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Cześć!

Pytania do dorosłego?!

Iluminacje Świąteczne Warszawa 2020

Badanie naukowe - Kim jest Święty 
Mikołaj? 

Zdrowo i Sportowo – Narty!

Dookoła świata z ptakami

Cyber-życie – gramy!

Gry planszowe - Azul

Co przeczytać?

Jaki film obejrzeć?

Dziennik kucharza - Pierniki

Komiks!

Dawno temu i teraz 



Nie mrugnęliśmy okiem, a grudzień się już kończy, a wraz z nim 2020 rok. Powitajmy kolejny rok razem z „Piątkiem”!

W tym specjalnym numerze przygotowaliśmy wszystko co najbardziej niezwykłe i świąteczne dla was.

Warszawa w ten czas wygląda tak Świątecznie! Proponujemy wam wybrać się i pooglądać iluminacje Warszawy!

Po spacerze, już w przedświątecznym nastroju, spróbujemy się dowiedzieć, kto to jest Święty Mikołaj.

Co może być lepsze od popcornu z ciekawym filmem w dni świąteczne i podczas ferii? Nowa porcja śmiesznych i ciekawych

filmów związanych z Gwiazdką. Uwaga, przypominamy o książkach! W przerwie świątecznej obowiązkowo zdążycie je

przeczytać. Nasz reporter przygotował nową porcję ciekawych książek.
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PIĄTEK

Do tego wszystkiego dodajemy nową porcję gier komputerowych! Mamy dla was 

ciekawą grę o autach wyścigowych. Gry planszowe również są bardzo ciekawe. Lecz nie 

każda z nich ma ciekawie zasady. Dzisiaj poznamy Azul.

A może lubicie komiksy? Wiemy że tak! Przygotowaliśmy ciekawy komiks.

Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu! Opowiemy wam o stoku narciarskim 

w Korbielowie.

Na dodatek coś smacznego - nasz Szef kuchni pokazuje wam jak upiec pierniczki i 

jak je udekorować!

Uwaga, specjalną gwiazdą tego numeru jest Pani Anna Krześniak , która odpowiedziała 

nam na nasze pytania!

No i kolejna porcja ciekawych dat w grudniu. 

Podsumujmy ten rok i przywitajmy następny wraz z „Piątkiem”!
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Kim Pani chciała zostać, kiedy była mała?
Miałam bardzo dużo pomysłów. Pamiętam, że najwcześniej pojawił mi się pomysł, by 
być archeolożką i jeździć na wykopaliska do Egiptu. Potem postanowiłam zostać 
aktorką, bo bardzo lubię uczyć się tekstów na pamięć, pisać scenariusze i 
reżyserować przedstawienia. Potem poznałam historię i się zakochałam. Nadal 
jednak liczę, że oprócz bycia historyczką, zostanę też pisarką albo wydawczynią 
książek.

Jak się uczyła Pani w szkole?
Do końca gimnazjum nie miałam najmniejszych problemów w szkole i uczyłam się 
świetnie. Wystarczyło mi posiedzieć na lekcji i piątki same wpadały. Poza tym to 
lubiłam, więc angażowałam się w wiele dodatkowych aktywności. W liceum nadal to 
robiłam, ale matematyka rozszerzona z radzieckich podręczników dla studentów 
politechniki (a z takich korzystały moje nauczycielki w Staszicu) mnie pokonała. 
Jestem jednak zdania, że jak spadać, to tylko z wysokiego konia.

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
Tak w sumie to wszystkie oprócz wfu i niemieckiego. Ale w sumie to bardzo zależało 
od nauczyciela, który prowadził przedmiot. Miałam szczęście, że trafiałam na 
fantastycznych pedagogów i mogłam dzięki temu z przyjemnością poznać naprawdę 
wiele ciekawych faktów.

W dzisiejszym numerze zaprosiliśmy 
Panią Annę Krześniak

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!
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Dlaczego Pani wybrała właśnie zawód nauczycielki?

Z licznych rozmów z nauczycielami wiem, że wybiera się ten zawód, bo albo się nienawidziło swojej szkoły 
i chce się edukację zmieniać, albo dlatego że się tę szkołę kochało i chce się do niej wrócić. Ja zostałam 
nauczycielką, bo moi koledzy i nauczyciele byli zawsze fenomenalni, a ja chadzałam do szkoły dobrowolnie 
nawet w soboty (np. żeby zrobić porządek w preparatach w sali biologicznej).

Czy podoba się Pani zawód który wybrała?

Tak, uwielbiam rozmowy z uczniami, błysk porozumienia w ich oczach. Choć ma też mankamenty - duży 
stres, nienajlepszy system szkolnictwa w Polsce. Chyba nie umiem sobie wyobrazić siebie w szkole za 20 
lat. Tu jest zawsze głośno i chaotycznie, a mnie to już teraz porządnie męczy. Myślę, że za 20 lat nie 
będę miała już siły i albo zaszyję się w bibliotece, albo wytrwam w nauczycielstwie, a za to głowa mi 
eksploduje.

Jaką książkę Pani radzi przeczytać?

Jestem zdania, że każdy powinien czytać to, co lubi. Jeśli zaś nie lubi, to niech znajdzie książkę, która 
go do czytania przekona. Ważne jest to, żeby czytać!

Jakie jest Pani ulubione danie?

Uff... trudne pytanie. Zupa pho z pierożkami wonton i dużą ilością ostrej pasty sambal olek. 

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!
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W tym roku w Warszawie jest mniej światełek niż w latach ubiegłych, ale i tak nasze miasto jest pięknie przystrojone na Święta.
Wybrałyśmy się na wieczorne spacery, ażeby pokazać Wam najfajniejsze światła w Warszawie. Odwiedziłyśmy trzy miejsca w 

których jest najwięcej świecących iluminacji.
Zimowy Ogród Światła w Wilanowie. Po zmroku, kiedy rozbłyskają wszystkie światła, możesz się poczuć jak w Krainie czarów. 

Fontanna, kolorowe drzewa a nawet piękne kolorowe kwiaty w środku zimy. 
Podczas spaceru po Alei Chińskiej w Łazienkach przeniosłyśmy się do innych epok. Razem z nami „spacerowali” nasi przodkowie. 

Mogłyśmy sobie wyobrazić jak kiedyś po Łazienkach się spacerowało.
Stare Miasto. Tu iluminacje można zobaczyć na ul. Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Placu Zamkowym i Rynku Starego Miasta. 

Ulice są pięknie oświetlone. Jest również „grający” tunel, figurki szachowe, karuzela i inne fantastyczne światełka. Syrenka jest 
również pięknie oświetlona. A najważniejszym puntem jest Warszawska choinka jak zwykle … najładniejsza w Polsce a może i na Świecie. 
Jak będziecie mieli szczęście to tak jak my spotkacie Świętego Mikołaja.

Zobaczcie sami jakie piękne jest nasze miasto wieczorem!

Reporterzy Julia Groszyk i Marysia Tryputen 
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Światełka w Warszawie
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Prawdziwe badania naukowe Marysi Tryputen 

Czekacie na Świętego Mikołaja? Co roku on przynosi nam prezenty i dużo 

radości. Ale co o nim wiecie? Chyba, to co on :

ma długą białą brodę,

ma na sobie czerwoną czapkę i płaszcz,

jeździ po świecie saniami, ciągniętymi przez renifery,

lubi ciasteczka z mlekiem,

zwykłe zostawia prezenty pod choinką,

mieszka gdzieś na północy.

Każdy może o tym powiedzieć. 

Lecz nie każdy powie skąd się wziął, 

kim był? Zapoznajmy się lepiej z 

nowoczesnym i dawnym Santa 

Clausem!

Do tego, małe elfy pomagają mu przygotowywać prezenty. 
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Historia Świętego Mikołaja rozpoczęła się dawno temu w Turcji. Żył tam
biskup miasta Mira o imieniu Mikołaj. Jego tradycją było rozdawanie
dzieciom prezentów. Jeszcze za życia był znany jako opiekun ubogich, na
których przeznaczył swój cały majątek, pielęgnował chorych podczas zarazy.
Pływając żeglarze opowiadali innym żeglarzom o bardzo dobrym biskupie,
który rozdaje prezenty dzieciom. Ludziom się ten pomysł spodobał, więc
zdecydowali że również będą rozdawać prezenty dzieciom.

W 1809 roku pisarz o imieniu Irwing Washington opisał Świętego
Mikołaja, który wrzuca prezenty do kominków. W 1822 roku Clement Clarke
Moore napisał dla swoich dzieci wiersz o św. Mikołaju. W wierszu on latał na
saniach ciągniętych przez renifery. Jakiś czas później, a mianowicie w 1863
roku, malarz o imieniu Thomas Nast narysował Świętego Mikołaja w saniach
z reniferami. Lecz na tym historia się nie kończy!

W 1931 roku malarz o imieniu Haddon Hubbard (1899 –1976), znany
pod nicknamem „Sunny”, narysował reklamę dla Coca-Coli ze Santa Clausem.
Teraz ten obraz jest najpopularniejszym obrazem Santa Clausa.

Myślę, że nie ma znaczenia, w co ubrany jest Święty Mikołaj ani gdzie
mieszka. Najważniejsze, że wierzymy w cud, dobroć i światło, jakie niosą ze
sobą te Święta!
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UKRAINA, ROSJA

Oprócz Świętego Mikołaja w tych krajach do

dzieci przychodzi Dziadek Mróz (Дiд Mороз,

Дедушка Mороз), przychodzi on ze swoją

wnuczką Śnieżynką (Cнегурочкой). Co jest

nietypowe, przychodzi on w noc Sylwestrową

czyli z 31 grudnia na 1 stycznia. Dziadek Mróz

jest podobny do naszego Świętego Mikołaja,

ale ma niebieską szatę, jest trochę chudszy i

ma dłuższą brodę. Śnieżynka jest blondynką ma

długi warkocz, na głowie ma czapeczkę albo

kokosznik (dziwna czapka podobna do

wielkiego talerza).

HOLANDIA

W Holandii Świętego Mikołaja nazywają
SinterKlaas. Przychodzi on do dzieci już 15
listopada! Do Holandii przebywa na statku
parowym. Dzieci wierzą że przebywa prosto z
Hiszpanii, dlaczego? Do końca nie wiadomo,
lecz niektórzy myślą że właśnie przez te
podarunki jak mandarynki, orzechy lub inne
smakołyki z Hiszpanii. Każde dziecko stawia
swój bucik obok łóżka, a już następnego dnia
znajduje w nim małe prezenciki. 5 Grudnia do
grzecznych dzieci znowu przychodzi
SinterKlaas tym razem z większymi
prezentami.

WŁOCHY

We Włoszech do dzieci nie przychodzi Święty

Mikołaj, przychodzi do nich La Befana. Jest ona

czarownicą, lata na miotle i patrzy na dzieci z

nieba. Grzecznym dzieciom przynosi prezenty z

5 na 6 stycznia w święto Trzech Króli. Zaś

niegrzecznym dzieciom przynosi cebulę,

czosnek albo popiół zamiast prezentów.

Legenda głosi że czarownica chciała powitać

Dzieciątko Jezus, lecz zbłądziła. Od tego czasu

wrzuca prezenty do domów gdzie są dzieci w

nadziei że właśnie tam znajduje się Jezus.

Jeżeli myśleliście że Święty Mikołaj w różnych krajach wygląda tak samo to nie macie racji! W niektórych krajach jest to 

krasnal, a w innych czarownica! Przygotowaliśmy dla was kilka ciekawych informacji z całego świata!
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Gdzie teraz mieszka Święty Mikołaj ?

Najprawdopodobniej Święty Mikołaj mieszka teraz w Laponii na kole podbiegunowym,

niedaleko miasteczka w Rovaniemi w Finlandii. Dlaczego tam mieszka? Ponieważ właśnie

tam znajduje się góra Korvatunturi, która przypomina uszy królika. Dzięki niej elfy mogą

podsłuchiwać co chcą dzieci na całym świecie dostać! Czy wiesz, że Laponia to nie jest kraj,

to jest region kulturowy i geograficzny w północnej Europie? Leży na terenie 4 państw: Rosji

oraz trzech państw nordyckich: Finlandii, Szwecji i Norwegii.

Niektórzy nie wiedzą ale siedziba Świętego Mikołaja jest również w Polsce! Znajduje się na

Świętej Górze w województwie Dolnośląskim.

DOKŁADNE ADRESY ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW:

W FINLANDII: W POLSCE:

Santa Claus
Arctic Circle 
96930 Rovaniemi
Finlandia

Biuro listów do Świętego Mikołaja 
Polska Wioska Świętego Mikołaja
Przystanek Mikołajów  
57-215 Srebrna Góra

Proponujemy wam odwiedzić Świętego Mikołaja  już teraz!
Podróże na koło podbiegunowe mogą się odbyć na kanapie musicie tylko wejść do Internetu, 
gdzie jest wiele stron internetowych z wirtualnymi wycieczkami.

Nasi agenci mają tajną listę Świętego Mikołaja! Znajdziesz siebie? ☺
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Sezon narciarski rozpoczęty. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego tygodnia rozpoczynam cykl przedstawiania ośrodków narciarskich. Na początek
chciałabym zarekomendować Wam Korbielów - moje ulubione miejsce do szusowania na nartach.

Korbielów jest miejscowością turystyczną położoną na południu Polski w Beskidzie Żywieckim. Na zboczach Pilska w latach 80-tych zbudowano Ośrodek
Narciarski Pilsko – jeden z większych ośrodków narciarskich w Polsce. Trasy i wyciągi narciarskie w masywie góry Pilsko w Korbielowie są najwyżej
położonymi trasami w Beskidach, a drugim biorąc pod uwagę Tatry. Dzięki temu mamy na Pilsku bardzo dobre naturalne warunki śniegowe i unikalny
mikroklimat. Trasy narciarskie są bardzo zróżnicowane. Każdy narciarz/snowbordzista zarówno świetnie jeżdżący jak i początkujący znajdzie tutaj trasy dla
siebie. Jeśli preferujemy strome zbocza - wybierzemy sobie nartostradę zwaną „czarną siódemką”, dla tych którzy wolą łagodne zjazdy są trasy niebieskie i
jedna bardzo relaksująca zielona. Jest też coś specjalnego dla miłośników długich zjazdów – po wjeździe niemal na szczyt Pilska na wysokość 1500 m (to
najwyżej docierający w Polsce orczyk) czeka nas jedna z najdłuższych w naszym kraju nartostrad (4,5 km szusowania „czerwoną piątką” ). W sumie dla
narciarzy/snowbordzistów mamy tutaj około 20km tras narciarskich. Ośrodek stara się unowocześniać swoją infrastukturę. W tym sezonie wystartuje
najnowocześniejszy wyciąg krzesełkowy Kolej Buczynka.

zdrowo i 
sportowo

Reporter Julia Groszyk
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Na terenie Ośrodka Narciarskiego Pilsko każdy narciarz/snowbordzista
zarówno ten młodszy jak i ten starszy znajdzie dla siebie wszystko co niezbędne do
wypoczynku. Mamy więc tutaj urozmaicone trasy narciarskie, punkty
gastronomiczne, wypożyczalnie i serwisy sprzętu narciarskiego, szkółki
narciarskie/snowbordowe (wspaniałych instruktorów) oraz przedszkole narciarskie.
Nad bezpieczeństwem narciarzy czuwają ratownicy GOPR.

Dlaczego tak bardzo uwielbiam Korbielów? Przyjeżdżam do Korbielowa, na
narty i nie tylko, od zawsze. Nie ma tutaj takich tłumów narciarzy i turystów jak
chociażby w Zakopanem, Szczyrku czy Białce Tatrzańskiej. Jeżdżąc na nartach mogę
podziwiać wspaniałą górską przyrodę i niezapomniane widoki. Gorąco polecam
Wam Korbielów.
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Ten piękny i majestatyczny, silny i potężny ptak przylatuje do polski bardzo rzadko, i to tylko na północ.
Na stałe mieszka i buduje gniazda w tundrze Ameryki Północnej i Eurazji. Poluje najczęściej na lemingi, a
czasami też na inne ptaki i króliki. Warto wiedzieć, że istnieje aż 200 gatunków sów! Niektóre naprawdę
wielkie sowy, takie jak puchacz, potrafią upolować nawet młodego jelenia!

Jeśli danej sowie śnieżnej nie będzie brakowało 
pożywienia, może za jednym razem znieść nawet 11 
jaj! Sowa śnieżna jest mniejsza tylko od jednej 
europejskiej sowy - puchacza.

A teraz - zagadka.
Czy wiesz jaki bohater miał sowę śnieżną 
jako pupila? Odpowiedź znajdziesz w 
naszej rubryce „Co przeczytać?”.

Reporter Paweł Urzędowski



„Rocket league” to fascynująca gra oparta na
zręczności strzelania goli przeciwnikom przy użyciu
samochodów którymi kierujesz. Każda runda trawa 5
min, a wygrywa ten zespół lub pojedynczy gracz,
który strzeli najwięcej goli. Otoczenie boiska może
przybrać różną formę: miasta, science fiction,
stadionu piłkarskiego, boiska otoczonego typowymi
budowlami chińskimi.

Cyber-życie 

ROCKET 

LEAGUE

Reporter and gamer
Adam Rzeszuto



W tej grze można wybierać różne tryby np.: 
koszykówka – wtedy bramka przybiera formę 
kosza do koszykówki, a samochody wzbijając 
się w powietrze uderzają w nią celując do 
kosza.

Rumble - to dodatkowa super moc, która 
ładuje się 10 s. Może to być np. przyssawka, 
magnes, kolce, but, tornado, zamrożenie piłki 
a wszystko po to , by ułatwić sobie strzelenie 
gola przeciwnikowi. 

Jest to fajna gra trzymająca w napięciu. 
Daje możliwość użycia graczowi wielu 
dostępnych trybów. 

Polecam ją na zbliżające się wolne wieczory 
podczas świątecznych ferii.

Życzę wszystkim super zabawy i 
Wesołych Świąt! 

ROCKET LEAGUE
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To jedna z moich ulubionych gier planszowych.

W „Azul” mogą grać 2 osoby, 3 lub 4. By wygrać, trzeba ustawić

na swojej planszy jak największą ilość pięknych, kolorowych kafli. Za

każdy kafel gracz dostaje odpowiednią ilość punktów, punkty zbiera

się też za ułożenie kilku takich samych kafli w pionie, w poziomie, czy

za zebranie pięciu kafli w jednym kolorze. Granie w Azul jest bardzo

przyjemne, poszczególne ruchy nie trwają długo, a jednocześnie

wymaga planowania kilku ruchów do przodu i przewidywania, jaki

ruch wykona każdy inny gracz w następnej kolejce. Ta gra jest dosyć

krótka, gra się w nią w około 30 - 40 min.

Naprawdę gorąco was zachęcam do tego, 
żebyście chociaż znaleźli czas na zagranie 
chociaż szybkiej gry planszowej z rodziną, tak 
jak ja to robię w każdy weekend. 

Reporter Paweł Urzędowski
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J.K. Rowling

Pewnie wszyscy znacie film o początku przygód Harry’ego Pottera. Ponieważ na pewno
bardzo wam się spodobał, tym bardziej dacie się zachęcić do przeczytania tej książki. Chociaż
film jest wspaniały, w książce jest o wiele więcej szczegółów, żartów i szczegółowych dialogów.
Kiedy przeczytacie kilka pierwszych rozdziałów, nie będzieciemogli się od niej oderwać!

Opowiada ona o chłopcu, Harrym Potterze, który początkowo nie wiedział, że jest
czarodziejem. Kiedy był bardzo mały, potężny, zły czarownik Voldemort zabił rodziców
Harrego. Próbował zabić również jego, ale nie udało mu się. Po tej porażce Voldemort utracił
całą swojąmoc, a Harremu pozostała tylko blizna na czole w kształcie błyskawicy…

Kiedy pierwszy raz czytałem Harrego Pottera, rodzice powiedzieli, że pozwolą mi
przeczytać tylko pierwszą część. Jednak po jej przeczytaniu błagałem ich tak bardzo o
pozwolenie na przeczytanie drugiej części, że w końcu mi pozwolili i tak było z każdą kolejną
częścią. Od tego czasu przeczytałem całość jeszcze dwa razy! Naprawdę bardzo zachęcam was
do przeczytania tej książki bo jest bardzowciągająca i ciekawa!😉

Recenzja
Pawła Urzędowskiego



Chciałbym wam opowiedzieć o książce Daniela Defoe pod tytułem
„Przypadki Robinsona Kruzoe”.

Jest to bardzo ciekawa i wciągająca książka, która opowiada o mężczyźnie,
który podczas wielkiego sztormu został wyrzucony na bezludną wyspę. Nie mógł
się z niej wydostać przez wiele lat. Nie myślcie jednak, że przez ten czas siedział
na wyspie i biadolił! Po jakimś czasie wyhodował sobie stado owiec i zamknął je
w zagrodzie. Wydrążył w skale przestronną jaskinię, którą otoczył palisadą. Z
rozbitego statku zabrał obuwie, proch i strzelby, by móc się bronić przed dzikimi
zwierzętami i kanibalami. Znalazł wiele miejsc, gdzie rosły winogrona i
pomarańcze, zbudował nawet swoją zacienioną letnią altanę i zaczął wyrabiać
trwałe drewniane garnki!

Daniel Defoe 

Żyło mu się bardzo dobrze, jednak na jego wyspę

coraz częściej przypływali nieproszeni goście...

Bardzo zachęcam Was do poznania także innych

przygód Robinsona, na pewno czytając je nie będziecie

się nudzić!
Recenzja
Pawła Urzędowskiego
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Chyba nie ma ucznia, a tym bardziej dorosłego, który nie zna przygód młodego Kevina. Przypadkiem zostaje sam w domu na Boże 
Narodzenie. Chociaż może to nie przypadek. W końcu jest obrażony na członków swojej dużej rodziny i marzy o samotności w domu… Cóż, w 
Boże Narodzenie wszystkie życzenia się spełniają! Na chłopca czeka niebezpieczeństwo i przygoda. I oczywiście zrozumie, jak bardzo kocha 
swoją rodzinę. 

W drugiej części filmu historia się powtarza. Kevin znowu został sam, ale tym razem wszystko jest jeszcze gorsze - jest sam w ogromnym 
nieznanym mieście Nowy Jork.

Macaulay Culkin jako Kevin McCallister znany w świecie już 30 lat! Przygotowałam dla was kilka ciekawostek na temat tych filmów.
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A czy wiecie, że:
Macaulay samodzielnie narysował plan rozmieszczenia pułapek dla złodziei. Pomysł ten w niezmienionej wersji został zaakceptowany 
przez reżysera i scenarzystów.
Zdjęcie dziewczyny Buzza to tak naprawdę facet udający dziewczynę. Reżyser nie chciał wyśmiać żadnej dziewczyny.
Ozdoby choinkowe, po których kroczy włamywacz, były w rzeczywistości cukierkami.
Kiedy dziewięcioletni Macaulay Culkin męczył się na planie, po prostu kładł się na ziemi i spał między ujęciami.
Catherine O'Hara (mama Kevina w filmie) powiedziała w 2014 roku, że Macaulay Culkin nadal nazywa ją swoją mamę
Możesz odwiedzić dom McCallisterów. Znajduje się przy Lincoln Avenue 671 w wiosce Winnetka w Chicago i jest otwarty dla publiczności. 
W filmie zobaczysz tylko kuchnię, hol główny z główną klatką schodową i kilka pomieszczeń na parterze. Wszystkie inne pokoje to 
dekoracje. Recenzja Marysi Tryputen

https://www.filmweb.pl/film/Kevin+sam+w+Nowym+Jorku-1992-6722
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Grinch mieszka sam w górskiej jaskini ze swoim psem i jest bardzo zły na wszystkich.
Mieszkańcy miasta nie lubią go i boją się go. Do tego on jest jedynym mieszkańcem Ktosiowa,
który nienawidzi Świąt. Planuje zabrać prezenty spod choinki w całym mieście. Kto może go
powstrzymać?...

Ale dziewczynka o Imieniu Cindy Lou próbuje dać Grinchowi jeszcze jedną szansę… Czy 
Grinch się poprawi? Czy zostanie dobrym? Obejrzyjcie ten film a się dowiecie!

Podobał ci się Grinch? W 2018 roku „Grinch” został wyprodukowany w wersji animowanej. 

Recenzja Marysi Tryputen



SKŁADNIKI (na 250 sztuk)
• 15 dag miodu
• 20 dag cukru,
• 20 dag masła lub margaryny,
• 15 dag śmietanki kremówki,
• 0,75 kg mąki,
• 0,5 łyżka proszku do pieczenia
• 1 łyżka stołowa imbiru,
• 1 łyżka mielonego cynamonu, ew. też i kardamon
• 1 łyżka zmielonych goździków (np. w młynku do kawy lub do 

pieprzu)

Twarde ale kruche, niewyobrażalnie aromatyczne,
malutkie i wdzięczne, wypełniające aromatem grudniowe
wieczory, wspaniałe do herbatki i na choinkę!

PRZYGOTOWANIE

Wymieszać masło, miód, cukier i przyprawy, można to lekko podgrzać 
rozpuścić, raczej trochę wystudzić.
Ubić śmietankę, powoli dodawać do ciasta  i mieszać.
Rozpuścić proszek do pieczenia w niewielkiej ilości wody i dodać do ciasta. 
Przelać do miski. Dokładać stopniowo mąkę, mieszać zarabiając drewnianą 
łopatką ,tak aby ciasto nabrało stałej konsystencji. Wtedy zlepić rękami, 
ugnieść w kulę.
Ciasto zawinąć w folię i odłożyć do lodówki. Następnego dnia (lub później, 
nawet po kilku dniach) cienko rozwałkować, najlepiej małe kawałki odkrawać i 
ugnieść chwilę w dłoniach jak plastelinę i wtedy wałkować , wyciąć najlepiej 
metalowymi ostrymi foremkami dowolne kształty, ułożyć na blasze i wstawić do 
gorącego piekarnika.
Piec w temp. 180-190 stopni przez 10-15 minut lub aż się zarumienią. Uwaga, bo 
się łatwo palą!

Dziennik 
Kucharza
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DEKOROWANIE

• pisaki spożywcze

• wszelkiego rodzaju ozdoby spożywcze

• wyobraźnia

To zdecydowanie moja ulubiona część przygotowywania
pierników świątecznych. Razem z moją starszą siostrą Agą
puszczamy wodze fantazji i prześcigamy się w dekorowaniu
pierników.
Co roku wymyślamy nowe wzory i zdobienia.
Zobacz co tym razem stworzyłyśmy na święta!

Szef kuchni
Aleksandra Cegieła 24
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Malwina Konieczna i Zuzanna Mielcarek 
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Dawno temu i teraz

14 grudnia przypada dzień 
małpy. Dzień ten jest 
nieoficjalnym świętem 
stworzonym przez 
amerykańskich artystów w 
celu zwiększenia 
świadomości w odniesieniu 
do zwierząt. Powstał przez 
przypadek. W 2000 roku 
student sztuk plastycznych 
Casey Sorrow narysował w 
kalendarzu małpę i wpisał 
przy 14-tym grudnia Dzień 
Małpy. Po tym czasie  artyści  
umieszczają małpy w swoich 
działach sztuki żeby 
popularyzować wiedze o 
zagrożeniach dla małp.

W tym roku (2020) dzień ryby przypada na 
20 grudnia. Dzień ryby powstał z myślą o 
tym, że ludzie traktują je jak przedmioty a 
przecież one też odczuwają ból.

Wszyscy chyba 
wiemy, że 21 
grudnia to pierwszy 
dzień zimy. Miejmy 
nadzieje, że tej żimu
będziemy mieć 
okazję, żeby 
pobawić się w 
puszystym śniegu.

15 grudnia obchodzony 
jest dzień herbaty. Święto 
jak i herbata, pochodzi z 
Indii. Grudzień to idealny 
czas, żeby wieczorem 
odpocząć i napić się 
ciepłego napoju.

19 grudnia 
obchodzony 
jest Dzień 
wiecznie 
zielonych 
roślin.

Światowy 
Dzień 
Pozdrawiania 
Brunetek 
przypada na 
21 grudnia.

Zuzanna  Mielcarek i Marysia Tryputen
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Dawno temu i teraz

24 grudnia mamy Wigilię. Wigilia (łac. 
czuwanie) – pierwotnie oznaczała straż 
nocną i oczekiwanie. Do stołu wigilijnego 
siadano, gdy zabłysła pierwsza gwiazda. 
Miała ona przypominać Gwiazdę 
Betlejemską prowadzącą pasterzy do 
Betlejem. Wtedy spędzamy czas z rodziną, 
jemy kolację wigilijną i oczywiście 
otwieramy prezenty.

25 i 26 grudnia świętujemy Boże 
Narodzenie. 
Boże Narodzenie jest świętem 
upamiętniającym narodziny Jezusa 
Chrystusa. 
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Dawno temu i teraz
28 grudnia jest Światowy 
Dzień Pocałunku. Ten 
dzień obchodzimy 6 
czerwca albo 28 grudnia 
(pod nazwą 
Międzynarodowy Dzień 
Pocałunku). Dla 
wszystkich przysyłamy 
buziaki!

29 grudnia ustanowiono 
Dzień Narodzin 
Niedźwiedzi Polarnych.
Jest to dobra okazja na 
odwiedziny w Zoo. 
Mamy w Warszawie 
kilka takich 
przepięknych 
niedźwiadków.

obchodzimy Dzień Serka 
Wiejskiego.
W tym dniu koniecznie upieczcie 
sernik. Będzie to idealny deser na 
Sylwestra.
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Drodzy Czytelnicy,

Z okazji Nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy Wam przede wszystkim 
zdrowia i spokoju. Niech ten nadchodzący 
świąteczny czas będzie dla Was czasem 
odpoczynku od codzienności. Otwórzmy 
prezenty pełne marzeń, przytulmy się do 
bliskich i uśmiechnijmy się do siebie.
W tym nowym 2021 roku, życzymy Wam, aby
wszystkie Wasze marzenia, plany i
oczekiwania jak najszybciej się spełniły. Niech
ten Nowy Rok będzie przepełniony radością i
miłością.

Redakcja magazynu „Piątek”

Zapraszamy wszystkich do współpracy. Zostań naszym 
reporterem!  Napisz do nas w Teams albo na 

fridaynews47@gmail.com!

mailto:fridaynews47@gmail.com

