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Drodzy czytelnicy w tym wydaniu znajdziecie:
-Dowcipy
-kącik Globtrotera
-playlista 
-kącik kulinarny
-trochę gwary Wielkopolskiej 
i parę ciekawostek o tradycji świąt bożego narodzenia

Okazywanie świątecznego nastroju w
Bostonie w latach 1659-1681 mogło
kosztować mandat w wysokości 5
szylingów. W brytyjskich koloniach w
Ameryce Północnej, Boże Narodzenie było
bowiem nielegalne. W Ameryce po Wojnie
Rewolucyjnej (lata 1775-1783), Kongres nie
miał nawet w tym dniu wolnego. Dopiero po
około stu latach ustanowił Boże
Narodzenie jako święto narodowe.

W 1965 roku dwóch astronautów, którzy znajdowali się na orbicie, złożyło do centrum kontroli lotów niepokojący
meldunek. Podali, że zauważyli w kosmosie coś niezidentyfikowanego. Po kilku minutach napiętej ciszy radiowej
w centrum lotów na przylądku Canaveral na Florydzie z głośników dobiegł słaby dźwięk dzwoneczków i zagranej
na organkach tradycyjnej amerykańskiej kolędy… granej przez astronautów. Po lądowaniu dzwoneczki i organki
zostały przekazane do waszyngtońskiego National Museum of Space & Aeronautics (Narodowe Muzeum
Kosmosu i Aeronautyki – red.). Można je tam podziwiać do dziś.
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Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, jak w
lesie ścina choinkę.
- Co, tniemy choineczkę na święta,
bo nie łaska kupić u gajowego?
- Tak - odpowiada wystraszony
Fąfara.
- W takim razie zetnij pan i dla
mnie!

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!

Jak samobójca spędza święta
Bożego Narodzenia?
- Wiesza się jak bombka na
choince.

Lista przebojów świątecznych
1.  Wham- last Christmas
2.  Ania Szarmach-Coraz bliżej święta
3.  Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone
4.  Dean Martin - Let it Snow!
5.  GOLEC uORKIESTRA-Pójdźmy wszyscy do stajenki
6.  GOLEC uOrkiestra-W żłobie leży
7.  DeSu - Kto wie czy za rogiem
8.  Verba-Ten czas
9.  GOLEC UORKIESTRA-Dzisiaj w Betlejem
10.  GOLEC uOrkiestra-Przybieżeli do betlejem

Sznytke w tytke
łe jery wiaruchna
jo żym zapomniała 
jo Wom po mojymu
downo nie godała

łe jery wiaruchna
jo już sie rychtuje
ino wej starymu
chlyb jo uszykuje

dom mu czy sznytki
chleba zez leberkom
kawołek makocza i tyju
zez jabkiym i miyntom

no wej prawie kuniec
jeszczy ino ekne
dzie tytki do chleba 
i wew teke wetkne

bo łyn tero wiaruchna 
idzie do roboty
na szage tej mo blisko
wej tam za tym płetym

a zaś ci łyn wiaruchna 
fest wyibowany-przechycnie
co by ino wej łągol 
nie łozdar katany

słowniczek
łe -o-oj!
wej-patrz -zobacz!
rychtuje - przygotowuję-szykuję
czy sznytki-trzy kromki
leberka-wątrobianka
makocz-makowiec
tyj -herbata
tej! - ty, charakterystyczna forma
zwrotu do znajomych 
ekne-zobacze
dzie -gdzie 
tytka-torebka papierowa
wew-w
teka-teczka
wetkne -włożę
szaga-skrót
płet-płot
łyn-on
fest-dobrze 
wyibowany-wysportowany
przechycnie-przeskoczy
łągol -człowiek wesoły 
katana-marynarka

https://www.youtube.com/watch?v=eI3dFEVCCBw&list=PLssdeJonfKAts-ObsygJwNIq8FcK57LXG
https://www.youtube.com/watch?v=ZeyHl1tQeaQ&list=PLssdeJonfKAts-ObsygJwNIq8FcK57LXG
https://www.youtube.com/watch?v=mN7LW0Y00kE&list=PLssdeJonfKAts-ObsygJwNIq8FcK57LXG&index=13
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/sznytke-tytke-gwarowy-251341
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Albania, Republika Albanii  – państwo w południowo-
wschodniej Europie na Bałkanach. Albania na
zachodzie ma dostęp do Morza Adriatyckiego, a na
południowym zachodzie do Morza Jońskiego. Od
Włoch oddziela ją Cieśnina Orantoo szerokości ok.
72 km. Łączna długość granic lądowych wynosi
720 km, natomiast wybrzeża morskiego – 362 km.
Graniczy z:Grecją, Czarnogórą, Macedonią i Serbią.
Albania jest członkiem ONZ, NATO, OBWE, Rady
Europy, WTO oraz jednym z założycieli Unii na Rzecz
Regionu Morza Śródziemnego. Albania była
potencjalnym kandydatem do Unii Europejskiej od
stycznia 2003 i złożyła oficjalny wniosek 28 kwietnia
2009.
Albania ma system parlamentarny. Stolicą kraju jest
Tirana, jest to również finansowe centrum kraju.
Reformy wolnego rynku otworzyły kraj na inwestycje
zagraniczne, zwłaszcza w rozwój energetyki i
infrastruktury transportowej Najwyższy punkt w Albanii
to Korab, 2764 metrów nad poziomem morza.
Albania jest w większości krajem górzystym. Niewielki
procent kraju zajmują niziny położone nad Morzem
Adriatyckim oraz doliny większych rzek takich jak:
Drin, Wjosa i Seman z Dewoll. Pozostała część kraju
to wyżyny oraz góry w paśmie Gór Dynarskich z
pasmami jak: Góry Północnoalbańskie, Góry
Skanderbega, Mal Valamarës. Na granicach znajdują
się 3 duże jeziora: Szkoderskie (368 km²); Ochrydzkie
(347 km²) oraz Prespa (288 km²). Najdalej wysunięty
na zachód przylądek to Kepi i Gjuhëzës.
Albania jest krajem składającym się w ok. 20% z
mniejszości narodowych między innymi.
·  Albańczycy – 79,9%

Arumuni – 9,5%
Grecy – 3,2%
Romowie – 2,7%
Serbowie – 1,2%
Macedończycy – 1,1%
Gorani – 0,4%
Czarnogórcy – 0,34%
inni Europejczycy – 0,22%
pozostali – 1,44%

Gorąco zapraszam do Albanii na wypoczynek, gdyż
agroturystyka tam kwitnie.

Sałatka życiem tętniąca
Składniki: 3 owoce kiwi, 2 pomarańcze, 1 banan, 10
dag truskawek, 1 łyżeczka soku z cytryny, 1 gałązka
świeżej mięty ;
Sos: 3 łyżki cukru pudru, po łyżce soku z cytryny i
pomarańczy, po pól łyżeczki otartej skórki z cytryny i
pomarańczy, 3-4 truskawki
przygotowanie: SOS: Umyte i obrane truskawki
utrzeć ze skórkami i cukrem pudrem. Po utarciu na
gładką i jednolitą masę nakryć i włożyć do lodówki do
schłodzenia.  Owoce pokroić w plasterki albo w kostkę
i skropić sokiem z cytryny i odstawić na pół godziny.
Skropić sosem i odstawić do lodówki na 2 - 3 godziny.
Przed spożyciem ozdobić listkami mięty.

ZDROWA PRZEKĄSKA
Składniki: 1 słodka papryka, 2 duże pomidory, 2
cebule, 2 ogórki, 3 łyżki oleju słonecznikowego, 15 dag
sera białego solan.
Przygotowanie: Warzywa umyć, a paprykę i
pomidora obrać, następnie pokroić w kostkę. Tak
samo pokroić ser i cebulę. Wszystko polać olejem i
przyprawić do smaku. Smacznego;-)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Albania#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_P%C3%B3%C5%82nocnoalba%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B3ry_Skanderbega&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal_Valamar%C3%ABs&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Szkoderskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Ochrydzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prespa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepi_i_Gjuh%C3%ABz%C3%ABs&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alba%C5%84czycy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arumuni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macedo%C5%84czycy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorani
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnog%C3%B3rcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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