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To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych, 
bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru 
zło ze wstydu umiera, 
widząc, jak silna i piękna 
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku.

Emilia Waśniowska

Mikołaj

Co to dużo pisać, grudzień to czas dobrych życzeń, życzliwości i ciepła. Tak, ciepła właśnie,
chociaż na dworze ziąb i chłód. Mamy na myśli ciepło rodzinne,ciepło wewnętrzne, ciepło
świąteczne.  Życzymy Wam drodzy Czytelnicy, by udało Wam się pamiętać o tym, co
najważniejsze: o uśmiechu, pogodzie ducha, o  najbliższych, o dobrym słowie. Spójrzmy na
siebie z sympatią, powiedzmy coś miłego, obudźmy świąteczną atmosferę, rozpalmy w tym
naszym wewnętrznym kominku. Wszak ciepła musi nam wystarczyć na długie poświąteczne
zimowe miesiące. I niech tak będzie właśnie!

REDAKCJA

everythingesty.com
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U NAS ZAWSZE DUŻO SIĘ DZIEJE
Wiadomo, że w SPTE zawsze sporo się dzieje, postaramy się przypomnieć Wam, co wydarzyło się od ostatniego
wydania naszej gazetki. Na pewno nie uda się napisać o wszystkim, ale spróbujemy:

wszystkie szkolne łasuchy powinny być szczęśliwe, zwłaszcza w poniedziałki, w tym właśnie dniu w naszej szkole można zakupić pyszne
domowe ciasto. Cały dochód akcji przekazany zostanie na rozbudowę szkoły;
ruszył kiermasz świąteczny, w tym roku kupić można nie tylko ozdoby, ale także ciasteczka. Do stworzenia tegorocznego kiermaszu włączyli
się nasi bliscy - mamy, babcie, ciocie. Cieszymy się, że potrafimy razem pracować dla dobrej sprawy - dochód z kiermaszu zasili zbiórkę
pieniędzy na rozbudowę szkoły;
w listopadzie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości mogliśmy wziąć udział w przeglądzie pieśni patriotycznej, było wzruszająco,
dziarsko, zabawnie i melancholijnie. Odkryliśmy, że piosenki poświęcone Polsce mają wiele różnych odcieni;
noc z 23 na 24 listopada była wyjątkowa, wtedy własnie odbyła się impreza :Strach nie czytać! Sleepover z książką w tle"; wzięliśmy udział w 
pokazie Latarni Magicznej, przygotowanym przez państwa  Ptaków, następnie świetnie bawiliśmy się podczas warsztatów kulinarnych,
detektywistycznych, informatycznych, plastycznych, teatralnych, gier planszowych, snucia opowieści, detektywistycznych, później
obejrzeliśmy filmy i spędziliśmy noc w klasach. Dla wielu z nas to było niesamowite i niepowtarzalne przeżycie. W niektórych klasach padła
propozycja, by takie szkolne nocowanie urządzać raz w miesiącu... Ciekawe co na to nasi nauczyciele? :)
6 grudnia na szkolnych korytarzach słychać było nie tylko dzwonek wzywający na przerwę, pobrzmiewały też dzwoneczki świty Mikołaja! Ten
sympatyczny brodacz, którego głos podejrzanie przypominał głos jednego z uczniów klasy 6, przybył do SPTE, aby rozdać słodycze
wszystkim grzecznym dzieciom. Tym mniej grzecznym oberwało się od diabłów, a ukaranych niesłusznie z czarnej opresji ratowały wróżki,
które zmywały smołę i sadzę z twarzy. Dzwoneczkami dzielnie pobrzękiwały renifery, a całości dopełniały przecudne anioły.
w listopadzie w  SP1 toczyły się rozgrywki mistrzostw Cieszyna w minikoszykówce dziewcząt. Nasza waleczna drużyna zajęła II miejsce.
Gratulujemy!
Podsumowaliśmy akcje charytatywne: Prezent pod choinkę i zbiórkę na rzecz schroniska. Po raz kolejny okazało się, że mamy WIELKIE serca
:) Wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby innych, gorąco dziękujemy!

Prezent pod choinkę

Akcja dla schroniskaZaczynamy sleepover!

K.Gnat

***S.Gac
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Mamy nadzieję, że w święta znajdziecie trochę więcej czasu na rozwijanie sowich pasji i
zainteresowań, trochę więcej czasu dla siebie. Jeśli jednak okaże się, że wolnego czasu jest
zbyt wiele i nie wiecie co z nim zrobić, możecie coś przeczytać albo zanucić...

 RECENZJA   RECENZJA   RECENZJA   RECENZJA   RECENZJA   RECENZJA   RECENZJA

Elena Kedros „Legenda Robinii”

Książka Eleny Kedros opowiada o nastoletniej dziewczynie, która po pożarze,
w którym ginie całe Wellfled, jest zdana tylko na siebie. Dziewczyna pochowała
wszystkich mieszkańców, ale zorientowała się, że nie ma ciała jej brata. Po
tych straszliwych przeżyciach główna bohaterka obiecuje sobie, że pomści
śmierć rodziców i odnajdzie swojego brata Philipa. Dziewczynę spotykają
różne przygody i mimo przeciwności losu nie poddaje się. Wstępuje do
leśnego klanu, którego przywódcą jest Will.

Czy Robinia odnajdzie Philipa?

Czy pomści śmierć rodziców?

Na te pytania i wiele innych odpowiecie sobie czytając książkę „Legenda
Robinii”. A tych, których zaciekawią przygody Robinii zapraszam do
przeczytania dwóch kolejnych części: „Wybór Robinii” i „Zemsta Robinii”.

Poleca Justyna Pelar

Robinia

PIOSENKA        PIOSENKA        PIOSENKA
Nasze twórcze piątoklasistki Kinga
Weber i Justyna Pelar napisały
specjalnie dla was piosenkę
świąteczno-zimową. Jak im się udała
ta sztuka? Sprawdźcie sami!

Patrzymy w niebo nocą,
A gwiazdy na niebie się złocą.
Mikołaj już leci,
Prezenty czekają na dzieci.

Ref.
Nadchodzą Święta,
Każdy o nich pamięta.
To czas dla rodziny,
Który wszyscy lubimy
To już ostatnie doby,
Na choince wiszą ozdoby.
Wszyscy się cieszymy,
O wspólnych świętach marzymy.

Ref.
Nadchodzą…
Choinka pięknie wygląda,
Mama w kuchni się krząta.
To już kolacji czas,
Który weseli co roku nas.

Ref.
Nadchodzą…
Kotek w światełkach się plącze,
Po podwórku skaczą zające.
Nawet zwierzęta wiedzą, że
Święta święcą się

.
Melodia
Pierwsza i druga zwrotka
G1 C2 C2 C2  D2 G1
G1 C2 C2 C2 C2 C2  D2 G1
G1 C2 C2 C2  D2 G1
G1 C2 C2 C2 C2 C2  D2 G1
Refren
G1 C2  D2 H1 G1
G1 C2 C2 C2 C2 D2 H1  G1
G1 C2 C2 D2 H1 G1
G1 G1 C2 C2 D2 H1 G1
Trzecia i czwarta zwrotka
G1 C2 C2 C2 C2 D2 H1  G1
G1 C2 C2 C2 C2 D2 H1  G1
G1 D2  D2  D2  D2  D2 H1 
G1 D2  D2  D2  D2  D2 H1 

***
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OKIEM    POLONISTKI                              OKIEM    POLONISTKI
Przeczytałam artykuł dotyczący tradycji ubierania choinki,
przygotowany przez nasze dwie Marty i postanowiłam
napisać kilka słów o ubieraniu i ubieraniu się. 

Ubieranie i ubieranie się tylko pozornie nie różnią się między sobą. 
Ubieranie to wkładanie na kogoś lub na coś ubrania, 
ubieranie się to wkładanie na siebie ubrania, obuwia, nakrycia głowy.
Niby różnica minimalna, ale jednak znacząca.

Niepoprawne konstrukcje (kiedy mówimy o ubieraniu się) typu ubrać
sweter, ubrać sukienkę, ubrać garnitur to kalki (czyli konstrukcje
przeniesione do naszego języka z języka obcego) z języka
niemieckiego.  W języku polskim te formy uważane są za błędne.
Poprawnie ubieramy się w sweter,ubieramy się w sukienkę, ubieramy
się w garnitur.

Kiedy użyjemy formy ubrać?
-  Razem z babcią ubieraliśmy choinkę.
- Dziewczynki ubierały lalki w sukienki.
- Ubranie dziecka zimą zajmuje mi dużo czasu.

Jak poprawnie użyć formy ubrać się?
- Wieczorem muszę ubrać się w sweter.
– Na urodziny ubiorę się w sukienkę z falbanami.
Dni coraz zimniejsze, zatem ubierajcie się ciepło!

Z gorącymi pozdrowieniami.
Alicja Czauderna

Nasze redakcyjne koleżanki: Marta Górnik i
Marta Pasterny postanowiły sprawdzić,
dlaczego ubieramy choinkę na święta.
Podglądnęły także tradycje świąteczne w
innych krajach.

Skąd się wzięła tradycja ubierania choinki?
Nikt chyba nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez choinki. Nawet
jeśli nie występuje ona w tradycyjnej formie żywego drzewka
bożonarodzeniowego, ozdobionego bombkami i kolorowymi światełkami.
Czy wiecie skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki? Jaka jest historia tej
najpopularniejszej ozdoby świątecznej?
W Polsce jest to jedna z najnowszych tradycji wigilijnych, bo pojawiła się u
nas dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, a przywędrowała z Niemiec.
Początkowo dekorowanie choinki przyjęło się tylko w miastach. Na wsi długo
dominowała ludowa ozdoba, tak zwana „podłaźniczka”. Była to ucięta gałąź 
sosny, świerku lub jodły wieszana pod sufitem. Na niej również wieszano
dekoracje, które potem przeniesiono właśnie na choinkę.

Kolacja Wigilijna
 Kolacja wigilijna pochodzi z wierzeń słowiańskich.  Kościół przyjął ją w
okresie średniowiecza. Na początku kolacja była ucztą ofiarną składaną w
darze mieszkańcom zaświatów, czyli duchom.

Krampus, straszny brat św. Mikołaja
Kiedy polskie dzieci czekają na św. Mikołaja, austriackie drżą z obawy przed
Krampusem. To zły brat Mikołaja, który wygląda jak demon (i ma rogi jak
koza) i bije niegrzeczne dzieci rózgą. W austriacką Noc Krampusa, czyli 5
grudnia, można spotkać mnóstwo takich potworów na ulicach miast.

Drzewko bananowe zamiast choinki
W Indiach żyje jakieś 25 mln chrześcijan, co nie jest wielką liczbą jak na
jeden z najludniejszych krajów świata. Niełatwo jest w tym kraju o choinkę,
hinduscy chrześcijanie często dekorują bombkami drzewka bananowe albo
mangowe.

Do kościoła na rolkach
W Caracas, stolicy Wenezueli, w Wigilię nie jeździ się autem. Ulice są
zamykane dla ruchu samochodowego, bo wszyscy pędzą do kościoła na
rolkach. Tak, takich zwyczajnych rolkach.

Dobra wiedźma, która przynosi prezenty
We Włoszech świątecznych prezentów nie przynosi starszy pan w
czerwonym kubraczku, tylko bardzo brzydka wiedźma z zakrzywionym
nosem, La Befana. Niegrzecznym dzieciom zamiast prezentu zostawia
węgiel, popiół, cebulę albo czosnek.

Kubełek z KFC na świąteczny obiad
W Japonii Boże Narodzenie nie jest żadnym świętem religijnym, tylko
kolejnym znanym z filmów zachodnim zwyczajem, takim jak na przykład
walentynki. W święta Japończycy mają zwyczaj masowo wybierać się na
obiad do KFC. Często stoi się godzinami w kolejce tylko po to, by zjeść
tradycyjny świąteczny kubełek kurczaka.
Które z tych zwyczajów Wam się spodobały? Choinka z naczyń? Czemu nie! ***
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Kto przynosi prezenty

KTO PRZYNOSI PREZENTY POD CHOINKĘ?

Podczas dyskusji nad świątecznym wydaniem gazetki szkolnej, pani Ala zaskoczyła nas, mówiąc, ze u niej w domu prezenty pod choinkę
przynosiło Dzieciątko. Aniołek zaczął ją odwiedzać dopiero po przeprowadzce do Cieszyna. Tak nas to zainteresowało, że postanowiliśmy
sprawdzić, kto przynosi prezenty pod choinkę w różnych regionach Polski. Poniżej wyniki naszych dociekań. Z pomocą przyszedł nam portal
gazeta.pl.

gazeta.pl
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Wiadomo, że święta to także słodkie pyszności. Tosia Woźniak
przygotowała przepisy na pyszne pierniczki i kruche ciasteczka, które
poleca także Agnieszka Maciąg.

Kruche ciasteczka zimowe 
Składniki:
100 g cukru 
szczypta soli 
200 g masła 
 300 g mąki krupczatki
2 łyżki kwaśnej śmietany
Przygotowanie:
Mąkę wymieszaj z solą i cukrem, ułóż na nich masło, posiekaj nożem i dodaj
śmietanę.  Szybko zagnieć ciasto. Włóż je na 30 min. do lodówki. Piekarnik
nagrzej do 180 st. C. Ciasto wyłóż na deskę lekko obsypaną mąką,
rozwałkuj równomiernie i wycinaj kształty ciastek. Możesz je smarować z
wierzchu białkiem jajka i ozdabiać pestkami lub orzechami. Piecz na złoty
kolor (ok. 10-15 min.). Upieczone ciastka możesz również pokryć lukrem.

Pierniczki Świąteczne
Składniki:
 150g masła
 250g naturalnego miodu
 300g cukru
 3jajka
 2 łyżeczki cynamonu
 po 1 łyżeczce zmielonych goździków, gałki muszkatołowej, imbiru,
kardamonu (możemy zastąpić przyprawą do piernika, ale radzę użyć
poszczególnych przypraw)
 1 łyżeczka sody
 około 770-820g mąki pszennej (użyłam tortowej)
dodatkowo:
lukier do ozdoby 
1. Do rondelka włożyć masło, dodać cukier, miód i przyprawy. Podgrzewać,
mieszając, aż składniki się roztopią (cukier nie musi się całkowicie roztopić;
nie gotować). Zdjąć z ognia i odstawić do ostygnięcia. 
2. Mąkę 770g wymieszać z sodą i dodać ją do ostygniętej masy, wbić jajka i
zagnieść ciasto rękoma. Jeśli ciasto będzie za bardzo klejące, proszę dodać
jeszcze trochę mąki. 
3. Ciasto rozwałkować, podsypując mąką stolnicę i wałek, na grubość około
4-5mm. Następnie foremkami wycinać pierniczki i układać je na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia. Proszę zachować między pierniczkami
odstępy, ponieważ dużo rosną. 
4. Pierniczki wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 13-14
minut. Piec w temperaturze 170oC na funkcji termoobieg (na funkcji góra-dół
180oC). Po wyjęciu z piekarnika odstawić do ostygnięcia. 
5. Ostygnięte pierniczki dowolnie udekorować. Pierniczki przechowywać w
szczelnym opakowaniu (puszce) najlepiej przez około 2-3 tygodnie.
Jeśli pozostawimy pierniczki przez 1-2 dni w otwartej puszce robią się
całkiem miękkie. 
Udanych wypieków:)           

Ciasteczka... Mniam!

W co się ubrać, by zimą wyglądać modnie podpowie
Matylda Sikora.

Chyba każdy z nas wie, że zima się zaczyna. Chłód otula całe nasze
ciało. Mróz maluje piękne pejzaże na oknach… Przydałoby się odziać w
coś ciepłego no i oczywiście modnego!

W tym roku najmodniejsze są odcienie oliwkowej zieleni wraz z tak
zwanym wzorem moro, najczęściej kojarzącym się z wojskiem. Na
czasie są również futerka na kapturach. Buty mają różny fason, ale na
tę zimę, polecam trapery. Podobne są do trampek, na grubszej
podeszwie, najczęściej z futerkiem w środku.   

Mam nadzieję, że doradziłam wszystkim niezdecydowanym co założyć
na siebie tej zimy. 

www.allegro.pl

***

***
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szopka

STAJENKA  BOŻONARODZENIOWA

Potrzebne materiały:

Rolki po papierze toaletowym
Farby
Kolorowy papier
Klej
Małe pudełeczko
Sianko albo pocięta bibułka

Wykonanie:
1.  Pomaluj rolki po papierze toaletowym różnymi
kolorami farb, tak, by powstały kolorowe stroje
trzech króli, Marii i Józefa.
2.  Z jasnego papieru wytnij koła, z których
powstaną twarze postaci.
3.  Na kołach narysuj oczy i usta.
4.  Wytnij korony dla króli, brodę dla Józefa i welon
dla Marii – naklej na przygotowane koła.
5.  Gotowe twarze naklej na pomalowane rolki.
6.  Małe pudełeczko wypełnij siankiem lub pociętą
bibułą.
7.  Małego Jezuska zrób ze zrolowanego papieru i
połóż do pudełka.
Podobnie można wykonać aniołki czy zwierzęta. 

Przyjemnej zabawy!

Kuku.pl

Świąteczny numer gazetki jest dziełem zespołu w składzie:

Emilia Czauderna

Kinga Fedrizzi

Marta Górnik

Marta Pasterny

Justyna Pelar

Matylda Sikora

Kinga Weber

Tosia Woźniak

Skład, łamanie i nad całością czuwanie: Alicja Czaudena.

Błędy i niedociągnięcia: redakcyjne chochliki. 

malinowaplaneta.pl

***
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	Co to dużo pisać, grudzień to czas dobrych życzeń, życzliwości i ciepła. Tak, ciepła właśnie, chociaż na dworze ziąb i chłód. Mamy na myśli ciepło rodzinne,ciepło wewnętrzne, ciepło świąteczne.  Życzymy Wam drodzy Czytelnicy, by udało Wam się pamiętać o tym, co najważniejsze: o uśmiechu, pogodzie ducha, o  najbliższych, o dobrym słowie. Spójrzmy na siebie z sympatią, powiedzmy coś miłego, obudźmy świąteczną atmosferę, rozpalmy w tym naszym wewnętrznym kominku. Wszak ciepła musi nam wystarczyć na długie poświąteczne zimowe miesiące. I niech tak będzie właśnie!
	***
	To właśnie tego wieczoru,  gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,  przy stołach są miejsca dla obcych,  bo nikt być samotny nie może.  To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha.  To właśnie tego wieczoru  zło ze wstydu umiera,  widząc, jak silna i piękna  jest Miłość, gdy pięści rozwiera.  To właśnie tego wieczoru,  od bardzo wielu wieków,  pod dachem tkliwej kolędy  Bóg rodzi się w człowieku.  Emilia Waśniowska
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	Wiadomo, że w SPTE zawsze sporo się dzieje, postaramy się przypomnieć Wam, co wydarzyło się od ostatniego wydania naszej gazetki. Na pewno nie uda się napisać o wszystkim, ale spróbujemy:
	wszystkie szkolne łasuchy powinny być szczęśliwe, zwłaszcza w poniedziałki, w tym właśnie dniu w naszej szkole można zakupić pyszne domowe ciasto. Cały dochód akcji przekazany zostanie na rozbudowę szkoły; ruszył kiermasz świąteczny, w tym roku kupić można nie tylko ozdoby, ale także ciasteczka. Do stworzenia tegorocznego kiermaszu włączyli się nasi bliscy - mamy, babcie, ciocie. Cieszymy się, że potrafimy razem pracować dla dobrej sprawy - dochód z kiermaszu zasili zbiórkę pieniędzy na rozbudowę szkoły; w listopadzie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości mogliśmy wziąć udział w przeglądzie pieśni patriotycznej, było wzruszająco, dziarsko, zabawnie i melancholijnie. Odkryliśmy, że piosenki poświęcone Polsce mają wiele różnych odcieni; noc z 23 na 24 listopada była wyjątkowa, wtedy własnie odbyła się impreza :Strach nie czytać! Sleepover z książką w tle"; wzięliśmy udział w  pokazie Latarni Magicznej, przygotowanym przez państwa  Ptaków, następnie świetnie bawiliśmy się podczas warsztatów kulinarnych, detektywistycznych, informatycznych, plastycznych, teatralnych, gier planszowych, snucia opowieści, detektywistycznych, później obejrzeliśmy filmy i spędziliśmy noc w klasach. Dla wielu z nas to było niesamowite i niepowtarzalne przeżycie. W niektórych klasach padła propozycja, by takie szkolne nocowanie urządzać raz w miesiącu... Ciekawe co na to nasi nauczyciele? :) 6 grudnia na szkolnych korytarzach słychać było nie tylko dzwonek wzywający na przerwę, pobrzmiewały też dzwoneczki świty Mikołaja! Ten sympatyczny brodacz, którego głos podejrzanie przypominał głos jednego z uczniów klasy 6, przybył do SPTE, aby rozdać słodycze wszystkim grzecznym dzieciom. Tym mniej grzecznym oberwało się od diabłów, a ukaranych niesłusznie z czarnej opresji ratowały wróżki, które zmywały smołę i sadzę z twarzy. Dzwoneczkami dzielnie pobrzękiwały renifery, a całości dopełniały przecudne anioły. w listopadzie w  SP1 toczyły się rozgrywki mistrzostw Cieszyna w minikoszykówce dziewcząt. Nasza waleczna drużyna zajęła II miejsce. Gratulujemy! Podsumowaliśmy akcje charytatywne: Prezent pod choinkę i zbiórkę na rzecz schroniska. Po raz kolejny okazało się, że mamy WIELKIE serca :) Wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby innych, gorąco dziękujemy!


	Mamy nadzieję, że w święta znajdziecie trochę więcej czasu na rozwijanie sowich pasji i zainteresowań, trochę więcej czasu dla siebie. Jeśli jednak okaże się, że wolnego czasu jest zbyt wiele i nie wiecie co z nim zrobić, możecie coś przeczytać albo zanucić...
	Nasze twórcze piątoklasistki Kinga Weber i Justyna Pelar napisały specjalnie dla was piosenkę świąteczno-zimową. Jak im się udała ta sztuka? Sprawdźcie sami!

	Elena Kedros „Legenda Robinii”
	Książka Eleny Kedros opowiada o nastoletniej dziewczynie, która po pożarze, w którym ginie całe Wellfled, jest zdana tylko na siebie. Dziewczyna pochowała wszystkich mieszkańców, ale zorientowała się, że nie ma ciała jej brata. Po tych straszliwych przeżyciach główna bohaterka obiecuje sobie, że pomści śmierć rodziców i odnajdzie swojego brata Philipa. Dziewczynę spotykają różne przygody i mimo przeciwności losu nie poddaje się. Wstępuje do leśnego klanu, którego przywódcą jest Will.
	Czy Robinia odnajdzie Philipa?
	Czy pomści śmierć rodziców?
	Na te pytania i wiele innych odpowiecie sobie czytając książkę „Legenda Robinii”. A tych, których zaciekawią przygody Robinii zapraszam do przeczytania dwóch kolejnych części: „Wybór Robinii” i „Zemsta Robinii”.

	Nasze redakcyjne koleżanki: Marta Górnik i Marta Pasterny postanowiły sprawdzić, dlaczego ubieramy choinkę na święta. Podglądnęły także tradycje świąteczne w innych krajach.
	Przeczytałam artykuł dotyczący tradycji ubierania choinki, przygotowany przez nasze dwie Marty i postanowiłam napisać kilka słów o ubieraniu i ubieraniu się.
	KTO PRZYNOSI PREZENTY POD CHOINKĘ?
	Podczas dyskusji nad świątecznym wydaniem gazetki szkolnej, pani Ala zaskoczyła nas, mówiąc, ze u niej w domu prezenty pod choinkę przynosiło Dzieciątko. Aniołek zaczął ją odwiedzać dopiero po przeprowadzce do Cieszyna. Tak nas to zainteresowało, że postanowiliśmy sprawdzić, kto przynosi prezenty pod choinkę w różnych regionach Polski. Poniżej wyniki naszych dociekań. Z pomocą przyszedł nam portal gazeta.pl.
	Wiadomo, że święta to także słodkie pyszności. Tosia Woźniak przygotowała przepisy na pyszne pierniczki i kruche ciasteczka, które poleca także Agnieszka Maciąg.

	W co się ubrać, by zimą wyglądać modnie podpowie Matylda Sikora.
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