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   Nietypowe święta 

 

8 grudnia 

 Dzień Kupca To święto ustanowiono dawno temu, jeszcze przed II wojną 
światową - podczas pielgrzymki kupców na Jasną Górę 

10 grudnia 

 Dzień Praw Człowieka To święto, które upamiętnia podpisanie Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 roku  

 Światowy Dzień Futbolu Ze wszystkich nieważnych 

rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. W święto 

futbolu nie ma nawet co polemizować, tylko trzeba wyjść 

na orlika i pograć.  

11 grudnia 

 Międzynarodowy Dzień Tanga Ten zmysłowy taniec to jeden z głównych symboli 

Argentyny. Święto obchodzone jest w rocznicę urodzin Carlosa Gardela i Julio de Caro, 

dwóch artystów, którzy przyczynili się do popularności tanga w Argentynie i na świecie.  

13 grudnia 

 Dzień Księgarza To święto zawsze będzie w cieniu rocznicy wybuchu stanu 

wojennego. Ale księgarzom z pewnością to nie przeszkadza, bo to 

skromni i inteligentni ludzie. 

14 grudnia 

 Dzień Małpy jest dniem, kiedy możemy się czegoś nauczyć od tych 

uroczych i bardzo inteligentnych naczelnych lub można użyć tego dnia, 

aby zachowywać się jak małpy. Po raz pierwszy obchodzono to święto w 

2000 roku i był to niewinny studencki żart. W kolejnych latach Dzień 

Małpy zyskał na popularności.  

15 grudnia 

 Dzień Herbaty Pierwsze święto herbaty odbyło się w Nowym Delhi (Indie) 15 

grudnia 2005 roku. Dziś pijąc swoją ulubioną herbatę warto zastanowić się nad drogą, 

jaką przeszła zanim trafiła na nasz stół. A z pewnością była długa i ciekawa. W ten 

sposób organizatorzy tego święta chcą zwrócić uwagę na branżę „herbacianą".  

https://www.kalbi.pl/dzien-praw-czlowieka
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-tanga


16 grudnia 

 Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą to dzień, w którym możemy 

jeść każde danie z czekoladą. Dzień ten możemy obchodzić na różne sposoby i 

najlepiej w tym dniu zaopatrzyć się w fontannę czekoladową. Wówczas bez 

problemu damy radę pokryć czekoladą wszystko ca na w ręce wpadnie i w takiej postaci 

to zjeść.  

 

19 grudnia 

 Dzień Wiecznie Zielonych Roślin zielone jak sama nazwa wskazuje, przez cały 

czas zachowują swój naturalny kolor. W naszym kraju można do nich zaliczyć niemal 

wszystkie rośliny iglaste, a także borówkę brusznicę, bluszcz pospolity czy jemiołę. Dzień 

wiecznie zielonych roślin ma na celu zwrócenie na nie uwagi i potrzebę ich ochrony. 

20 grudnia 

 Dzień Ryby Święto ma na celu uświadamianie ludzi, że ryby nie są 

przedmiotami i czują ból. Warto więc walczyć o to, żeby ludzie 

obchodzili się z nimi w sposób humanitarny. Przy okazji Dnia Ryby 

można też dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na ich temat. 

 

30 grudnia 

 Dzień Serka Wiejskiego Ten twarożek produkowany z mleka krowiego o ziarnistej 

konsystencji ma bogate tradycje i jest popularny na całym świecie. 30 grudnia, kiedy 

przejadły nam się już świąteczno-noworoczne potrawy, może okazać się prawdziwym 

wybawieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zima, zima, zima… 

 
Kalendarzowa zima przybywa do nas 22 grudnia i trwa aż do 21 marca. 

To czarodziejski czas, kiedy świat zapada w sen. Zwierzęta i rośliny odpoczywają, 

przygotowując się do kolejnego roku. Również dla ludzi zima była momentem odpoczynku i 

wytchnienia od prac polowych. Tak jak w naturze ziemia odpoczywa i przygotowuje się na 

kolejny rok, tak w życiu duchowym jest to przygotowanie do narodzin Zbawiciela. W zimę 

bowiem, obchodzimy święta Bożego Narodzenia, które są bardzo ważnymi świętami 

w tradycji chrześcijańskiej. Zima to również okres zabawy sylwestrowej i karnawału, 

przygotowującego nas do okresu Postu. 

 

 

 

 



 

Tradycje bożonarodzeniowe 

 
Już niebawem będziemy świętować Boże Narodzenie. To święta, które jako nieliczne wiążą 

się z wszelakimi tradycjami przechodzącymi z pokolenia na pokolenie.                              

Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej 

wzruszającym wieczorem roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach 

chrześcijańskich jest wigilia Bożego Narodzenia. Posiada ona bardzo bogata liturgie domowa. 

Geneza tej liturgii sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Obrzędy te i zwyczaje mają 

więc starą tradycję. Wigilie w ogóle znane były juz w Starym Testamencie. Obchodzono je 

przed każdą uroczystością, a nawet przed każdym szabatem. Było to przygotowanie do 

odpoczynku świątecznego. Izraelici zwali je "wieczorem". 

Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj 

w Kościele, ze poprzedniego dnia przed większymi uroczystościami obowiązywał post i 

wierni przez cala noc oczekiwali na te uroczystość, modląc się wspólnie. 

W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku, Główną jej częścią jest 

uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. 

Zaprasza się czasami na nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. Dawniej 

najpierw gospodynie urządzały generalne sprzątanie, mycie, czyszczenie. Po czterech rogach 

głównej sali umieszczało się na wsi i po dworach cztery snopy zbóż: snop pszenicy, żyta, 

jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło koniecznego pokarmu dla 

człowieka i bydła. Stół był przykryty białym obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki 

Pana, a pod nim dawało się siano dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże 

Dziecię. Zwyczajem było również, że cały dzień obowiązywał post ścisły. Także w czasie 

wigilii dawano tylko potrawy postne, w liczbie nie parzystej, ale tak różnorodne, by były 

wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w ciągu roku. 

Wolne miejsce przy stole 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole 

wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa. 

Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy 

nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może również przywodzić nam na pamięć 

zmarłego członka rodziny. 



 

Pierwsza Gwiazda 

W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda.  

Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która według Ewangelisty, św. 

Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani tez Trzema Królami.  

 

Parzysta ilość osób - do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała parzysta liczba 

osób. Nieparzysta zaś ilość uczestników miała wróżyć dla jednego z nich nieszczęście. 

Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 13 bierze swój początek od Ostatniej Wieczerzy, 

kiedy to jako 13 biesiadnik przybył Judasz Iskariota. Jeżeli ilość biesiadników była 

nieparzysta, wówczas w bogatszych lub szlacheckich domach zapraszano do stołu kogoś ze 

służby, w biedniejszych domach jakiegoś żebraka. Do stołu zasiadano według wieku lub 

hierarchii. Według wieku dlatego, aby "w takiej kolejności schodzić z tego świata", a według 

hierarchii dlatego, gdyż osoba o najwyższej pozycji, najczęściej był to gospodarz, 

rozpoczynała wieczerze.  

 

Łamanie się opłatkiem - najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej 

w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu 

Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Tradycja ta pochodzi od prastarego 

zwyczaju tzw. eulogiów, jaki zachował się z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wieczerza 

wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan, organizowanych na pamiątkę Ostatniej 

Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i 

uczy, ze należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie życzenia 

pomyślności i wybaczamy urazy. Ilość potraw - według tradycji, ilość potraw wigilijnych 

powinna być nieparzysta. Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym języka 

polskiego podaje, ze wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw, szlachecka 

z dziewięciu, a u arystokracji z jedenastu. Wyjaśnienia tego wymogu były różne: 7 - jako 

siedem dni tygodnia, 9 - na cześć dziewięciu chórów anielskich itp. Dopuszczalna była ilość 

12 potraw - na cześć dwunastu apostołów. Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić urodzaj 

lub dobra prace w przyszłym roku. Potrawy powinny zawierać wszystkie płody rolne, aby 

obrodziły w następnym roku. Wskazane tez było skosztować wszystkich potraw, żeby nie 

zabrakło którejś podczas następnej wieczerzy wigilijnej. Wigilie otwierała jedna z 

tradycyjnych zup wigilijnych - najczęściej barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa lub 

rzadziej - migdałowa. Oprócz dań rybnych podawano staropolski groch z kapusta, potrawy z 

grzybów suszonych, kompoty z suszonych owoców a także łamańce z makiem lub 

pochodzącą ze wschodnich rejonów Polski słynną kutie oraz ciasta a zwłaszcza świąteczny 

makowiec. 



 

Po Wieczerzy - dawniej po Wieczerzy, oprócz śpiewania kolęd, w wielu częściach Polski 

praktykowano różne zwyczaje. I tak, na Warmii i Mazurach, kiedy jeszcze biesiadnicy 

siedzieli przy stole, spod obrusa ciągnięto słomki. Jeśli wyciągnięto słomkę prosta, to osobę, 

która ja wyciągnęła, czekało życie proste, bez niebezpieczeństw. Jeśli słomka była 

pokrzywiona, to dana osobę czekało w przyszłym roku życie kręte. 

Na Mazowszu, resztki jedzenia dawano zwierzętom. Wierzono bowiem, że o północy, 

przynajmniej niektóre z nich, przemówiła ludzkim głosem. Dotyczyło to zwłaszcza bydła, bo 

ono było obecne przy narodzinach Dzieciątka i w nagrodę otrzymało dar mówienia ludzkim 

głosem w noc wigilijna.  

 

Resztki wieczerzy - na Podlasiu resztki wieczerzy ustawiano kolo pieca, a przed nim ławę 

posypana piaskiem lub popiołem. Pokarmy te były przeznaczone dla zmarłych przodków. 

Rano, po śladach na piasku, odgadywano kto przyszedł w nocy i czy w ogóle przyszedł. 

W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyruszali kolędnicy. Obowiązkowo musiały być 

minimum trzy postacie: bocian, koza i niedźwiedź. Bocian symbolizował nowy rok i nowe 

życie, koza - płodność, a niedźwiedź - wrogie siły przyrody, które należało obłaskawić. 

 

Pasterka - kończy wieczór wigilijny, to msza odprawiana w kościołach dokładnie o północy. 

Zgodnie z tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu 

nowo narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej 

wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie V wieku. Do Polski dotarł on więc być może 

razem z chrześcijaństwem.  

 

Kolęda - innym zwyczajem wprowadzonym i upowszechnionym przez Kościół, są 

odwiedziny parafian w okresie świąt Bożego Narodzenia składane przez proboszcza lub 

księży z parafii. Przynoszą oni dobrą nowinę, święcą i błogosławią dom oraz jego 

mieszkańców, w zamian zaś otrzymują symboliczną ofiarę nazywaną dawniej kolędą. 

Tradycja ta, znana już w średniowieczu, utrzymuje się w Polsce do czasów współczesnych. 

Być może po przyjęciu chrześcijaństwa Kościół wprowadził ją dla przeciwstawienia jej 

pogańskiemu zwyczajowi kolędowania.  

 

Śpiewanie kolęd - Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest wspólne przy 

Bożonarodzeniowej szopce. Pieśni opowiadających o narodzeniu Jezusa mamy w polskiej 

tradycji bardzo dużo. Najstarsze sięgają czasów średniowiecza. Ich wprowadzenie a potem 

upowszechnienie zawdzięczamy prawdopodobnie franciszkanom. Oni też przynieśli do Polski 



zwyczaj budowy szopek. Autorstwo pierwszej szopki przypisuje się św. Franciszkowi z 

Asyżu, który chcąc odświeżyć pamięć narodzin Dzieciątka Jezus kazał przynieść do groty 

siana, przyprowadzić woła oraz osła i zawołał braci. Kiedy zgromadziła się ludność z okolic i 

zabrzmiały pieśni św. Franciszek odczytał Ewangelię, a potem wygłosił kazanie o narodzeniu 

Jezusa. Szopkę tę zorganizował św. Franciszek na trzy lata przed śmiercią, w Greccio koło 

Rieti, sto kilometrów od Rzymu.  

 

Szopki - W Polsce pojawiły się bardzo wcześnie, zapewne już w czasach średniowiecza. 

Początkowo inscenizowane w kościołach szopki były niezwykle proste, pozostawały też 

wierne przekazom ewangelicznym. W wieku XIX powstały różne regionalne formy polskich 

szopek bożonarodzeniowych. Najbardziej znane i najciekawsze są szopki krakowskie, których 

architekturę wzoruje się na zabytkowych budowlach Krakowa. Szopki krakowskie stawały się 

często teatrzykami lalek, w których na miniaturowych scenkach podświetlanych świecami 

pojawiały się najrozmaitsze ruchome figurki. Dzisiaj bożonarodzeniowe szopki buduje się we 

wszystkich polskich kościołach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najpopularniejsze kolędy 

 
Święta to czas kolędowania. Kolędy stanowią nieodłączną część tego pięknego okresu Świąt 

Bożego Narodzenia. Opowiadają o przyjściu Jezusa na świat w sposób czasem żartobliwy, 

wtedy mówimy na nie pastorałki. Oto ranking najpopularniejszych kolęd na świecie: 

  

Miejsce 10 

Mary did you now?  

„Najmłodsza" kolęda w naszym zestawieniu. Napisana przez Marka Lowry'ego i Buddy'ego 

Greene'a i pierwotnie nagrana w roku 1991, z roku na rok zdobywała coraz większą 

popularność - początkowo w kościołach i środowiskach chrześcijańskich. W 1997 roku 

sięgnął po nią Kenny Rogers, nagrywając duet z Wynnoną Judd na potrzeby swojej 

świątecznej płyty. Kolęda weszła w ten sposób do masowej kultury. W ciągu ostatnich 

kilkunastu lat zyskiwała na popularności, doczekała się też wielu wersji aranżacyjnych. 

Polską wersję kolędy zaprezentował w dwa lata temu zespół TGD. 

  

Miejsce 9 

Carol of the Bells 

Ukraińska kolęda, która stała się sławna dzięki przeniknięciu do anglojęzycznego świata 

muzyki i popkultury i obecnie należy do grona bożonarodzeniowych pieśni, które mogą 

poszczycić się wieloma niezwykle różnorodnymi wykonaniami. Pierwotny tytuł oznacza 

„szczodrość", „hojność". Oryginalna kolęda miała być wykonywana a capella na głosy 

mieszane. Z czasem powstały także wersje na głosy kobiece oraz dziecięce z 

akompaniamentem fortepianowym. Współczesne wykonania kolędy są niezwykle różnorodne 

- od klasycznego śpiewu chóralnego, po w pełni instrumentalne. 

  

Miejsce 8 

Good King Wenceslas 

Angielska kolęda o węgierskim królu podróżującym podczas srogiej zimy, żeby dać ubogim 

chłopom jałmużnę z okazji dnia Świętego Szczepana. Tekst kolędy został napisany w XIX 

wieku przez Johna Masona Neale'a, do XIX wiecznej melodii łacińskiej pieśni „Tempus adest 

floridum" i nawiązuje do legendy o czeskim księciu - świętym Wacławie. Kolęda jest 

tradycyjnie śpiewana w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. 

  

Miejsce 7 

Deck the Halls 

Tradycyjna, skoczna kolęda o rodowodzie walijskim, której melodia powstała w XVI wieku 

jako „Nos Galan” (Sylwester), a znany najlepiej tekst pochodzi z 1862 roku. 

Charakterystyczny refren „Fa, la, la, la, la, la, la, la, la!” nawiązuje do walijskich korzeni 

pieśni i prawdopodobnie wywodzi się z tradycji średniowiecznych ballad. Co ciekawe, tekst 

angielski nie jest tłumaczeniem walijskiego oryginału, bowiem jak się okazuje ten pierwszy 

nie do końca traktował o Bożym Narodzeniu, a raczej o noworocznej zabawie przy ogniu, 

dobrym piwie i muzyce, w otoczeniu rodziny. Muzyka kolędy nawiązuje do czasów, w 

których utwory służyły raczej do zabawy tańców, niż do śpiewania. 

  

 

 

 



Miejsce 6 

Hark!The Herald Angels Sing 

Kolęda po raz pierwszy pojawiła się w 1739 roku w zbiorze „Hymns and Sacred Poems", 

który został skomponowany przez Charlesa Wesley'a. Popularna dziś wersja jest wynikiem 

zmian dokonanych na przestrzeni czasu przez różne osoby, zwłaszcza George'a Whitefielda, 

współpracownika Wesley'a oraz Felixa Mendelssohna. 

  

Miejsce 5 

The First Noel 

Tradycyjna angielska kolęda pochodząca najprawdopodobniej z XVIII wieku. Słowo Noel 

pochodzi od francuskiego terminu Noël oznaczającego „Boże Narodzenie", to z kolei 

powstało z łacińskiego „natalis", czyli „urodziny". W swojej obecnej formie utwór ma 

kornwalijskie pochodzenie i po raz pierwszy został opublikowany w zbiorze Carols Ancient 

and Modern w 1823 roku. 

  

Miejsce 4 

Cantique de Noel 

Popularna francuska kolęda skomponowana przez Adolphe'a Adama w 1847 roku do tekstu 

francuskiego poematu „Minuit, chrétiens" („Midnight, Christians") autorstwa Placide'a 

Cappeau (1808- 1877, Cappeau, handlarz winem i poeta, został poproszony przez swojego 

proboszcza o napisanie wiersza na Boże Narodzenie). Śpiewaną dziś angielską wersję dzieła 

opartą na francuskim tekście Cappeau, stworzył w 1855 roku John Sullivan Dwight, pastor 

unitariański. 

  

Miejsce 3 

O Tannenbaum 

Jedna z najbardziej znanych kolęd niemieckich powstała w XVI wieku, oparta na ludowej 

pieśni śląskim rodowodzie, traktującej o choince. Powiązane z bożonarodzeniowym 

drzewkiem dopiero na początku XX wieku, od tego czasu jest śpiewana i traktowana jako 

kolęda. Jej tekst nawiązuje nie tyle do ozdobionego świątecznego drzewka, ile do wiecznej 

zieleni – symbolu stałości i wierności. Słowa o choince świątecznej pojawiają się wprost 

dopiero w angielskim tłumaczeniu kolędy. 

  

Miejsce 2 

Joy to the world 

Kolęda popularna w kościołach protestanckich. Słowa napisał angielski pisarz Isaac Watts 

nawiązując do Psalmu 98. Utwór po raz pierwszy opublikowano w 1719 roku w zbiorze 

Wattsa „The Psalms of David..." („Psalmy Dawida..."). W zamyśle autora miał to być hymn 

wielbiący triumfalny powrót Chrystusa na końcu czasów, a nie dzieło z okazji narodzin 

Jezusa. 

  

Miejsce 1 

Stille Nacht (Cicha noc) 

Niekwestionowany zwycięzca naszego zestawienia. Kolęda została skomponowana 1818 w 

Austrii. Utwór został wykonany po raz pierwszy w kościele parafialnym św. Mikołaja w 

Oberndorf bei Salzburg w wigilię Bożego Narodzenia 1818 roku. Tekst napisał ksiądz Joseph 

Mohr przybyły do wspomnianego miasteczka rok wcześniej. Muzyka jest autorstwa Franza 

Xavera Grubera, nauczyciela szkoły podstawowej i organisty, któremu wikary Mohr pokazał 

tekst wiersza pt. „Stille Nacht". 

 



Świąteczne kulinarne inspiracje 

Paszteciki z pieczarkami 

SKŁADNIKI  

 16 SZTUK 

CIASTO DROŻDŻOWE 

 500 g mąki 

 1 łyżeczka cukru 

 30 g świeżych drożdży 

 180 ml mleka 

 2 jajka 

 1 łyżeczka soli 

 50 g masła lub oleju 

FARSZ 

 500 g pieczarek 

 200 g kiszonej kapusty 

 3 łyżki oleju roślinnego 

 1 duża cebula 

 1 łyżeczka kminku 

 1 ziele angielskie 

 1 listek laurowy 

 2 łyżki masła 

ORAZ 

 1 jajko do posmarowania 

 1 łyżeczka kminku lub czarnuszki do posypania 

PRZYGOTOWANIE 

CIASTO DROŻDŻOWE 

 Do miski wsypać mąkę, zrobić dołek, wkruszyć do niego drożdże i posypać cukrem. 

Stopniowo wlewać do dołka ciepłe mleko mieszając je z drożdżami i zagarniając kilka 

łyżek mąki. Przykryć ściereczką i odstawić na 10 minut do wyrośnięcia. 



 Dodać sól i jajka, zacząć delikatnie mieszać łyżką wszystkie składniki. Gdy zgrabnie 

się połączą, dodać roztopione, ciepłe masło lub olej roślinny i zacząć wyrabiać 

składniki. 

 Wyrabiać ciasto przez ok. 10 - 15 minut aż będzie gładkie i elastyczne. Przykryć i 

odstawić na ok. 60 minut do wyrośnięcia. 

FARSZ 

 Kapustę opłukać, jeśli jest bardzo kwaśna, pokroić na mniejsze kawałki, włożyć do 

garnka, wlać pół szklanki wody, szczyptę soli, dodać ziele, listek, kminek i 

zagotować. Przykryć i gotować pod przykryciem przez około 45 minut. Na koniec 

odparować resztę wody. 

 Pieczarki krótko opłukać, osuszyć, pokroić na plasterki. Włożyć na dużą patelnię i 

mieszając smażyć aż całkowicie odparują, doprawić solą i pieprzem. Dodać łyżkę 

masła i smażyć jeszcze przez kilka minut. Rozdrobnić w melakserze lub posiekać. 

 Na dużej patelni na łyżce oleju zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę. Dodać 

usmażone pieczarki, ugotowaną kapustę, pozostałą łyżkę masła i dwie pozostałe łyżki 

oleju. Doprawić solą oraz pieprzem. Smażyć co chwilę mieszając przez około 5 minut. 

FORMOWANIE I PIECZENIE 

 Ciasto wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką, chwilę powygniatać, uformować kulę, 

podzielić na 4 części. Każdą część podzielić jeszcze na 4 części. Każdy kawałek 

rozwałkowywać, na środek wkładać czubatą łyżkę nadzienia, delikatnie je uklepać, 

złożyć brzegi ciasta i dokładnie skleić formując pierożka. Układać na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia z zachowaniem odstępów (użyć 2 dużych blaszek z 

wyposażenia piekarnika). 

 Odstawić na ok. 20 minut do wyrośnięcia. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C.  

Wierzch bułeczek delikatnie posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać kminkiem 

lub czarnuszką. Wstawić do nagrzanego piekarnika  i piec przez ok. 20 minut na złoty 

kolor. Wyjąć z piekarnika i przestudzić. 

WSKAZÓWKI 

Podobne paszteciki można zrobić też tylko z nadzieniem pieczarkowym z cebulą, już bez 

kapusty. Wówczas dajemy o 200 g pieczarek więcej. 

 

 


