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To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

- w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.

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

Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2020

życzy cała redakcja Nieregularnika Technicznego

Orzeszki

Pyszne kruche pieczone ciasteczka

Składniki na około 100 
orzeszków (po złączeniu).

Składniki na kruche ciasto:

400 g mąki pszennej
100 g skrobi ziemniaczanej
2 duże jajka
100 g cukru pudru
16 g cukru wanilinowego 
250 g masła, zimnego, 
pokrojonego w kostkę
pół łyżeczki proszku do 
pieczenia

Wszystkie składniki umieścić w większym naczyniu, 
pokrojone w kostkę masło, wsypać mąkę i nożem posiekać 
do momentu otrzymania kruszonki. Dodać resztę 
składników i szybko zagnieść.

Ciasto owinąć folią spożywczą i schłodzić w lodówce przez 
30 minut.

Ze schłodzonego ciasta robić małe kuleczki (wielkość 
trzeba wyczuć - zbyt małe nie dadzą pełnego kształtu 
orzeszków, jeśli będą zbyt duże ciasto wypłynie ponad 
kształt foremki). Piec w rozgrzanej maszynce ze 
specjalnymi zagłębieniami do rumianego koloru, około 2 - 3 
minuty - w zależności od mocy maszynki. Wyjąć, wystudzić.
Połówki połączyć np. kremem Nutella. Smacznego  

Julia Ryszka
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Spacerkiem po Dreźnie

R.T

   W piątek 13 grudnia odkrywaliśmy tajemnice najpiękniejszego miasta
Saksonii – Drezna. Naszą podróż rozpoczęliśmy wczesnym rankiem 
o 5:40. To było nie lada wyzwanie, dlatego zaraz po przyjeździe na miejsce,
tak chętnie udaliśmy się do McDonald's na pyszne śniadanko 
i ożywczą kawę.

   Pierwszą turystyczną atrakcją, którą zwiedziliśmy, było muzeum
,,Zwinger''. Galeria sztuki zachwyciła wszystkich. Równie interesującym
miejscem okazało się Muzeum Transport, gdzie są kolekcjonowane 
i przechowywane obiekty oraz dokumenty dotyczące historii transportu.
Widzieliśmy pierwsze samochody, różnego rodzaju rowery, statki, samoloty
i....karoce. W sali z samolotami, korzystaliśmy z miejsca przeznaczonego
do eksperymentów, zrozumieliśmy, od czego zależy kształt samolotu 
i zobaczyliśmy symulator lotu. 
Kolejne pomieszczenie przypominało wehikuł czasu. Znajdowała się w nim
piękna karoca. Po wejściu do niej i założeniu okularów VR wirtualnie
odkrywaliśmy XVI w. rzeczywistość. 

   Po zwiedzaniu atrakcji Drezna nastąpił długo oczekiwany moment, 
w końcu mieliśmy czas, żeby poczuć atmosferę STRIEZELMARKT, czyli
najstarszego, bożonarodzeniowego jarmarku w Niemczech. Opis wrażeń 
z tego szczególnego miejsca, to już temat na kolejną opowieść.

Autor opisu: Anna Wylęgła
Autor zdjęć: Kaja Jastrzębska, Roksana Tarka 

Roksana Tarka
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Błyskawiczne domowe ciasteczka

1. Składniki na ciasto kruche zagnieść na
jednolitą masę. (Masło pokroić uprzednio na
małe kawałki). Owinąć w folię spożywczą 
i wstawić do lodówki na ok. 1 godzinę.

2. Schłodzone ciasto krótko zagnieść 
i rozwałkować na posypanym mąką blacie 
na grubość ok. 5 mm. Z ciasta wykrawać
dowolne kształty foremką i układać je 
w odstępach na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia. (Wychodzą 3 blachy ciasteczek).

3 . Piec w nagrzanym piekarniku ok. 10 minut,
jedną blachę po drugiej, w temperaturze 180°C
(grzałka góra - dół), aż ciasteczka lekko się
przyrumienią. Po upieczeniu pozostawić do
ostygnięcia.

4. Można przyozdobić.

ZSTiO

Pyszne, domowe ciasteczka 
dużo lepsze niż z cukierni lub sklepu

Składniki:
• 250g mąki pszennej

• 90g cukru pudru
• 1 żółtko

• 190g zimnego masła

Niemieccy protestanci jako pierwsi postanowili
dekorować drzewka. Wybierali te iglaste,
takie jak świerki i jodły. Dlaczego preferowali
iglaki? Według ludowych wierzeń drzewo iglaste,
jest uważane za symbol życia, odradzania się,
trwania i płodności. Według wierzeń kościelnych
zieleń choinki symbolizuje nadzieję.

W Polsce choinka pojawiła się na przełomie XIX i
XX wieku czyli dość późno. Tradycję tę
„przynieśli” do nas niemieccy koloniści, którzy
mieszkali na terenie naszego kraju podczas
zaborów. W miastach nowa tradycja przyjęła się
dość szybko, lecz mieszkańcy wsi dość długo
pozostawali przy tzw. „podłaźniczki” (Ucięta
gałąź drzewa iglastego wieszana pod sufitem, na
której również wieszano dekoracje).
Kościół na początku był sceptycznie nastawiony
do choinki z powodu jej „magicznych” zdolności,
w które wierzyli poganie, a mianowicie miała ona
zapewniać ludziom bezpieczeństwo.

Współczesna choinka różni się od tej XIX w.
dekoracjami. Kiedyś z powodu ograniczonych
środków na drzewkach można było dostrzec
orzechy, jabłka, czy ozdoby plątane ze słomy. 
Na choinkach zamiast cukierków pojawiały się
domowej roboty pierniczki, kawałki opłatka, 
a zamiast lampek świeczki. 
Ozdoby te miały swoją specjalną symbolikę.
Przykładowo orzechy zawijane w sreberka, 
to symbol podnoszącego się dobrobytu, a jabłka
miały zapewnić zdrowie. 

Współcześnie ozdoby są bardziej wyszukane,
wykonane z różnych materiałów – szkła, drewna,
plastiku, papieru, styropianu, sznurka czy słomy.
Kolory ozdób można dopasować do wystroju
wnętrza, w którym stoi choinka.

Jedno jest niezmienne, atmosfera świąt,
pojawiająca się wszędzie tam, gdzie znajdziemy
bożonarodzeniowe drzewko.

Historia Choinki

Ciastka
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Bieżące wydanie redagowali: Julia Ryszka,
Anna Wylęgła, Gracja Drozda, Oskar Balicki. 

Zdjęcia: Julia Ryszka, Gracjan Drozda, Kaja
Jastrzębska, Roksana Tarka, Agnieszka
Przybysz-Fijołek, 

Korekta i układ: Agnieszka Przybysz-Fijołek,
Joanna Biernat

Gościnnie wspomógł nas: Robert Tracz
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