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Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Z  kolejnym miesiącem przychodzi nowe 

wydanie naszej gazetki Prześwietalacz.  

 Od 26.11.20 powróciliśmy na lekcje 

zdalne, ale wciąż działamy i piszemy nowe 

artykuły.  

 W tym wydaniu pojawią się między 

innymi takie artykuły jak: zabawy zimowe, 

krzyżówka, Andrzejki, Mikołajki, ale to nie 

wszystko. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie 

będą pozostałe artykuły, zachęcam do 

obejrzenia naszej gazetki.  

 Życzę zdrowia i wytrwałości w tym 

trudnym dla nas czasie. 

 
Wiktoria Kuk – redaktor naczelna 
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Wywiad z naszą kucharką - panią Anetą Fugiel 

 Dzień dobry! Mikołaj Pyrcioch,  jestem 
redaktorem szkolnej gazety „Prześwietlacz” Czy 
mógłbym przeprowadzić z Panią wywiad? 
 

A.F.: Chętnie odpowiem na zadane pytania. 
 

M.P.: Czy lubiła Pani uczyć się w szkole 
podstawowej?  
 

A.F.: Tak, lubiłam. Miałam ulubione przedmioty np: 
matematyka, chemia, biologia czy geografia. Bardzo 
chętnie się ich uczyłam. Były też takie, których nauka 
sprawiała mi trudności i musiałam poświęcać im 
więcej czasu.  
 

M.P.: Jakie było Pani marzenie?  
 

A.F.: Kiedy byłam w waszym wieku, moje marzenia 
były przyziemne - skończyć podstawówkę i dostać 
się do szkoły średniej, potem matura i dobra praca. 
Teraz po latach powiem Wam, że się spełniło, bo 
jestem szczęśliwa, pracując tutaj.  
  

M.P.: Od zawsze Pani gotowała?  
 

A.F.: Od dziecka, jak pamiętam pomagałam 
w kuchni.  
 

M.P.: Jak Pani „trafiła” do naszej szkoły?  
 

A.F.: Zaczęło się nadzwyczajnie. Szkoła 
w Zagórzanach to też moja podstawówka. Po 
ukończeniu szkoły, dostałam się do liceum 
gastronomicznego, gdzie uczęszczałam 4 lata. 
Zdałam maturę. Szczęśliwa i zadowolona 
postanowiłam wykorzystać wakacje na odpoczynek. 
Nie myślałam wtedy o pójściu na studia ani o pracy. 
W sierpniowy poranek zadzwonił telefon. 
W słuchawce usłyszałam głos dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Zagórzanach - Ryszarda Guzika. 
Wymiana uprzejmości i pamiętne pytania: Jakie mam 
plany po ukończeniu szkoły? Czy szukałam już 
pracy? Czy podjęłabym pracę w szkole w nowo 
powstającej stołówce? Zaskoczona nie wiedziałam 
wtedy co odpowiedzieć. Dostałam więc trochę czasu 
na podjęcie decyzji. Zgodziłam się. Potem było 
oficjalne spotkanie w szkole dotyczące zatrudnienia 
i zapoznania się z wymaganiami stanowiska, jakie 
miałam objąć.  
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Zostałam skierowana do Urzędu Pracy, bo po 
maturze musiałam najpierw odbyć staż. Tak tutaj 
trafiłam. Oprócz mnie przyjęto jeszcze dwie 
pracownice. Pracuję już 24 lata i myślę, że to nie 
koniec mojej przygody w tej szkole. 
 

M.P.: Odważyłaby się Pani wystartować 
w Master Szef?  
 

A.F.: Myślę, że nie! Medialne show to nie dla mnie. 
Wolę spełniać Wasze życzenia dotyczące ulubionych 
potraw, niż gotować jakieś wymyślne dania. Daje mi 
to większą radość. Cieszę się, jak mogę uszczęśliwiać 
Wasze podniebienia.  
 

M.P.: Kto Panią nauczył gotować i ile miała Pani 
lat, jak się uczyła?  
 

A.F.: Babcia! To ona zaszczepiła we mnie pasję do 
gotowania. Za jej namową poszłam później do szkoły 
gastronomicznej. Dokładnie nie pamiętam ile miałam 
lat, jak się uczyłam gotować. Chyba około 8 lat.  
 

M.P.: Czy w szkole średniej była Pani na profilu 
kucharskim?  
 

A.F.: Tak. Uczęszczałam do Liceum Zawodowego 
o profilu gastronom.  
 

M.P.: Jak Pani reaguje, gdy coś nie „wyjdzie”?  
 

A.F.: Staram się nie denerwować, by jeszcze bardziej 
nie zepsuć. Na spokojnie można wszystko naprawić.  
 

M.P.: Jak to jest gotować dla dużej ilości dzieci? 
 

A.F.: To kwestia przeliczenia na ile porcji ma być 
przygotowana potrawa. Będąc w szkole średniej 
miałam praktyki w placówkach, gdzie gotowało się 
dla dużo większej ilości osób.  

M.P.: Jaka jest Pani ulubiona potrawa?  
 

A.F.: . Nie mam ulubionej potrawy, bo smakuje mi 
prawie wszystko. Mogę Wam powiedzieć czego nie 
lubię. To FLACZKI! 
 

M.P.: Bardzo dziękuję Pani za przeprowadzony 
wywiad. 
 

Mikołaj Pyrcioch 



3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób 
z Niepełnosprawnościami 
4 grudnia – Dzień Ciastek 
5 grudnia – Międzynarodowy Dzień 
Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego 
i Społecznego Rozwoju 
6 grudnia – Mikołajki 
7 grudnia –  Dzień Waty Cukrowej 
8 grudnia – Dzień Brownie 
9 grudnia –  Dzień Wypieków 
10 grudnia – Dzień Praw Człowieka, 
11 grudnia – Międzynarodowy Dzień Gór 
12 grudnia – Międzynarodowy Dzień Neutralności 
13 grudnia – Dzień Kakao 
14 grudnia – Dzień Małpy 
15 grudnia – Dzień Cytrynowej Babeczki 
16 grudnia – Dzień Pokrywania Wszystkiego 
Czekoladą 
17 grudnia – Dzień Syropu Klonowego 
18 grudnia –  Dzień Języka Arabskiego 
19 grudnia – Dzień Cukierków 
20 grudnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności 
21 grudnia – Dzień Smażonych Krewetek 
22 grudnia – Dzień Chleba z Orzecham 
23 grudnia –  Dzień Dziedzictwa (Własnych 
Korzeni) 
24 grudnia – Wigilia 
25 grudnia – Boże Narodzenie 
26 grudnia – Dzień Podziękowań 
27 grudnia – Dzień Owocowego Ciasta 
28 grudnia – Dzień Czekoladowych Słodyczy, 
Dzień Gry w Karty 
29 grudnia – Dzień Pieprzniczki 
30 grudnia – Dzień Bekonu, Dzień Serka 
Wiejskiego 
31 grudnia – Dzień Szampana 
 
 

Opracowała Wiktoria Kuk 
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Listopad 
 
01 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych 
02 listopada - Dzień Zaduszny  
05 listopada - Międzynarodowy Dzień Języka 
Romskiego 
06 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen 
i Konfliktów Zbrojnych 
08 listopada - Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i 
Gotowania 
09 listopada - Europejski Dzień Wynalazcy 
10 listopada - Światowy Dzień Nauki dla Pokoju 
i Rozwoju 
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości 
12 listopada - Światowy Dzień Zapalenia Płuc 
13 listopada -Międzynarodowy Dzień Niewidomych 
14 listopada - Światowy Dzień Cukrzycy 
15 listopada - Dzień Uwięzionego Pisarza 
16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
17 listopada - Międzynarodowy Dzień Studenta 
19 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Przemocy Wobec Dzieci 
20listopada - Dzień Industrializacji Afryki 
21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego 
23 listopada - Święto Wojskowej Służby Prawnej 
24 listopada - Katarzynki 
25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji 
Przemocy wobec Kobiet 
29 listopada - Andrzejki 
 

Grudzień 
 

1 grudnia  –  Dzień Jedzenia Czerwonych Jabłek, 
2 grudnia – Międzynarodowy Dzień Upamiętniający 
Zniesienie Niewolnictwa 
 

Ważne daty 



 Zabawy  z imowe  to  św ie tne 
urozmaicenie tych 3 miesięcy zimy. Niektórzy 
wolą spokojnie ulepić bałwana, a inni wolą 
bardziej ekstremalne zajęcia, takie jak narty czy 
snowboard.  
Jest wiele atrakcji, jakie oferuje nam zima. 
 

Lepienie rzeźb ze śniegu 
Najpopularniejszą 
zabawą zimową jest 
tradycyjne lepienie 
bałwana. Wiele osób 
uwielbia co roku 
ulepić śnieżnego 
przyjaciela. 

Inni natomiast, gdy mają wokół siebie dużą ilość 
śniegu, robią Igloo. Niestety to raczej nie będzie 
takie Igloo, w którym 
mieszkają Eskimosi, 
lecz takie dla dzieci, 
aby mogły tam wejść 
i chwilę posiedzieć. 
 

Narty i Snowboard 
Narty czy snowboard to zajęcie dla trochę 
starszych osób, które lubią trochę adrenaliny lub 
po prostu pozjeżdżać sobie z góry, lecz sam  
wolę tę pierwszą opcję. W pobliżu Zagórzan jest 
wiele stoków narciarskich, takich jak 
w Małastowie czy Sękowej. Sam osobiście 
polecam Tylicz Master, ale w samym Tyliczu są 
dwa stoki narciarskie ,,Tylicz Ski” 
i właśnie ,,Tylicz Master”. 
 

Bartosz Woźniak 
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Cała Polska śpiewa hymn 

 Dnia 10 listopada każda z klas naszej szkoły 
odśpiewała Hymn Narodowy - „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Odbyło się to o godzinie 11:11, aby 
upamiętnić chwile odzyskania przez Polskę 
niepodległości  dnia 11 listopada 1918 roku. W tym 
roku obchodzimy już 102 rocznicę tego wydarzenia. 
Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Święto 
odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzimy 
co roku 11 listopada. Jest to święto państwowe, 
dlatego jest dniem wolnym od pracy. Zostało 
ustanowione  23 kwietnia 1937 roku. Później 
zniesiono je 22 lipca 1945 roku, a przywrócono 
w 1989 roku. Zaborcami Polski byli: Rosja, Prusy 
i Austria. Polska doświadczyła aż trzech rozbiorów, 
a wydarzyły się one w 1772, 1793 i 1795. W drugim 
rozbiorze nie uczestniczyła Austria. Rosja we 
wszystkich rozbiorach zagarnęła najwięcej ziem. 
Łącznie uzbierało się ich 462 tys. km2, w tym 5,5 
miliona mieszkańców. Na drugim miejscu były Prusy, 
które zagarnęły 141 tys. km2 ziem, a mieszkańców 2,6 
miliona. Na ostatnim miejscu była Austria, która 
zgarnęła niewiele mniej niż Prusy, bo 130 tys. km2  
w tym 4,2 miliona mieszkańców. Poniżej  
przedstawiono główne fazy rozbiorów: 
I rozbiór Polski – 1772 r. (Rosja, Prusy, Austria) 
Prusy – ok. 36 tys. km² 
Austria – ok. 83 tys. km² 
Rosja – ok. 92 tys. km² 
II rozbiór Polski – 1793 r. (Rosja, Prusy) 
Prusy – ok. 58 tys. km² 
Rosja – ok. 250 tys. km² 
III rozbiór Polski – 1795r. (Rosja, Prusy, Austria) 
Prusy – ok. 55 tys. km² 
Austria – ok. 47 tys. km² 
Rosja – ok. 120 tys. km² 
Polska odzyskała niepodległość dzięki wytrwałości 
i dążeniu Polaków do tego, aby nasza ojczyzna znów 
znalazła się na mapie. 
 

Wiktoria Kuk 
  

Zabawy zimowe 



Serce i szpilki 
Wycinamy duże serce z papieru. Po jednej stronie 
piszemy imiona żeńskie, po drugiej zaś stronie - 
imiona męskie. Następnie - raz mężczyźni raz 
kobiety z zasłoniętymi oczami przebijają serce 
szpilką. Imię, które w ten sposób wylosujemy, 
będzie należeć do naszej przyszłej miłości. 
 

Wróżba andrzejkowa z kubeczków 
Ustawiamy do góry dnem 5 jednakowych 
kubeczków. Do 4 z nich wrzucamy przedmioty 
symbolizujące ważne dziedziny naszego życia np. 
obrączkę (małżeństwo), kluczyk (dom), moneta 
(pieniądze) czy cukierek (szczęście). Następnie 
mieszamy kubkami i losujemy jeden. Wynik będzie 
oznaczał powodzenie w jakiejś dziedzinie 
w przyszłym roku, a pusty kubek, niestety, będzie 
oznaczał pecha. 
 

Ciasteczka z wróżbą andrzejkową 
Choć ten stary zwyczaj wróżenia przybył do nas 
niedawno z Dalekiego Wschodu to jest on coraz 
bardziej popularny na zabawach andrzejkowych. 
Każda z osób losuje sobie jedno ciasteczko 
z wróżbą (można je kupić na serwisach aukcyjnych 
w Polsce) i po kolei odczytujemy treść wróżby, 
przy okazji chrupiąc pyszne ciasteczka. 
 

Wróżba andrzejkowa przy pomocy psa 
Jeśli w domu jest pies, to może on pomóc nam 
przy andrzejkowych wróżbach. Z tej wróżby 
wykluczony jest właściciel psa. Osoby ustawiają się 
w kręgu naokoło psa z kawałkiem kiełbasy w ręce. 
Ta osoba, do której pies po smakołyk podejdzie 
pierwszy, najszybciej wyjdzie za mąż. Jeśli pies zje 
kiełbasę na miejscu, to panna będzie musiała 
jeszcze rok poczekać. Natomiast jeśli piesek 
wyniósł smakołyk poza pomieszczenie, wtedy ślub 
będzie znacznie szybciej. 

 
zebrał Miłosz Pruchnicki 

Źródło: Wikipedia, podomowe.pl 
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 Obchodzone są w Polsce w noc z 29 na 30 
listopada, w wigilię św. Andrzeja - patrona Szkocji, 
Grecji i Rosji. Tradycja andrzejkowych wróżb sięga 
zamierzchłych czasów. Pierwsze pisemne wzmianki 
na ten temat pochodzą z XVI wieku. Andrzejki, 
potocznie nazywane ostatkami, stanowią okazję do 
hucznych zabaw. Po ostatniej szalonej nocy 
nadchodzi bowiem adwent, w którym kościół 
zakazuje urządzania hucznych zabaw. Warto 
również powiedzieć, że św. Andrzej był pierwszym 
z 12 apostołów, który głosił Ewangelię. Obecnie 
andrzejki to niezobowiązująca zabawa, głównie dla 
młodzieży i dorosłych, zarówno dla kobiet jak i dla 
mężczyzn. 
 

Wróżby andrzejkowe lanie wosku 
Najpopularniejszą wróżbą andrzejkowa jest lanie 
wosku przez dziurkę od klucza, wystudzony 
kawałek oświetlamy latarką, aby rzucił cień. Kształt 
wosku miał oznaczać cechę przyszłego męża. 
 

Wróżby andrzejkowe z butów 
W pomieszczeniu, gdzie trwa zabawa andrzejkowa 
wyznaczamy start i metę, np. od jednej ściany do 
drugiej. Następnie każdy uczestnik zabawy ściąga 
jednego buta i ustawia je w linii prostej od startu do 
mety. Gdy butów zabraknie, to bierzemy te z końca 
kolejki. Wygrywa ten, kogo but jako pierwszy 
dotrze do mety. A oznacza to rychłe zamążpójście, 
bądź inne szczęśliwe wydarzenie w życiu osoby, 
która wygrała. 
 

Wróżby na andrzejki – rzut monetą 
Każdy z uczestników myśli sobie o swoim 
największym marzeniu następnie rzuca 
z wyznaczonego miejsca monetą do pojemnika 
z wodą (może być to samo naczynie wykorzystane 
do wcześniejszego lania wosku). Ten kto trafi do 
naczynia za pierwszym razem, może liczyć na 
spełnienie swojego marzenia. 

Andrzejki, Jędrzejówki, Jędrzejki 



 W tym roku Mikołajki były inne niż zawsze. 
Mimo pandemii, nasza szkoła miała ciekawe pomysły. 
Wszyscy uczniowie szóstego grudnia przed ekranami 
swoich komputerów ubrani byli na czerwono, a na 
głowach mieli czapki Mikołajowe. Dla klas I-III 
Samorząd Szkolny wymyślił konkurs na najlepszą 
kartkę świąteczną z rymowankami o  Św. Mikołaju. 
Dzieci bardzo zaangażowały się i napłynęło  wiele 
pięknych kartek z ciekawymi wierszykami.  
 

Gdy Cię szczypie w nosie mróz, 
to wiadomo grudzień już.  

Wszystkie drzewa posiwiały, 
a jeziora oblodziały.  

Trawę przykrył biały puch, 
sanki poszły w ruch. 

 
Mikołaj Pyrcioch 
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Klasyfikacja śródroczna 

 Nadszedł koniec półrocza, a co wiąże się 
z tym, zostały wystawione oceny na I semestr. 
W tym artykule dowiemy się, jaką średnią ocen 
i frekwencję uzyskały klasy 1-8.  
 

Średnia ocen: 
 

 Klasa IV - 4,55 
 Klasa V - 4,14 
 Klasa VI - 4,54 
 Klasa VII - 3,88 
 Klasa VIII - 3,96 

 
Średnia frekwencja: 

 

 Klasa I - 94% 
 Klasa II - 92% 
 Klasa III - 90% 
 Klasa IV - 95% 
 Klasa V - 93% 
 Klasa VI - 94% 
 Klasa VII - 92% 
 Klasa VIII - 89% 

 
 Na podstawie zebranych wyników 
możemy powiedzieć, że prym w nauce wiedzie 
klasa IV, tuż za nią klasa VI. 
Biorąc pod uwagę frekwencję widzimy, że 
również klasa IV znajduje się na najwyższym 
miejscu. 
Serdecznie gratulujemy. 
 

Wiktoria Kuk 

Mikołajki  



 
Waga 

Pomagaj swoim przyjaciołom i znajomym. Nigdy 
nie wiesz kiedy przyda Ci się ich pomoc. 
 

Skorpion 
Czeka Cię dobra niespodzianka. Możliwe, że jedno 
z twoich największych marzeń się spełni. 
 

Strzelec 
Spędź najbliższy czas na poznawaniu siebie. 
Na pewno nie pożałujesz.  
 

Koziorożec 
Spotkają cię różne przeciwności losu, ale nie 
przejmuj się, bo  i tak wyjdziesz z nich zwycięsko. 
 

Wodnik 
To najlepszy czas na zawieranie nowych 
znajomości. Bądź otwarty na nowych ludzi. 
 

Ryby 
Czeka Cię wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. 
Wielokrotnie będziesz zmieniał swoje plany. 
Nie pozwól, by to zniszczyło Ci dobry humor. 
 

 

Oliwia Kamińska 
 

Baran 
Spędź najbliższy czas z rodziną. Odbuduj kontakty 
z osobami, z którymi dawno nie rozmawiałeś. 
 

Byk 
Nie przeceniaj swoich możliwości. Skup się 
na mniejszych celach. 
 

Bliźnięta 
Nie ufaj osobie, którą ostatnio poznałeś. 
Jest możliwość, że nie ma dobrych zamiarów. 
 

Rak 
Nie odkładaj swoich obowiązków na później, 
bo możesz nie poradzić sobie z ich natłokiem. 
 

Lew 
W twoich znajomościach zdarzą się konflikty. 
Nie pozwól, aby one zniszczyły całe znajomości. 
 

Panna  
Zadbaj o swoje zdrowie. Nie bierz na siebie 
za wiele zadań. Skup się na swoich potrzebach. 

Horoskop 
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Zając ma bardzo długie uszy, dłuższe od głowy 
i szpiczaste. Jest  większy od królika. Zimą zmienia 
kolor futra na biały. Rodzi około 1- 6 młodych. Po 
30 dniach zajączki stają  się samodzielne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pingwin królewski  jest dużym ptakiem prawie 
metrowej wysokości. Upierzenie ma szare na 
grzbiecie, a białe na brzuchu. Młode ma tylko 
jedno. Rodzice wysiadują jajo przez 51-57 dni na 
zmianę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacje zebrała : Julia Środulska 

Źródła: encyklopedyczny atlas zwierząt 

 Zwierzęta zimowe w większości żyją na 
Antarktydzie, Syberii, Grenlandii czy też Arktyce. 
Są to między innymi ssaki, rzadziej ptaki. 
Większość ssaków zmienia też kolor futra na biały, 
a niektóre mają takie od urodzenia. Zwierzętami, 
które mieszkają w chłodnym klimacie, są między 
innymi niedźwiedź polarny, znany bardzo dobrze 
przez wszystkich. Innymi takimi zwierzakami są 
np. pingwin królewski, zając, czy też foka 
grenlandzka. 
 

Niedźwiedź polarny  jest to największe zwierzę 
mięsożerne na świecie. Samiec może być nawet 
2 razy cięższy od samicy. Niedźwiedź ma bardzo 
dobrze rozwinięte te zmysły: węch, słuch i wzrok. 
Wyczuwa padlinę z odległości 30 km. Ma 
zazwyczaj 2 młode, a matka opiekuje się nimi 
18 miesięcy. 

Foka grenlandzka  to zwierzę bardzo nieufne 
i trudno się do niej zbliżyć. Na lądzie porusza się 
dość niezdarnie, ale jest świetnym pływakiem. Ma 
jedno dziecko. Rodzi się ono pod koniec zimy, na 
lodzie. 
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Zimowe zwierzęta 



Niezwykłe Święta Bożonarodzeniowe 
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 W tym roku święta Bożego Narodzenia 
obchodziliśmy w niecodzienny sposób. Z powodu 
pandemii koronawirusa na święta nie przyjeżdżali do 
na wujkowie, ciotki i dziadkowie, jak to było za 
„normalnych czasów”. Święta  te obchodziliśmy tylko 
w gronie najbliższych osób. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
W ten sam sposób odbywały się bożonarodzeniowe 
msze świete. Do kościoła przychodziła tylko malutka 
grupka ludzi zachowująca reżim sanitarny. Większość 
osób oglądała transmisje na żywo.  
Mimo iż nie można było spotkać się z całą rodziną 
w sposób normalny, to większość ludzi i tak 
przeżywała te święta cudownie. Niektórzy łączyli się 
też ze swoimi bliskimi za pomocą telefonów i w ten 
sposób spędzali te inne niż zwykle święta. Tak czy 
inaczej  tegoroczne święta Bożonarodzeniowe, chociaż 
były  obchodzone  w sposób nietypowy, ponieważ 
każdy przeżywał je sam w domu, to jednak bardzo 
uroczyście.  
 
 
 
 
 
 
 

Julia Środulska 

 W tym roku Sylwester był wyjątkowo inny 
niż wszystkie. Świętowaliśmy w domach z powodu 
Covid-19. Większość osób spędziła tę jedyną 
w swoim rodzaju noc przed telewizorem. 
Niektórym być może udało się „obejrzeć” 
Sylwestra na żywo.  
Największym Sylwestrem był według 
mnie ,,Sylwester Marzeń z Dwójką’’, który jest 
organizowany co roku i trwa od  godziny 20.00 do 
24.00.  
To wyjątkowa okazja, by w swoim własnym domu, 
w gronie najbliższych poczuć się jak na 
prawdziwym balu.  
Sytuacja pandemiczna wymusiła na nas pozostanie 
w domach w tę magiczną noc, ale nie pozbawiła 
nas wspaniałej zabawy. 

 
 

Julia Środulska 

Sylwester 2020 



 Do wigilijnych potraw należą przede 
wszystkim śledzie w śmietanie, nie obeszłoby się 
też bez barszczu czerwonego z uszkami 
nadziewanymi suszonymi grzybami. Oprócz tego 
występują inne, bardzo dobrze znane potrawy i są 
to między innymi: 

 wigilijne pierogi, 
 świąteczny karp w ziołowej panierce, 
 kapusta z grzybami i selerem miodowym, 
 pieczona ryba po grecku… 

i wiele, wiele innych. 
 

 
Przepis na wigilijne pierogi 

 

SKŁADNIKI: 
 mąka pszenna – 1 kg 
 jajo – 1 szt. 
 masło – 1 łyżka 
 olej – 3 łyżki 
 gorąca woda – 1,5 szklanki 
 kapusta kiszona – 0,5 kg 
 suszone grzyby – 100 g 
 cebula – 1 szt. 
 liść laurowy – 1 szt. 
 ziele angielskie – 2 szt. 
 sól 
 pieprz 
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Potrawy świąteczne 

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY FARSZ 
Grzyby dokładnie płuczemy, moczymy w wodzie 
kilka godzin, po czym odsączamy i drobno 
kroimy. Cebulę kroimy w piórka i szklimy na 
łyżce oleju. Kapustę drobno siekamy, 
przekładamy do garnka, dodajemy grzyby 
i cebulę. Wlewamy wodę, w której moczyły się 
grzyby, i uzupełniamy taką ilością wody, by 
przykrywała składniki. Dodajemy liść laurowy, 
ziele angielskie, pieprz i sól. Gotujemy ok. 60 
minut, następnie odcedzamy z nadmiaru wody 
i studzimy. 
 

KROK 2: LEPIMY PIEROGI 
Zagniatamy ciasto – łączymy mąkę, jajko i masło 
z 2 łyżkami oleju. Dolewając stopniowo około 
1,5 szklanki bardzo gorącej wody, wyrabiamy 
ciasto, aż stanie się elastyczne i przestanie kleić się 
do rąk. Ciasto rozwałkowujemy na grubość około 
1-2 mm, wycinamy kółka, na każde kółko 
nakładamy łyżeczkę farszu i sklejamy brzegi, 
formując pierogi. Wkładamy je partiami do 
gotującej się wody. Gdy wypłyną na wierzch, 
wyjmujemy je łyżką cedzakową na półmisek.  
 

Informacje na temat potraw i przepisów zebrała: 
Julia Środulska 

źródła: https://kuchnialidla.pl/ 
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