
 

Wypełnij krzyżówkę 

 
Blondynka już dłuższy czas stoi na pr
autobusowym. Przechodzący obok niej chłopak 
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta. 
- No to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje 
imieniny... 
 

 

 

Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku 
niej chłopak mówi:  

Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.  
to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje 
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Bożonarodzeniowe ciekawostki 

 Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania nowych ubrań, 
strojenia domów, ulic i wszystkiego, co tylko da się mniej lub 
bardziej finezyjnie udekorować, we wszystkie kolory tęczy. 

 Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, 
zaadoptowanych przez Kościół, w okresie średniowiecza. 
Pierwotnie kolacja była ucztą ofiarną składaną w darze 
mieszkańcom zaświatów, czyli duchom.  

 Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków i 
dialektów. 

 Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja był biskup Miry 
(dzisiejszej Turcji), który rozdał swój majątek ubogim.  

 Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, w 1224 roku. 
Miała ona wymiar czysto edukacyjny; przy jej pomocy, Franciszek 
wyjaśniał wiernym sedno Bożego Narodzenia.  

 Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. Tego dnia 
ozdabiają oni groby bliskich kwiatami, gwiazdami betlejemskimi, 
ale także koszyczkami ze specjalnymi, bożonarodzeniowymi 
ciasteczkami.  

 Według starej tradycji, zwierzęta przemawiają w Wigilię ludzkim 
głosem. To dlatego dzielono się opłatkiem także z nimi. 

 W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni! W tym czasie Grecy 
spotykają się ze znajomymi i rodziną w pubach, restauracjach, a 
przy tym zasypują mnóstwem prezentów!  

 Zwyczaj całowania pod jemiołą pojawił się dopiero w XIX wieku. 
Dużo wcześniej, bo w czasach celtyckich, jemiole przypisywano 
magiczne właściwości: potrafiła leczyć i chronić. 

Świąteczne pierniczki 

Składniki na 50 - 60 sztuk: 

1/4 szklanki miodu, 80 g masła  1/2 szklanki miałkiego brązowego 
cukru lub cukru pudru, 1 jajko,  2 i 1/4 szklanki mąki pszennej,       
1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do 
piernika 

Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do 
rozpuszczenia się cukru, przestudzić. Dodać pozostałe składniki i 
wyrobić lub zmiksować.  Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie dodać 
więcej płynnego miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i 
zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się 
lepiej wałkowało). Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm 
lekko podsypując mąką (grubsze pierniczki są bardziej miękkie po 
upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i 
przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Układać na 
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8 - 10 minut 
w temperaturze 170 - 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą 
zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, 
wystudzić na kratce, udekorować wg uznania. 

                                                                                          Smacznego 

 


