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Narodzenia



Polski kalendarz

6 grudnia dzień świętego Mikołaja
21 grudnia astronomiczny początek zimy
24 grudnia wigilia
25 grudnia Boże Narodzenie dzień pierwszy
26 grudnia Boże Narodzenie dzień drugi
31 grudnia Sylwester



English Calendar

6th december St. Nicholas Day
24th december Christams Eve
25th december Christmas Day
26th december Second Day of Christmas, Boxing Day
31st december New Year's Eve



Życzenia Świąteczne

Pokój na ziemi ludziom, a w niebie 

cisza gwiazd, grają anieli, świat się 

chlebem dzieli. Świat ma dziś 

świąteczny blask… Pięknych i 

radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Niech te Święta, tak wspaniałe, będą 

całe jakby z bajek, niechaj gwiazdka 

z nieba leci. niech Mikołaj tuli dzieci, 

biały puch niech z góry spada, 

niechaj piesek w nocy gada. niech 

choinka pachnie pięknie, no i radość 

będzie wszędzie!



Christmas Wishes

May the good times and treasures of the 
present become the golden memories of 

tomorrow for your lovely family, just as our 
childhood memories of Holidays past are 

such happy recollections now. Wishing you 
lots of love, joy and happiness. 

Merry Christmas!

They say the best of all gifts around any 
Christmas tree is the presence of a 

happy family all wrapped up in each 
other. Wishing you a very 

Merry Christmas surrounded by your 
precious family, and many blessings for 

the coming year.



Świąteczne Origami

1. wzór dookoła nie zapominając o wycięciu miejsca na 
uchwyt.

2. Całość przerysuj na obklejony kolorowym papierem 

papier tekturowy i wytnij.

3.(Papier nie musi być tekturowy, ważne żeby był na 
tyle twardy, aby nie podarł się pod ciężarem cukierków. 

Prawdopodobnie wystarczy obkleić kolorowym papierem 

zwykły papier.)

4. Zegnij wzdłuż przerywanych linii.

5.Posmaruj klejem część zaznaczoną na szary kolor 
i przyklej do drugiego boku.

6.Wypełnij małymi cukiereczkami.



StarAngel Christmas Tree



Czekolada na 
zimowe wieczory
• mleko 2 % 500 ml

• kakao ciemne 1 łyżka

• nutella 1 łyżka

• cukier do smaku

• bita smietana

1-2 os. 15 min łatwe tanie

Przygotowanie
1. odlać 1/2 szkl mleka, resztę zagotować,
2. nutellę wymieszać z kakao, rozprowadzić 
mlekiem, wlać do gorącego mleka, zagotować, 
można dosłodzić,
3. przelać napój do kubka, udekorować bitą 
śmietaną

SMACZNEGO.



Outrageous Chocolate 
Cookies2 Eggs, large

2/3 cup All-purpose flour
1/2 tsp Baking powder
3/4 cup Brown sugar, packed light
8 oz Chocolate, semisweet
1 package Chocolate chunks, semisweet
1/2 tsp Salt
1 tsp Vanilla extract, pure
4 tbsp Butter, unsalted

Preparation
1. Preheat oven to 350 degrees. Heat chopped 
chocolate and butter in a microwave-safe bowl 
in 20-second increments, stirring between 
each, until almost melted; do not overheat. In 
another bowl, whisk together flour, baking 
powder, and salt.
2. In a mixing bowl, beat eggs, brown sugar, 
and vanilla on high speed until light and fluffy. 
Reduce speed to low; beat in melted chocolate. 
Mix in flour mixture until just combined. Stir in 
chocolate chunks.
3. Drop heaping tablespoons of dough 2 to 3 
inches apart onto baking sheets. Bake, rotating 
sheets halfway through, until cookies are shiny 
and crackly yet soft in centers, 12 to 15 
minutes. Cool on baking sheets 10 minutes; 
transfer to a wire rack to cool completely.



Boxing Day

święto obchodzone 
w Wielkiej Brytanii 26

grudnia (dzień po Bożym 
Narodzeniu) lub w niektórych 

krajach na następny dzień 
powszedni po świętach, jeżeli 26 
grudnia przypada na sobotę lub 

niedzielę



Obyczaje Bożego 
Narodzenia w Polsce Święta Bożego Narodzenia to 

przede wszystkim wieczerza 
wigilijna. Tego wieczoru cała 

rodzina zasiada przy 
świątecznie nakrytym stole i 

celebruje nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia. 

• Wigilia
• Dzielenie się opłatkiem
• Kolędowanie
• Pierwsza gwiazdka
• Choinka
• Miejsce przy stole dla 

wędrowca
• Sianko pod obrusem




