mieszają się - my jemy 4 zupy na wigilię - dwie od strony
rodziców męża i dwie ze strony moich rodziców. Bazowe dania przekazywane z pokolenia na pokolenie
muszą
trwać.
I tak obserwuję zanikanie dawnych zwyczajów - wielu z nas nie przygotowuje 12 potraw, kobiety
nakrywają do wigilijnego stołu, a nie jak dawniej tylko mężczyźni. Niemiecka choinka całkowicie
zadomowiła się, eliminując nasze podłaźniczki. Jednak w dniu wigilii nadal bawimy się, kogo pierwszego
na ulicy się zobaczy - czy kobietę, czy mężczyznę - ale to oczywiście zabawa. Jedynie zwierzęta, niezależnie
od naszych tradycji, w wieczór wigilijny przemawiają ludzkim głosem :)
8. Co sądzi Pani o dawaniu prezentów?
Obdarowywanie kogokolwiek najdrobniejszym upominkiem jest pięknym obyczajem. Do mnie przychodził
tylko św. Mikołaj 6 XII. Prezenty od Gwiazdki pojawiły się wraz z przyjściem na świat moich dzieci. Gdy

trochę podrosły, gromadka obecnych na wigilii dzieci, z wypiekami na twarzy zasiadała pod choinką
i czekała na Gwiazdkę. Prezenty można było otwierać po wieczerzy wigilijnej i po kolędowaniu. Dzieci
musiały wykazać się ogromną cierpliwością.
9. W jakiej formie składa Pani życzenia najbliższym?
Najczęściej bezpośrednio - najchętniej taką formę stosujemy. Gdy to nie jest możliwe, to rozmowa
telefoniczna, a w te święta spełni nam potrzebę bezpośredniego kontaktu Teams albo ZOOM. Doceniamy
te aplikacje:)
10. Co sądzi Pani o zwyczaju wysyłania kartek świątecznych?
Piękny zwyczaj, niestety odchodzi do lamusa. Telefony ogólnie dostępne zastąpiły korespondencję
tradycyjną. A kiedyś własnoręcznie robiło się kartki i były pięknym symbolem pamiętania o innych.
11. Czy posiada Pani kalendarz adwentowy? Jeśli tak to jaki, a jeśli nie, to jaki chciałaby Pani dostać?
Nie mam kalendarza adwentowego. Ale w domu pojawiał się. Moje już dziś dorosłe dzieci dostawały go
zawsze od św. Mikołaja i były to słodkie pychotki na każdy dzień albo zadania do wykonania. Jeśli
miałabym dostać taki kalendarz to np. z ciekawymi cytatami do przemyślenia na każdy dzień lub wesołymi
zadaniami czy zagadkami, piosenkami do wysłuchania czy filmem do obejrzenia - słowem każdy kalendarz
sprawiłby mi radość.
12. Czy mogłaby się Pani podzielić miłym wspomnieniem ze Świąt?
Lata temu, byliśmy wszyscy chorzy na zapalenie oskrzeli, a ja miałam zapalenie płuc, nie było więc mowy
o jakimkolwiek wychodzeniu na przedświąteczne zakupy ani o wspólnych rodzinnych spotkaniach. Mało
kto posiadał wtedy telefon komórkowy, komputer też był rzadkością, sprzedaż z dostawą do domu nie
istniała jeszcze. Okazało się, że przez dwa dni przynoszono nam wszelkie wigilijne i świąteczne pyszności każda rodzina nam dogadzała, jeden wielki róg obfitości. Problem mieliśmy z choinką. Nasi przyjaciele
postanowili nam pomóc i w dniu wigilii szukali czegoś dla nas. Ciężko było, wszystkie świerki i jodły
wyprzedano, po wielu trudach zdobyli... sosenkę. Ozdoby choinkowe czekały w piwnicy, ale nikt nie
odważył się po nie wychodzić. Kilka pawich oczek, koszyczków i łańcuch z kolorowego papieru zawisły na
malutkiej sośnie. Mamy w pamięci do dziś tę szczególną choinkę i oczywiście święta, które mimo choroby
stały
się
bardzo
radosne.
Muszę tu wspomnieć, że dostaliśmy również płytę Kolędy na nowy wiek z muzyką Zbigniewa Preisnera,
która towarzyszy nam w każde święta. W tym roku z wielką mocą zabrzmi Kolęda dla Nieobecnych.

13. Jakie ma Pani życzenia dla świata oraz naszych czytelników z okazji Świąt?
Jedyne dla świata życzenie - chyba dzisiaj każdy z nas je wyraża - byśmy poradzili sobie skutecznie z
covidem. Abyśmy z tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat, umieli wyciągnąć wnioski i dostrzec,
co tak naprawdę w życiu jest ważne, byśmy nie zatracali się w obłędnym pędzie i braku zrozumienia. I
obyśmy wraz z naszymi bliskimi doczekali szczęśliwie kolejnych świąt Bożego Narodzenia, a w naszych
sercach ciągle nadzieja i Bóg się rodził.

Wywiad przeprowadziła Natalia Stryczek

Kolęduj z Redakcją

1. Cicha noc, święta noc,

2. Cicha noc, święta noc,

Pokój niesie ludziom wszem.

Pastuszkowie od swych trzód,

A u żłóbka Matka Święta,

Biegną wielce zadziwieni

Czuwa sama uśmiechnięta,

Za anielskim głosem pieni,

Nad Dzieciątka snem,

Gdzie się spełnił cud,

Nad Dzieciątka snem.

Gdzie się spełnił cud.

3. Cicha noc, święta noc,

4. Cicha noc, święta noc,

Narodzony Boży Syn,

Jakiż w tobie dzisiaj cud,

Pan Wielkiego Majestatu,

W Betlejem Dziecina święta

Niesie dziś całemu światu,

Wznosi w górę swe rączęta

Odkupienie win,

Błogosławi lud,

Odkupienie win.

Błogosławi lud.

,,Cicha noc” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kolęd na świecie. Została przetłumaczona na
ponad 300 języków. W 1816 Joseph Mohr utworzył tekst, a na pasterce roku 1818 została
zaprezentowana wraz z melodią Franza Xaviera Grubera. Słowa do polskiej wersji ułożył w 1930
roku Piotr Maszyński. Orginalna wersja posiadała aż 6 zwrotek.
Grzegorz Mystek

.
Ferie zimowe to idealny czas, by się zrelaksować, skorzystać z atrakcji,
jakie oferuje nam zima, to czas odpoczynku od nauki i szkolnych
obowiązków. Niektórzy chętnie poświęciliby zimową przerwę na słodkie
lenistwo, ale nie warto spędzać tak każdego wolnego dnia. Najlepszym

sposobem na zdobycie świetnych wspomnień oraz nabranie sił do
działania, jest aktywne spędzenie ferii.
Jeśli spadnie śnieg to zdrowo i przyjemnie będzie wybrać się wraz z
rodziną na wspólny wyjazd do lasu lub parku.
Spacer po pięknie ośnieżonych miejscach to niezapomniany widok.
Ładne, białe krajobrazy tworzą magiczną zimową aurę, którą możemy
uwiecznić

na

samodzielnie

wykonanych

zdjęciach.

Zima dostarcza nam bardzo dużo możliwości spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu. Jeśli za oknem jest dużo śniegu to ulepmy
bałwana, zbudujmy igloo, zorganizujmy bitwę na śnieżki lub wybierzmy
się na kulig. Zimowe zabawy z przyjaciółmi to super zajęcie na nudę.
Przy okazji zabaw na świeżym powietrzu można spróbować stworzyć
karmnik dla ptaszków, aby móc je codziennie dokarmiać i obserwować.
Narty, snowboard to bez wątpienia najpopularniejsze sporty zimowe i
jednocześnie doskonała forma aktywnego spędzania czasu dla całej
rodziny. ‘’Białe szaleństwo’’ dostarcza nam wiele przyjemności i
doskonale wpływa na naszą kondycję i samopoczucie.

Gdy pogoda nie dopisze, wolny czas podczas ferii możemy poświęcić na
hobby np. czytanie ciekawych książek, malowanie, granie w gry
planszowe

lub

śpiewanie,

a

także

na

rozbudzenie

nowych

zainteresowań, na które do tej pory nie mieliśmy czasu np. samodzielne
gotowanie, majsterkowanie bądź modelarstwo.

Ferie trwają dwa tygodnie i być może nie każdego dnia będziemy mogli
skorzystać z okolicznych atrakcji, dlatego w domu starajmy się spędzić
miło,

twórczo

i

aktywnie

czas.

MIŁEGO WYPOCZYNKU!!!
Julia.B IVa

Polecanki świąteczno-prezentowe

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas spędzany z rodziną. Wtedy bliscy s
potykają się i wspólnie jedzą kolację wigilijną.
Tradycje obchodzone w Boże Narodzenie to m.in.:
⮚ strojenie choinki,
⮚ zapalanie świecy wigilijnej,
⮚ dzielenie się opłatkiem,
⮚ dawanie sianka pod obrus.
Choć najbardziej znaną tradycją jest wręczanie bliskim prezentów.
Z prezentów, które możecie kupić i podarować bliskiej osobie, polecamy Wam m.in.:

„Dixit” – to dynamiczna gra słowna, pobudzająca wyobraźnię.

„Wsiąść do pociągu. Europa” – to gra wzbudzająca pozytywną
rywalizację, łącząca przyjemne z pożytecznym. Grając w nią, można
nauczyć się położenia różnych państw w Europie i świetnie się przy
tym bawić.

Scrabble – to rodzinna gra, dzięki której można powiększyć swoje
słownictwo.

Nic tak nie cieszy, nie wzrusza, jak prezent zrobiony samodzielnie i od serca.
Dlatego teraz zaprezentujemy Wam pomysły na wykonanie miłych niespodzianek
gwiazdkowych: bałwanka z białej skarpetki oraz ozdób choinkowych z drewnianych
patyczków. Są to pomysły zaczerpnięte z lekcji techniki u Pani Agnieszki Kwiatkowskiej,
naszej wychowawczyni :)
Bałwanek ze skarpetki
Do jego przygotowania potrzebujecie:
− białej skarpetki (1 szt.)
− nożyczek
− ryżu (ok. 1 kg) lub waty (sporą ilość)
− kilku gumek recepturek (ewentualnie sznurka lub wstążki)
− czarnego markera lub pisaka
− kawałek kolorowego materiału do zrobienia szalika

− kolorowe pompony (mogą być w dwóch wielkościach)
− klej magik
− słoika lub jakiejś obręczy do nasypania ryżu
Wykonanie bałwanka krok po kroku:
1. Odcinamy ściągacz ze skarpetki.
2. Ze ściągacza robimy czapkę: zawiązujemy jeden koniec gumką recepturką. Następnie
„dzyndzel”, który powstał możemy wepchnąć do środka lub zostawić. W powstałym
miejscu możemy przykleić kolorowy pompon lub inną ozdobę :)
3. Do pozostałej części skarpety (tej większej) wsypujemy ryż lub wpychamy watę.
Zawiązujemy u góry gumkę. Następnie próbujemy podzielić skarpetkę na dwie części,
mniejsza – głowa, większa – brzuszek. Do tego też wykorzystujemy gumkę lub
sznurek.
4. Na tak przygotowanego bałwana zakładamy czapkę.
5. Następnie czarnym markerem rysujemy: oczy, nos, buzię i guziczki. Możemy też użyć
gotowych elementów jak „oczka” czy mini pompony na nos.
6. Bałwanek gotowy!
Tu zamieszczamy link do filmiku, który może być pomocny:
https://www.youtube.com/watch?v=BBURa8E2hIQ

A to nasze bałwanki :) Czyż nie są urocze?
Ozdoby choinkowe z drewnianych patyczków
Zachęcamy Was do przygotowania własnoręcznie wykonanych ozdób choinkowych. Jest
to świetna zabawa. Można do ich przygotowania wykorzystać różne materiały. Wszystko
to, co macie w domu. Na jednej z lekcji techniki wykonywaliśmy ozdoby choinkowe z
patyczków drewnianych, które z pewnością będą ładnie prezentowały się na choince. Mogą
być również świetnym dodatkiem do prezentu :)

To nasze propozycje. Możecie się zainspirować :)
Materiały potrzebne do wykonania ozdób choinkowych:
− drewniane patyczki do lodów (najlepiej w naturalnym kolorze)
− klej wikol
− farby lub flamastry
− kolorowe papiery, pianki kreatywne lub inne „skarby”, które mogą przydać się do
ozdobienia Twoich prac
Poniżej zamieszczamy pomocny link:
https://zszywka.pl/p/ozdoby-z-patyczkow-po-lodach-6481790.html

Choinka to nie tylko symbol Świąt Bożego Narodzenia i prezentów. To
również piękna dekoracja. Dawniej ozdoby choinkowe miały bogatą symbolikę i
pełniły funkcję talizmanów, np:
⮚ Gwiazda Betlejemska, którą umieszczano na szczycie drzewka miała pomagać w
powrotach do domu z dalekich stron.
⮚ Słodkości oznaczały radość i zadowolenie.
⮚ Łańcuch to symbol scalenia rodziny.
⮚ Anioły miały opiekować się domem.
⮚ Światełka symbolizowały narodzenie Jezusa.
⮚ Orzechy to oznaka dobrobytu w domu.
Znając symbolikę ozdób choinkowych może w tym roku zapragniesz mieć takie
drzewko, jak za dawnych lat - swojskie, symboliczne, ekologiczne i piękne.

W ostatnich latach pojawiają się też trendy strojenia Bożonarodzeniowych drzewek
ręcznie wykonanymi ozdobami. Poniżej przedstawiamy instrukcję na zrobienie
własnoręcznie ozdób choinkowych z papilotek, makaronu czy papieru.

Choinka z papilotek:
https://www.youtube.com/watch?v=pxKqIYSHjAA

Ozdoby z makaronu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ka06qME5Tjs

Aniołki z papieru:
https://www.youtube.com/watch?v=hbeeO6FwpJ0

Obecnie najczęściej wybieramy gotowe dekoracje ze względu na ich
różnorodność i dostępność. Modne stało się ozdabianie choinki w konkretnym stylu lub
kolorystyce. Dużym zainteresowaniem cieszą się szklane bombki w różnych kształtach.
Czasem można kupić ręcznie malowane ozdoby. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do
wyglądu drzewka. Nasze świąteczne choinki wyglądają jak dzieła sztuki. Zachwycają
swoim urokiem. W sklepach możemy kupić gotowe zestawy ozdób, które będą
odpowiadać naszym oczekiwaniom. Tradycyjnie na choince wiesza się lampki, bombki i
łańcuchy, a najchętniej wykorzystywane kolory to czerwień, biel, złoto i srebro.

Wspólne dekorowanie choinki to jeden z najbardziej magicznych momentów
w czasie Świąt Bożego Narodzenia

Opracowali: Julia Brachowska Wiktoria Gorczyca Stefan Gandecki

Ostrzeżenie
Nie próbujcie robić tych rzeczy w domu!

Już teraz wyślij nam swoje absurdalne lub śmieszne pytanie na naszej głównej stronie internetowej!

Czy można zjeść cytrynę bez zaśmiania się?

Wielu ludzi potrafi to zrobić, więc tak… Natomiast, czy osoba, która zawsze się śmieje
mogłaby czegoś takiego dokonać? Jest wiele sposobów, jednak najciekawszym z nich jest
zamoczenie cytryny w ciekłym azocie. Gdyż cytryna jest owocem, będzie można ją stłuc
dosłownie jak szkło. Straci przy tym całą kwasowość, ale minus jest taki, że tego nie będzie się
dało zjeść, bo może to odmrozić gardła, a potem żołądek.

DZIWNE i NIEPOKOJĄCE pytania ze skrzynki odbiorczej BLENDER WHAT IF
Gdyby muchołówka mogła zjeść człowieka, ile czasu by na to potrzebowała?

Jak duży musiałby być balon wypełniony czystym wodorem, aby po podpaleniu wysadził całe
miasto?

Wojciech Klimek

Świąteczne zamieszanie!
Przyjrzyj się poniższej planszy i odpowiedz
na pytania poniżej.

- Zbiór którego obrazka jest największy? (zbiór to te same obrazki
graniczące ze sobą krawędzią, nie narożnikiem)
- Zbiór którego obrazka jest najmniejszy?
- Znajdź takie ułożenia:

- największy zbiór prezentów to ___ obrazki obok siebie, a
reniferów - ___.

Mateusz
Uhruski

Poszukaj i policz ile w gazetce (nie licząc środka
łamigłówki i jego treści), a później dokończ zdania:
-

Takich czapek jest ___

-Tych choinek jest ___

- Tych płatków śniegu jest ___

W powyższych stronach ukrył się mikołaj
spróbuj go znaleźć. Mikołaj ten wygląda
tak:
Aby zweryfikować odpowiedzi wejdź w
tego linka i zagraj w choinki !!!
https://blenderssp3.pl.tl/Gry.htm

Suchary
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod
choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z
matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

sprawić

Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża:
- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go.

Kolega pyta Fąfarę:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich
mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za
starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą
włoską.

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta:

- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych Świąt!

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają
przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.

Mały Giovani, który jest synem szefa sycylijskiej mafii pisze list do św. Mikołaja:
- "Mikołaju! Jak z pewnością wiesz, przez cały rok byłem grzeczny i sprawiłbyś mi wielką
przyjemność przynosząc kolejkę elektryczną".
W tym momencie koło pokoju chłopca przechodzi ojciec, więc mały Giovani zaczyna pisać list
od nowa:
- "Mikołaju, byłem grzeczny, więc przynieś mi dwie kolejki elektryczne".
Ojciec chłopca wchodzi do środka z kilkoma mafiozami, więc Giovani zaczyna pisać list po raz
trzeci:
- "Mikołaju, jeśli chcesz jeszcze kiedykolwiek zobaczyć swoją matkę..."
Mikołaj Bożętka

Muffinki z czekoladą!!!

Składniki:
- 100 g czekolady gorzkiej lub
deserowej
- 150 g masła pokrojonego na kawałki
- 2 jajka
- 80 g cukru
- 300 g mąki pszennej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- szczypta soli
- ½ łyżeczki sody
- 250 g mleka
- orzechy (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 200°C
2. Rozdrobnić czekoladę (orzechy też jeżeli macie) na drobne kawałeczki
(mniejsze niż kostki, na drobinki z większymi elementami).
3. Do miski włożyć pozostałe składniki i dokładnie wymieszać.
4. Do natłuszczonych foremek na muffinki (lub wyłożonych foremkami
papierowymi) nałożyć połowę foremki (uważajcie z ilością, ponieważ to ciasto
mocno urośnie).
5. Piec około 20-25 min. w temperaturze 200°C (jeżeli chcecie upewnić się że
ciasto jest już upieczone można wbić w nie drewniany patyczek np. wykałaczkę i
kiedy wyciągniecie go z babeczki powinien być suchy, a nie wilgotny).

Filip
Bartula

Kruche ciasteczka
Składniki:
- 250 g margaryny, zimnej,
pokrojonej na kawałki
- 450 g mąki pszennej
- 1½ łyżeczki proszku do
pieczenia
- 150 g cukru
- 1 jajko

Sposób przygotowania:
- Do miski włożyć wszystkie składniki i dokładnie wymieszać tak aby powstało
ciasto.
- Z ciasta uformować kulkę zawinąć w folię spożywczą (tzw. złotko) i schować na
1 godzinę do lodówki. W tym czasie rozgrzać piekarnik do 180°C.

- Wyjąć ciasto z lodówki, rozwałkować na oprószonej mąką powierzchni na
grubość ok. 5mm (lub cieńsze, ja daje 3mm) i wyciąć foremkami ciasteczka.
Ułożyć je na blachach wyłożonych papierem do pieczenia (tak aby się nie stykały).
- Piec ok. 12-14 min w temperaturze 180°C.
Filip Bartula

Barszcz czerwony.
Składniki:
-400 g obranych surowych buraków
-1000 g wody
- 2-3 ząbki czosnku
- 2 kostki rosołowe (lub kostki bulionu warzywnego)
- 3 ziarenka ziela angielskiego
- 2 liście laurowe ususzone
- 1 łyżeczka przyprawy uniwersalnej
- ½ łyżeczki soli
- 2-3 szczypty pieprzu mielonego
- 2-3 łyżki czerwonego octu winnego (ja używałem zawsze białego octu
cytrynowego winnego)
- 2-3 łyżeczki soku z cytryny (opcjonalnie)
- 2-3 łyżeczki cukru (opcjonalnie)
- 100-120 g słodkiej śmietany 18% lub 30%

Sposób przygotowania:
- Buraki bardzo drobno posiekać
- Dodać wodę, czosnek, bulion, ziele angielskie, liście laurowe, przyprawę
uniwersalną, sól i pieprz i gotować przez 25 min (temperatura 100°C- nie trzeba
mierzyć).
- Dodać ocet, sok z cytryny, cukier, śmietanę i gotować przez 5 min.
- przecedzić barszcz do innego garnka i ewentualnie doprawić do smaku.
-I barszcz gotowy. Można go podawać z jajkiem, uszkami lub krokietem :).
Filip Bartula

Bądź na bieżąco!
PRAPREMIERY
GRY
AKTUALNOŚCI
PRZEBÓJ TYGODNIA BLENDERA
ZADAWAJ PYTANIA
i wiele więcej

na naszej nowej stronie internetowej:
https://blenderssp3.pl.tl

