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Bez obciachu nr 2/2010 

 

        W tym numerze będzie dużo o świętach! 

 

        

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym numerze będzie dużo o 

świętach!!! 
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Iga: czas na quiz! 

Ula: jaki quiz ? 

Iga: Swiąteczny quiz! 

1) Jak wygląda św. Mikołaj  

a  

b    c    
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2) Ile potraw powinno stad na 

wigilijnym stole  

a       b   c  

3) Jak powinno ubrad się na 

wigilię 

 
   A         b       c        d 

4)  Czym dzielimy się przed 

kolacją wigilijną ? 
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a  b  c    d 

 
5) Wigilia to ? 

a  

b  

c  

6)Gdzie urodził się pan 

Jezus? 
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a  

Izrael  

b  Egipt 

c Grecja 

7)Gdzie wkłada się 

prezenty na wigilię ? 
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a b

 

c      
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8) Co jest związane ze 

świętami z wymienionych 

zwierząt? 

a  

b   

c  
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9)W którym z 

wymienionych krajów nie 

przychodzi Mikołaj? 

a 

Anglia 

          b Irlandia  
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c  Hiszpania 

1o)Co przynieśli trzej 

królowie do szopki z 

panem Jezusem ? 

a  

b  

c  

instrukcja!!! 

Odpowiedzi wyślijcie na 

adres mailowy: 
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emi1716@gmail.com 

zróbcie to w ten sposób 

(przykład 1a 2b) do 

wygrania są bardzo 

atrakcyjne nagrody! 

Czekamy na rozwiązania! 
Iga i Ula życzymy miłego rozwiązywania !  

P.S. Pierwsza osoba, która 

przyśle poprawne 

odpowiedzi, wygra! 

Koniecznie się podpiszcie i 

napiszcie, z której 

jesteście klasy! 

 

mailto:emi1716@gmail.com
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Boże Narodzenie 

 

 

 
Boże Narodzenie to okres kilku bardzo radosnych dni. 

To święto powstało w dniu, w którym narodził się Jezus. 

Dzieci bardzo lubią Boże Narodzenie, ponieważ dostają prezenty i nie 

idą do szkoły. W ten dzień, wieczorem, rodziny zbierają się razem, 

dzielą się opłatkiem i obdarowują się nawzajem prezentami i 

upominkami. Na stole znajduje się wtedy dwanaście potraw, pod stół 

wkłada się słomę lub siano. Rodziny dzielą się opłatkiem między sobą i 

składają sobie przy tym życzenia. Symbolami Bożego Narodzenia jest 

np. choinka, święty Mikołaj. 

   

 

 

 



 12 

     W dzień Bożego Narodzenia po domach chodzą kolędnicy i 

śpiewają kolędy. W kościołach 

ustawiane są szopki przedstawiające 

scenę narodzenia Pana Jezusa. Jednym z 

symbolów tego święta jest choinka 

bożonarodzeniowa. Na choince 

zawieszane są różne ozdoby świąteczne 

np. gwiazda, bombki. Drugim symbolem jest święty Mikołaj. Według 

różnych bajek święty Mikołaj przynosi grzecznym dzieciom prezenty, a 

niegrzecznym rózgi. Z kolei ludzie w prezencie Mikołajowi dawali 

szklankę mleka i trochę ciastek. Prezenty są chowane pod choinką, a w 

Ameryce czasami w skarpetach.     

            

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Paweł Wieczorek    kl. 5 zielona                                
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                 Choinki symbol świąt 

Tradycja choinek sięga XVI wieku. Zwyczaj ubierania drzewka ozdobami z papieru i 

jabłkami narodził się w francuskiej Alzacji. Wielkim zwolennikiem tego obrzędu był 

Martin Luter, który zalecał spędzanie świąt w domowym zaciszu - dlatego choinki 

szybko stały się popularne w protestanckich Niemczech. Dziś mało kto wyobraża 

sobie Boże Narodzenie bez ustrojonego drzewka. Zobacz naszą "galerię choinek" 

W Sofii, stolicy Bułgarii, najjaśniejsza choinka stanęła na placu przed 
Katedrą Św. Aleksandra Newskiego. 

W Nowym Jorku, jak co roku, największe drzewko świąteczne zdobi plac 
Rockefeller Center - czyli największego w świecie prywatnego kompleksu 
budynków, placów i ulic. Nieco mniejsza choinka stanęła przed wejściem na 
Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych. 

Zdjęcia i kartki świąteczne zdobią choinkę przed Vietnam Veterans Memorial 
w Waszyngtonie - pomnikiem czczącym pamięć żołnierzy amerykańskich sił 
zbrojnych, którzy zginęli w czasie wojny wietnamskiej. 

Drzewka bożonarodzeniowego nie mogło zabraknąć również w Watykanie. 
Kolorowa  choinka stanęła w sali audiencyjnej Pawła VI. 

Gigantyczne drzewko świąteczne zafundowały także chińskie władze. Stanęło 
ono w  samym centrum biznesowej dzielnicy Pekinu - CBD. Gorsi nie 
mogli okazać się prywatni właściciele. Jedną z większych choinek 
postawiono największym centrum handlowym Hong Kongu. 

Francuzi też pokazali klasę. Wielka, żywa choinka zdobi wejście do 
katedry Notre Dame w Paryżu. Równie piękna stanęła przy Placu 
Kleber w Strasburgu. 

Najbardziej oryginalną choinkę dostały z kolei żyrafy z zoo w Sydney. 
Półmetrowe drzewko zdobią jabłka i zabawki. Życzymy smacznego. 

W Dubaju - choć nie ma śniegu - jest choinka. Właściciele 
hotelu Al-Arab - jak co roku - zadbali o to, aby goście 
poczuli iście świąteczny nastrój. 

Kiedy na największej choince w Atenach zapłonęły 
światełka, na niebie rozbłysły sztuczne ognie. 

W jordańskim mieście Fheis, światełka na drzewku 
świątecznym można było podziwiać już od 13 grudnia. 

Na choince przy Placu Żłóbka, przed bazyliką Narodzenia w 

http://www.rp.pl/galeria/19469,3,78999.html
http://www.rp.pl/galeria/19469,1,78999.html
http://www.rp.pl/galeria/19469,2,78999.html
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Betlejem, światełka i "Gwiazda Betlejemska" świecą się już od dwóch tygodni. 

Święty Mikołaj pamięta nawet o tych, którzy święta spędzają z dala od domu i bliskich. Jak 
co roku - w niemieckim porcie w Hamburgu - Mikołaj rozdaje bożonarodzeniowe drzewka 
załogom statków wypływających w morze. 

Bezdyskusyjnie najsłodsza choinka powstała we włoskim mieście Macerata Feltria. Zrobiono 
ją z 60 kilogramów czekolady. 

Na tym "przeglądzie choinek" nie mogło zabraknąć polskiego akcentu. Jedno z piękniejszych 
polskich drzewek świątecznych stanęło na Placu Zamkowym w Warszawie. 

Jaka choinka jest najlepsza?   

Wywiad:                                                                                          
A więc nasza reporterka, a zarazem zastępca redaktora naczelnego Marta, Przeprowadziła krótki 
wywiad, z którego wynika że Prawdziwa choinka jest faworytką świąt :) 

Wyniki: Z wywiadu wynika, że 29 osób z 32 woli choinkę  prawdziwą.  Policzcie sami, ile woli 
sztuczną:)                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystałyśmy ze strony http://www.rp.pl/artykul/78999.html 

Marta 

Wera 

http://www.rp.pl/artykul/78999.html
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     Co kupić dziecku na Gwiazdkę.  

Uwaga !!! (nie pokazywad dzieciom wierzącym w 

Świętego Mikołaja !!! ) 

„Drogi Święty Mikołaju, w tym roku byłam-em 

bardzo grzeczna-y ”- stara wymówka 

niegrzecznych dzieci, ale ich ulubiona postad 

(Mikołaj) zawsze przynosi im prezenty. 

Doradzamy wam, co kupid swojej pociesze, a więc 

: PSP, kino domowe, laptop, pływalnię, rower 

sportowy, quad - Takie rzeczy trochę kosztują, 

więc jeżeli Paostwo nie mają tyle pieniędzy, lepiej 

kupid : samochodzik sterowany radiem, lalkę, 

klocki lego, film, gry komputerowe, gry planszowe, 

książkę lub telefon. No chyba, że było bardzo 

niegrzeczne : rózga.   

   >       

 

Mateusz i Sebastian 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://republika.pl/blog_ia_4740461/7242528/tr/gallery6307prezent330.jpeg&imgrefurl=http://aga433.blog.onet.pl/1,AR3_2009-12_2009-12-01_2009-12-31,index.html&usg=__pxOY-sDWrMBfNvfRp3hoNKwX_b8=&h=330&w=330&sz=17&hl=pl&start=46&zoom=1&tbnid=KfM16EnWQJ4UUM:&tbnh=156&tbnw=154&prev=/images?q=prezenty&hl=pl&biw=1276&bih=823&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=406&ei=Nzf-TOrzDceVcei0oKYG&oei=Mjf-TJeXD5GgvQPu6ZiGCA&esq=3&page=3&ndsp=23&ved=1t:429,r:7,s:46&tx=106&ty=99
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Co można czytad w 

ferie? 
Bardzo zachęcam do czytania książki pod tytułem „Minerva Clark”,  

ponieważ jest to ciekawa opowieśd o przygodach dziewczyny, która 

odróżnia się  wzrostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo zachęcam do czytania książki „Magiczne drzewo” Ta 

książka opowiada o czwórce dzieci , które  odnajdują magiczne 

krzesło spełniające życzenia.  

Kuki, Wiki i Melania muszą odnaleźć Most Zapomnienia. Czeka na nich 

gigantyczny pająk, podziemna rzeka i groźna Greta o trojgu oczach. Lecz 

tylko przejście przez most uwolni Filipa od czaru tajemniczej Żu. Na 

szczęście po ich stronie stoi najlepszy robot świata, pies geniusz i cudowna 

kotka Latte! Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą znanego na całym 

świecie cyklu filmów, nagrodzonego EMMY - telewizyjnym Oscarem. 

 

Ewa i Agata. 
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Historia Świętego Mikołaja 

W naszej kulturze Święty Mikołaj to doskonale wszystkim 

znana postać staruszka o lasce, w okularach, z długą siwą 

brodą, w czerwonym stroju, z workiem pełnym prezentów. 

Jednak kult tej postaci wiąże się z historią biskupa Miry, to 

starożytne miasto Licji, (współczesne tereny Turcji.)  

Św. Mikołaj urodził się ok. 270 roku w Patarze. Zasłynął jako 

człowiek o dobrym sercu, zadziwiał swoją serdecznością i 

życzliwością wobec innych, zwłaszcza ludzi biednych i 

schorowanych. Legendy głoszą, że otrzymał spory majątek po 

rodzicach, którym podzielił się z ubogimi. Był człowiekiem 

pobożnym i miłosiernym. Został biskupem Miry z woli 

mieszkańców tego miasta. Zmarł w połowie IV wieku. Po jego 

śmierci entuzjastycznie oddawano mu cześć. W czasach gdy 

Arabowie opanowali miasto, włoskim kupcom udało się 

wykraść relikwie zmarłego biskupa i przewieźć do Barii we 

Włoszech. Nie brakuje legend o szlachetnych czynach biskupa 

Mikołaja. Jedna z nich głosi, iż za jego wstawiennictwem 

wypuszczono z niewoli trzech oficerów niesprawiedliwie 

więzionych.  
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Strój Mikołaja ma kilka charakterystycznych cech. Po pierwsze 

Czapka, czerwona czapka z białym futerkowym pomponem oraz 

wykonanym podobnie jak pompon dolną obwódką.  

Drugim również niezastąpionym elementem stroju Mikołaja jest płacz 

lub jak kto woli kurtka, koniecznie musi być czerwona, zapinana na 

guziczki. Koniecznie musi posiadać także futerkowe wykończenie. 

Zarówno mankiety od rękawów jak i duł stroju muszę być z białego 

lśniącego futerka.  

Żaden Mikołaj nie może zapomnieć o spodniach, które podobnie do 

kurtki są czerwona. Żeby spodnie nie spadły musimy je na czymś 

zapiąć, tu do wyboru Mikołaj ma czarny pasek lub czerwone szelki.  

Mikołaj podrożeje w zimowych warunkach, więc powinien mieć także 

rękawiczki. Rękawiczki przeważnie są białe, futerkowe.  

Broda…? Jeśli Mikołajowi nie wyrosła prawdziwa broda powinien 

nabyć sztuczną najlepiej długą białą bądź siwą brodę, taką aby dzieci 

miały za co mikołaja pociągnąć.  

No i najważniejszy element! Worek na prezenty! Właśnie dla 

większości dzieci Mikołaj mógłby posiadać jedynie worek, byle był 

pełen wymarzonych darów dla naszych pociech.  

Wesołych Świąt !!!  
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- Dlaczego Wałęsa śpi w kuchni? 

- Bo walczy o pokój. 

 

Prosiaczek przybiegł do Kubusia i mówi: 

- Znam twoją przyszłośd! 

- A co?! Czytałeś mój horoskop? 

- Nie, książkę kucharską. 

 

Na treningu tenisa. Paweł zaczyna muczed. 

- Co ty, krowę udajesz? – pyta się go Patrycja. 

- Nie. Ciebie.  

 

 

 

 

     

 

 

 

Mama pyta Jasia  

- dlaczego nie zadajesz się z Zenkiem?  

- mamo a ty zadawała byś się z kimś kto pali, przeklina, kłamie, bierze narkotyki i napada na 

młodszych.  

- oczywiście że nie synu.  

- no widzisz Zenek też nie chce. 

http://kawaly.tja.pl/?k=zqtgsv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqtgsv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqtgsv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqtgsv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqtgsv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqtgsv
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Blondynka i brunetka ścigają się, która pierwsza spadnie z dachu. 

Brunetka już spadła. 

- A gdzie blondynka? 

- Zabłądziła po drodze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podchodzi blondynka do kiosku:  

-Poproszę bilet za złotówkę.  

-Broszę bardzo.  

-Ile płacę? 

 

Stoją dwie blondynki na przystanku autobusowym.  

Jedna pyta się drugiej:  

-Którym jedziesz autobusem?  

-Jedynką. A ty?  

-Dwójką.  

Jedzie autobus z numerem 12 blondynka mówi do drugiej:  

-Patrz jedziemy razem! 

 

Blondynka: Ej ruda pożycz mi szampon!  

Ruda: Przecież masz swój, nowy, widziałam jak kupowałaś!  

Blondynka: Tak ale on jest do włosów suchych, a ja już je zmoczyłam. 

 

http://kawaly.tja.pl/?k=mqqbty
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqbty
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqbty
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqbty
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqqhy
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqqhy
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqqhy
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqqhy
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqqhy
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqqhy
http://kawaly.tja.pl/?k=mqqqhy
http://kawaly.tja.pl/?k=bophhn
http://kawaly.tja.pl/?k=bophhn
http://kawaly.tja.pl/?k=bophhn
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Blondynka płynie statkiem i widzi, że koło niej siedzi mężczyzna i się zastanawia jak do niego zagadad.  

Myśli, myśli i w koocu podchodzi do niego i się go pyta:  

- Pan też płynie tym statkiem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychodzi facet do księgarni i mówi  

- Poproszę książkę "Polacy na mundialu"  

- Fantastyka piętro wyżej. 

 

Gościowi chce się do toalety, więc w barze zostawia piwo z przyczepioną karteczką:  

- Naplułem.  

Po chwili przychodzi i na karteczce jest dopisane:  

- Ja też 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kawaly.tja.pl/?k=bopwox
http://kawaly.tja.pl/?k=bopwox
http://kawaly.tja.pl/?k=bopwox
http://kawaly.tja.pl/?k=bohhwz
http://kawaly.tja.pl/?k=bohhwz
http://kawaly.tja.pl/?k=bohhwz
http://kawaly.tja.pl/?k=bbbswn
http://kawaly.tja.pl/?k=bbbswn
http://kawaly.tja.pl/?k=bbbswn
http://kawaly.tja.pl/?k=bbbswn
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        Nick Jonas 

  Wszystko o nim 

Imię i nazwisko: Nicholas 

Jerry Jonas 

Urodzony: 16 września 1992 w 

Dallas/Texas, USA 

Znak zodiaku: Panna 

Wzrost:1,68m  

 Kolor oczu: 

Ciemnobrązowe 

Hobby: gra w golfa, 

zabawa                                                              

kolejką elektryczną 

Ulubiony kolor: żółty               

Instrumenty: perkusja, gitara, kibord, pianino     

Bracia: Paul Kevin Jonas, Joseph Adam Jonas   

Choroby: Cukrzyca typu 1. 

Nicholas "Nick" Jerry Jonas (ur. 16 września 1992 w Dallas) - amerykański muzyk. 

Najmłodszy brat Jonas, tworzących zespół Jonas Brothers. W zespole gra głównie na 

gitarze, sporadycznie na perkusji i pianinie. Nagrał solową płytę i tym samym dał 

początek zespołowi Jonas Brothers. Zagrał m.in. w filmie Camp Rock jako Nate. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrzyca_typu_1
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dallas
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jonas_Brothers
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jonas_Brothers
http://pl.wikipedia.org/wiki/Camp_Rock
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W wieku 6 lat Nick został dostrzeżony przez agenta z Broadwayu (gdy razem z matką 

był u fryzjera, poproszono go o występ muzyczny). Efektem tego były jego liczne 

występy w musicalach, m.in. Piękna i Bestia oraz Opowieść wigilijna. Sześć lat później 

Jonas wydał solową płytę Nicholas Jonas. 16 listopada 2005 zdiagnozowano u niego 

cukrzycę typu 1.                                                       Tekst :wkipedia 

Wera i Marta   

Jak zdobyć chłopaka 

 

1. Zachowuj się naturalnie 

To zawsze jest wysoko punktowane. Nawet jak bardzo chcesz mu się podobać, staraj sie 

ubierać w swoim stylu i mówić to, co myślisz. Indywidualizm, uśmiech i spontaniczność są 

w cenie. Będzie wiedział, że przy tobie on też nie musi kombinować, mało tego - 

prawdopodobnie poczuje wielką ulgę, że nie musi nikogo udawać, bo trafił na laskę, przy 

której można czuć się luźno. 

 

2. Fajnie wyglądaj 

Nie oznacza to, że od stóp do głów musisz być ubrana w markowe ubrania czy oblana 

drogimi perfumami. Chcesz się podobać? Zawsze powinnaś być zadbana (czysta!), 

pachnąca i Świeża. No i nie możesz wyglądać jak przebrana. Chłopaki nie lubią sztucznie 

wystylizowanych lasek, tapeta na buzi nie załatwi sprawy. Musisz dobrze się czuć w tym, 

co na sobie masz. 

 

3. Daj mu dyskretny znak 

Wyślij mu jakiś nienachlany sygnał. Taki, który zwróci jego uwagę na ciebie, ale jakby co, 

to nie będziesz musiała się tego wstydzić. Czyli nie chodzi tu o posłanie buziaka na dłoni 

czy zalotnego ,,miau", ale na przykład o zwykły przyjazny, ładny uśmiech plus dłuższe 

spojrzenie pełne zainteresowania. To znaczy o wiele więcej niż krzykliwe teksty!!! 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_broadwayowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Musical
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Jonas_(album)
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/2005
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrzyca_typu_1
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4. Poznaj jego znajomych 

Postaraj się poznać jego najlepszego przyjaciela, znajomych. Przez nich będziesz miała 

okazję go poznać. I nie wypytuj jak szalona o jego ulubiony kolor, rozmiar buta czy znak 

zodiaku. Mimochodem wyciągaj jakieś info o nim. Tak będzie bezpieczniej, nie wzbudzisz 

podejrzeń, że na niego lecisz. Lepiej, żeby nie dowiedział się tego od innych... 

 

 

5. Zainteresuj go sobą 

Nie musisz zwalać go z nóg, zaskakiwać czymś dziwnym. Wystarczy, żeby on widział, jaka 

jesteś wyjątkowa, może tajemnicza, że masz w sobie coś, co cię wyróżnia na tle innych. 

Każdy coś takiego ma. Dzięki temu on będzie chciał cię bliżej poznać, sprawdzić, z kim 

ma do czynienia. Chodzi o to, aby widział, że jesteś kimś wartym zachodu, fajną 

dziewczyną. 

 

6. Daj się poderwać 

Bywaj tam, gdzie on bywa. To może być jego ulubiona dyskoteka, klub sportowy, 

miejscówka na szkolnej stołówce. Tak zwiększysz swoje szanse na spotkanie go. 

Naturalnie, zwyczajnie, niby przypadkiem. Gadajcie dużo, poznawajcie się i... daj mu 

szansę się poderwać. Zobaczysz, czy coś zaiskrzy, czy raczej nie, Jakby co, to zawsze 

możesz się wycofać. 

 

NIE, to sobie daruj: 

 

1. Nie bądź za głośna 

Odpadają akcje w stylu: głośne zachowanie, zbyt natrętny śmiech, zaczepki słowne, 

zwłaszcza gdy nie są w twoim stylu. Dlaczego? Bo takimi kiepskimi zagrywkami 

ryzykujesz, że wypadniesz śmiesznie i tym samym zdyskwalifikujesz się już na starcie. 

Potem może być trudno przekonać go do siebie. 
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2. Nie olewaj siebie 

Jeśli nie będziesz o siebie dbać, zapomnij o chłopaku! Nieprzyjemny zapach, bo się nie 

kąpałaś, przepocone ciuchy, brudne paznokcie, niemyte zęby. Myślisz, że wygląd nie jest 

najważniejszy? Masz rację. Nie jest. Ale to sygnał, jaki wysyłasz ludziom: taka jestem, 

taka chcę być. Pierwsze wrażenie czasem trudno zatrzeć... 

 

 

3. Nie ignoruj go 

Gierki są w porządku. Odwracanie głowy w druga stronę, gdy idzie korytarzem, nie 

odpowiadanie na ,,cześć", olewanie go, gdy stanął obok... To jest przede wszystkim 

niegrzeczne, a poza tym koleś w końcu zgłupieje. No bo z jednej strony strzelasz w jego 

stronę oczami, a potem udajesz, że go nie ma. To może mu się znudzić :(. 

 

                                                    4. Nie mów nikomu 

Zapomnij o posłańcach, wysyłaniu przez koleżankę liścików do niego i SMS-ów z cudzego 

telefonu. To sprawa twoja i jego. Po co wtajemniczać w nią pół szkoły? Najgorsze, co się 

może zdarzyć, to sytuacja, w której on dowie się od np. swoich kumpli, że pewna 

śmieszna panna piszczy na jego widok. Będzie ci głupio. Porażka. 

5. Nie zaskakuj go 

Przemądrzała panna, która agresywnie kasuje kolesia na każdym kroku jakimś ostrym 

tekstem, może go wystraszyć. Dlatego jeżeli będziesz uparcie udowadniać chłopakowi, że 

jesteś bystrzejsza niż on, możesz go spłoszyć. Nie chodzi o to, żeby udawać idiotkę. Ale 

o to żeby zachować umiar, czyli kulturę :). 

6. Nie bądź natrętna 

Nie wpadaj na niego (przez przypadek), nie łaź za 

nim (niechcący), nie śledź go (o, chyba mieszkamy 

obok), nie wydzwaniaj (sorry, źle wybrałam numer), 

nie bądź nachalna. Nie dopadaj go, kiedy tylko 

wejdzie do szkoły. Nie ma nic gorszego niż laska, 

która za wszelką cenę włazi w życie faceta, chociaż 

nie wie, czy on tego chce.  

Czarna i Emenems  
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Jakie zwierzę najlepiej nadaje się na 
świąteczny prezent. 

 

  

Przed Świętami wielu z nas ma nie lada problem – co 

podarować w prezencie rodzinie i znajomym? I co roku ofiarą 

świątecznej gorączki padają psy. Wiele osób postanawia 

podarować komuś szczenię – nie pytając obdarowywanego o 

zdanie. To bardzo zły pomysł! 

Historia powtarza się każdego roku – chcąc dać komuś 

bliskiemu coś niezwykłego człowiek wpada na pomysł 

kupienia zwierzęcia. Taki prezent z pewnością będzie 

niepowtarzalny. Ale o ile nietrafione przedmioty można oddać  
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do sklepu za okazaniem paragonu, o tyle psy gwarancji nie 

posiadają. 

 

Szczenię początkowo może wydać się rozkoszne – milusińska 

puchata kuleczka. Ale ta kuleczka zaczyna rosnąć, 

niewybiegana zaczyna gryźć meble i buty, brudzi w domu i 

nie pozwala spać do południa. Czy jesteśmy pewni, że osoba, 

która zostanie obdarowana takim prezentem, jest gotowa na 

olbrzymie zmiany w swoim życiu. Może nie warto za kogoś 

podejmować tej decyzji? 

 

Przygarniecie czworonoga przed Świętami jest fantastycznym 

rozwiązaniem, ale tylko w wypadku, gdy bierzemy go do 

swojego domu i sami będziemy się nim opiekować. Jeśli 

chcemy komuś podarować psa – podarujmy pluszowego. 
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Świąteczne dania 
 

 

Świąteczny zaprzęg 

 

 [ 

Czas przygotowania: 40 minut 

Ilość porcji: 4  

Składniki 

 ½ kg mąki 

 20 dag cukru pudru 

 20 dag miodu 

 12 dag margaryny 

 1 jajko 

 1 łyżeczka sody delecta 

 sól 

 przyprawa go piernika 

 lukier biały i różowy 

 kolorowa posypka 

 cukier 5 łyżek 

dekoracja na świąteczny stół 

Etapy przygotowania 

http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/swiateczny_zaprzeg/1478885-1-pol-PL/swiateczny_zaprzeg_popup_watermark.jpg
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Miód rozpuścić dodać mąkę i pozostałe składniki, zagnieść ciasto. Włożyć do lodówki na 

około godzinę. Wałkować placek grubości około ½ cm, wycinać foremkami odpowiednie 

kształty. Piec w piekarniku 180 º C przez 10 minut. Po upieczeniu udekorować lukrem, 

skleić karmelem (rozgrzać na patelni 5 łyżek cukru). 

 

AAaaaaaa 

Ciasteczka cynamonowe i imbirowe 

 

  

Czas przygotowania: 2 godzin 

Składniki 

 -1,5kg mąki 

 -60 dag margaryny 

 -8 żółtek 

 -łyżek kwaśnej śmietany 

 -1szkl.cukru 

 -1szkl.cukru pudru 

 -szczypta soli 

 -1op.proszku do pieczenia 

 -3łyżki cynamonu 

 -2łyżki imbiru 

 -1łyżeczka startej gałki muszkatałowej 

Aromatyczne ciasteczka idealne do herbatki na zimowe wieczory. 

Etapy przygotowania 

http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/ciasteczka_cynamonowe_i_imbirowe/1482508-1-pol-PL/ciasteczka_cynamonowe_i_imbirowe_popup_watermark.jpg
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Mąkę posiekać z tłuszczem.Dodać sól,śmietanę z proszkiem,żółtka,cukier. 

Zagnieść szybko ciasto i podzielić na 2 części. 

Do jednej dodajemy cynamon,a do drugiej imbir i gałkę.Wyrabiamy,aż przyprawy dobrze się 

wkomponują w ciasto,zawijamy we folię i na godzinę chowiemy do lodówki. 

Po godzinie należy rozwałkować ciasto na stole wysypanym mąką,wyciąć kształty i wyłożyć 

na mocno natłuszczonej blasze. 

Pieczemy ok.15min w 200' 
 

 

A teraz muffinki nugatowo-maślane 

  

 

  

Czas przygotowania: 45 minut 

Czas pieczenia: 25 minut 

Ilość porcji: 12  

Składniki 

 250 g mąki 

  

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 2 jaja 

 250 g maślanki naturalnej 

 100g cukru 

 75 ml oleju 

 masa nugatowa - odkryłam ją niedawno w sklepach, pakowana po 150 g. 

 cukier puder do dekoracji 

http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/muffinki_nugatowo_maslankowe/1488068-1-pol-PL/muffinki_nugatowo_maslankowe_popup_watermark.jpg
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Lekkie i pyszne muffiny z nugatowym sercem 

Etapy przygotowania 

Babeczki szykujemy w tradycyjny sposób. Mąkę przesiać dodać do niej resztę suchych 

składników. Wymieszać. W osobnej misce połączyć mokre składniki. Wszystko razem 

połączyć.  

Do foremki do pieczenia muffin wkładamy papierki do babeczek i wypełniamy do połowy 

ciastem. Masę nugatową kroimy w kosteczkę i po kawałeczku układamy na cieście i 

przykrywamy resztą ciasta. Pieczemy około 20 minut. Po upieczeniu posypujemy cukrem 

pudrem. 

Masa nugatowa przed pieczeniem jest dość plastyczna i daje się fajnie pokrajać a po 

upieczeniu jest miękka i rozpływająca. Życzę smacznego

 

Makowiec z jabłkami 

 

Czas przygotowania: 90 minut 

Czas pieczenia: 1 godzin 

Składniki 

 -700g masy makowej (Bakalland z puszki) 

 -9 jajek 

 -140g margaryny 

http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/muffinki_nugatowo_maslankowe/1488080-1-pol-PL/muffinki_nugatowo_maslankowe_popup_watermark.jpg
http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/muffinki_nugatowo_maslankowe/1488079-1-pol-PL/muffinki_nugatowo_maslankowe_popup_watermark.jpg
http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/makowiec_z_jablkami2/1485771-1-pol-PL/makowiec_z_jablkami_popup_watermark.jpg
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 -1,5 szkl.cukru 

 -7 małych jabłek słodko-winnych 

 -1 p.rodzynek 

 -garść kandyzowanych ananasów 

 -garść skórki pomarańczowej 

 -garść posiekanych orzechów włoskich 

 -3 łyżeczki proszku do pieczenia 

 -6 łyżek mąki 

 -7 łyżek kaszki mannej 

 -olejek migdałowy 

 -tabliczka czekolady na polewę 

Smaczniutki...i tyle ;) 

Etapy przygotowania 

Jabłka utrzeć  na tarce o dużych oczkach. 

Bakalie sparzyć i połączyć z masą makową. 

Margarynę ubijam mikserem,dodaję żółtka,cukier i kaszkę.Wszystkie składniki dobrze 

ucieram i po trochu dodaję jabłka i masę makową z bakaliami.Wrzucam przesianą mąkę z 

proszkiem,a na koniec dodaję ubitą  na sztywno pianę z białek.Wlewam olejek migdałowy i 

delikatnie mieszam. 

Blachę smaruję tłuszczem,wykładam papierem i wylewam masę.Piekę godzinę w 180'. 

Ostudzony polewam roztopioną czekoladą. 

Ten makowiec  jest przepyszny.Znajomi pytali,a gdzie ciasto? A tu masa makowa z mąką 

jest ciastem sama w sobie...no i gdzie te jabłka?  Nikt nawet nie domyślił się,że są tam 

jabłka...niby ich nie czuć,a jednak dodają lekko winny posmak;) 

 

Przepisy zostały wzięte z www.mojegotowanie.pl 

 

Julka i Maja 

 

http://www.mojegotowanie.pl/
http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/makowiec_z_jablkami2/1485782-1-pol-PL/makowiec_z_jablkami_popup_watermark.jpg
http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/makowiec_z_jablkami2/1485783-1-pol-PL/makowiec_z_jablkami_popup_watermark.jpg
http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/makowiec_z_jablkami2/1485784-1-pol-PL/makowiec_z_jablkami_popup_watermark.jpg
http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/swieta/makowiec_z_jablkami2/1485785-1-pol-PL/makowiec_z_jablkami_popup_watermark.jpg
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Skateboarding 

Jazda na deskorolce (ang. skateboarding) – aktywność, w której wykonuje się 

różne triki na deskorolce. Osobę uprawiającą tę aktywność nazywamy skaterem (lub 

skateboarderem; w języku angielskim skater oznacza także osobę jeżdżącą na rolkach 

lub rowerze tzw.BMX ). Zawody w deskorolkarstwie odbywają się w czterech 

konkurencjach Half-pipe, Vert oraz Street (flat). 

Skateboarding (podobnie jak jazda na rolkach i wrotkach) tworzy również pewien 

rodzaj subkultury, ponieważ jest on przez wielu młodych ludzi sposobem na życie. 

Jednak częściej niż na przykład łyżwy jest to również środek transportu. Wiele osób 

traktuje skateboarding jako jeden ze sportów ekstremalnych – lub jako formę sztuki. W 

Polsce jest to dyscyplina stosunkowo mniej popularna niż na świecie. 

21 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Deskorolki[1],[2] (ang. Skateboarding Day, 

od 2006). 

 

 

 

 

 

 

Skateboarding narodził się w latach siedemdziesiątych XX wieku w Kalifornii i miał swoje 

korzenie w surfingu – początkowo nazywano ten sport "chodnikowym surfingiem". 

Skateboarding był często uprawiany przez surferów gdy nie było odpowiedniej pogody 

do surfingu. Za najbardziej zasłużonych dla początkowego rozwoju skateboardingu 

uważa się grupę Z-Boys z Venice Beach w Kalifornii, która w latach 70. XX w. 

zrewolucjonizowała skateboarding wprowadzając technikę jazdy o nazwie "surf style". 

Dominujący uprzednio styl jazdy miał więcej wspólnego z gimnastyką, niż surfingiem czy 

współczesnym skateboardingiem. Skateboarding nie byłby możliwy bez szeregu innowacji 

technicznych, takich jak zastąpienie kółek gumowych poliuretanowymi lub wprowadzenie 

nowoczesnych desek itrucków. Pierwsi skaterzy, tacy jak Z-Boys, ćwiczyli w pustych 

basenach dzięki suszy panującej w Kalifornii w latach 70. XX wieku. Z czasem warunki jazdy 

w basenie zaczęto imitować budując tzw. rampy. Do najpopularniejszych kształtów 

należą rampy, na które wjeżdża się do samego końca, oraz mające kształt litery U półrury. 

Pomimo, że wskateparkach są już ekstremalnie złożone tereny, półrura nadal jest rdzeniem 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Trik_(ewolucja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Half-pipe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skateboarding#cite_note-0
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skateboarding#cite_note-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/2006
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_70._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Surfing
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Z-Boys&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poliuretan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Truck
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_70._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rampa_(sport)
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82rura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skatepark
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zaawansowanego skateboardingu. Kurorty w górach mają własne półrury 

dlasnowboarderów, podczas gdy skaterzy dzielą je z rolkarzami i rowerzystami BMX-ów. 

Razem z ewolucją skateparków i jazdy na rampie, skateboarding uległ zmianom. Street 

skating, w którym występował stosunkowo niewielki wachlarz trików takich jak jazda na 

przednich/tylnych kółkach (nose manual/manual), obroty o 360°, skoki nad przeszkodami, 

skoki z jednej deski na drugą, około 1977 roku zyskał nowe oblicze dzięki pierwszemu trikowi 

skateboardingowemu z prawdziwego zdarzenia. Jego twórcą był Alan Ollie Gelfand, a trik 

nazywał się ollie pop (lub no hands aerial). Trik ten był wykonywany początkowo tylko na 

rampie. W 1981 r. Rodney Mullen wykonał jego wersję uliczną – na płaskim podłożu. Ollie 

polega na podskoku razem z deskorolką w powietrze, a następnie wylądowaniu na ziemi. Z 

tego pierwszego triku wywodzi się wiele innych. Wspólną ich cechą jest wykonywanie ich za 

pomocą stóp. Triki te polegają m.in. na wykonywanie skomplikowanych obrotów deską na 

ziemi lub w powietrzu. Triki na płaskim podłożu stosowane są także w vercie i innych 

dziedzinach skateboardingu. Niektórzy znani skaterzy to: Tony Hawk(który swoim 

nazwiskiem firmuje serię gier komputerowych Tony Hawk's Pro Skater), Bob Burnquist, Eric 

Koston, Danny Way, Rodney Mullen, Steve Caballero i Josh Kalis (który występował w 

wielu reklamach telewizyjnych promujących buty firmy DC Shoes). Hawk występował także 

na galach z nagrodami telewizji MTV. 

Skateboarding jest sportem niebezpiecznym i dlatego był przez długi czas zwalczany. 

Kultura Skate’a Skaterzy uważani są powszechnie za kontrkulturę, obejmującą modę, styl życia i 

muzykę oraz skatecore. Pierwotnie wizerunek skatera był buntowniczy i nonkonformistyczny, taki 

wizerunek propagował m.in. założony w 1981 magazyn "Thrasher". Zdecydowanie łagodniejszy image 

skaterów prezentowany był w konkurencyjnym magazynie "TRANSWORLD SKATEboarding" 

(założonym w 1983). Polskim odpowiednikiem tych produkcji jest INFO magazyn, który prezentuje 

głównie polskich skaterów. Kultura skate prezentowana była m.in w rozlicznych wideoklipach 

muzycznych (NOFX, Suicidal Tendencies, Unsane, Sonic Youth) i filmach (Dishdogz, Ultimate X). W 

Polsce ta subkultura jest mylnie kojarzona z subkulturą Hip-hop 

Copyright by wikipedia.pl 

Skateing to wspaniały sport. Osobiście tego doświadczam, bo także jeżdżę na deskorolce. 
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Kwiat gwiazda betlejemska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwa nazwa botaniczna to Wilczomlecz Nadobny, 

potocznie roślina zwana jest Gwiazdą Betlejemską. Nazwa ta wiąże 

się z tradycją, która pochodzi z Meksyku i uważa się, że pokrój 

rośliny przypomina tytułową gwiazdę. Druga nazwa zwyczajowa to 

Poinsecja. Pochodzi od nazwiska ambasadora Meksyku (Joel Roberts 

Poinsett), który po raz pierwszy przywiózł tę roślinę na święta do 

Stanów Zjednoczonych 

  Gwiazda Betlejemska, jak nazywa ją większość osób, jest rośliną 

z rodziny wilczomleczowatych. Pochodzi z Meksyku i regionów 

Ameryki Środkowej, gdzie od wielu lat jest jednym z symboli Świąt 

Bożego Narodzenia. Sama Poinsecja jest niewielkim krzewem z 

wyjątkowo okazałymi i dużymi liśćmi. Największą ozdobą rośliny nie 

jest kwiat, który jest niewielki i mało widoczny, lecz liście 

przykwiatowe (tak zwane przysadki). Liście te przebarwione na 

intensywny kolor tworzoną główny walor ozdobny całej rośliny. 

Istnieją odmiany o barwie kremowej, żółtej, różowej lub różowo-
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czerwonej. Jednak najpopularniejsze są rośliny o kolorze czerwonym. 

Gwiazda Betlejemska jest powszechnie dostępna, praktycznie można 

kupić ją w każdym większym markecie. Choć zalecałbym kupowanie 

ich w sklepach ogrodniczych. Takich miejscach mamy większy wybór 

odmian barwnych oraz pewność, że dana roślina była przechowywana 

w dobrych warunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jej naturalne środowisko to ciepły klimat zwrotnikowy, więc 

sama roślina nie lubi niskich temperatur. Przy jej zakupie musimy ją 

uchronić przed wiatrem i chłodem, ponieważ Poinsecja jest na te 

czynniki bardzo wrażliwa. W domu należy ją ustawić w miejscu 

nasłonecznionym. Optymalna temperatura dla tej rośliny to 18 - 21°C. 

Bardzo ważne jest, by ją regularnie podlewać i nie pozwolić do 

przesuszenia, ponieważ zwiędnięta może już nigdy nie odzyskać 

dawnej urody. Dodatkowo gdy postawimy ją w pomieszczeniu o 

niskiej wilgotności, warto rozpylać wokół niej mgiełkę wodną. 

Niestety w warunkach domowych trudno doprowadzić ją do 

powtórnego kwitnienia i trzeba ją traktować jako roślinę jednorazową.  
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Kiedy zadbamy o klika rzeczy, Poinsecja odwdzięczy się wyjątkowo 

piękną barwą liści przykwiatowych i rozłożystym pokrojem. Myślę, 

że roślina ta jest wyjątkowo ładna i warta polecenia przy tworzeniu 

świątecznych dekoracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartosz 

W artykule wykorzystano strony: 

http://www.mmbydgoszcz.pl/9064/2010/12/4/gwiazda-betlejemska--swiateczna-roslina-

rodem-z-ameryki-srodkowej?category=news.mmbydgoszcz.pl/9064/2010/12/4/gwiazda-

betlejemska--swiateczna-roslina-rodem-z-ameryki-srodkowej?category=news 

http://www.google.pl 

 

 

 

 

 

http://www.mmbydgoszcz.pl/9064/2010/12/4/gwiazda-betlejemska--swiateczna-roslina-rodem-z-ameryki-srodkowej?category=news
http://www.mmbydgoszcz.pl/9064/2010/12/4/gwiazda-betlejemska--swiateczna-roslina-rodem-z-ameryki-srodkowej?category=news
http://www.mmbydgoszcz.pl/9064/2010/12/4/gwiazda-betlejemska--swiateczna-roslina-rodem-z-ameryki-srodkowej?category=news
http://www/


 38 

 

Życzenia świąteczne 

 

Każdemu, obojętnie skąd, 

Od świtu, aż do zmroku -  

Wesołych i przyjemnych Świąt  

Oraz szczęśliwego Nowego Roku! 

 

 

 

Staropolskim obyczajem, 

gdy w Wigilię gwiazda wstaje, 

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, 

wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

Przy tej pięknej sposobności 

i ja życzę Wam radości, 

aby wszystkim się darzyło, 

z roku na rok lepiej było. 

 

W ten wigilijny dzień zaśnieżony, 

Kiedy w kościele uderzą dzwony, 

Przyjmijcie pełne życzenia radości, 

A w Nowym Roku szczęścia, 

Zdrowia i pomyślności! 

 

Gdy przyjdą Świeta w srebnej bieli,  

Gdy Stary Rok w Nowy sie zamieni,  

Przyjmijcie gorące życzenia  

Niech sie spełnią wszystkie marzenia! 

 

Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, 

odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, 

radości w smutku dzięki ludzkiej miłości, 

nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju 
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Niech przeżywanie tajemnicy narodzin Chrystusa - Zbawcy rodzaju ludzkiego, prowadzi nas do pogłębionej 

refleksji nad prawdą o Bogu Ojcu, który jest Miłością. Niech ta prawda inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa 

i uczynki w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku. 

 

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia 

rodzinnego oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego Dzieciny. 

 

Jak bombka na choince i gwiazda na niebie  

Tak Bog milosierny zjawia sie u Ciebie 

I daje Ci spokoj, radosc i wiare  

W te Swieta radosne, hojne, wspaniale 

 

Niechaj Boże Narodzenie stopi wszelkie bólów lody, niech usunie wszystkie troski i otworzy marzeń grody, 

niechaj przy najlepszym zdrowiu życie szczęściem opromienia - oto szczere są życzenia 

 

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór. Aby Wasze twarze i 

twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech, a gwiazda Betlejemska prowadziła Was ku 

szczytom. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości 

oraz błogosławieństwa Bożego 

w każdym dniu nadchodzącego Roku 

 

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą 

szczęście i pomyślność. 

 

Jak obyczaj każe stary,  

według ojców naszych wiary, 

chcemy złożyć Wam życzenia, 

z dniem Bożego Narodzenia. 

Niech ta Gwiazdka Betlejemska, 

która wschodzi tuż po zmroku, 

da Wam szczęście i pomyślność, 

w nadchodzącym Nowy Roku. 
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Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie, 

Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie. 

Powspominacie dawne czasy, 

Popróbujecie Świąteczne frykasy. 

A potem odleci i skryje Go mrok, 

Lecz Ty się nie martw - wróci za rok. 

 

Gdy gwiazdki świecą na niebie 

Mikołaj leci do Ciebie 

by dać Ci pięknie prezenty 

i przesłać uśmiech swój święty. 

 

In the beauty of the season,  

In the joy of Christmas Day,  

May you find a special meaning  

That brings happiness your way 

 

Nowy Rok niech niesie blaski Bożej chwały, Bożej łaski, a blask gwiazdy betlejemskiej świeci wśród wędrówki 

ziemskiej 

 

Piękna jest radość w Święta, 

Ciepłe są myśli o bliskich, 

Niech pokój, miłość i szczęście 

Otoczy dzisiaj nas wszystkich 

 

Swieta Bozego Narodzenia  

To czas radosci i ukojenia  

Wiec niech radosc w Tobie zagosci  

a ukojenie Twe serce wymości 

 

Pieknie ubrana pachnie choinka  

Przy stole siedzi cala rodzinka  

I wszyscy razem życzymy Ci szczerze  

Radosnych Świat w miłości i wierze. 
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Jest cicho. Choinka płonie. Na szczycie cherubin fruwa. Na oknach pelargonie, blask świeczek złotem 

zasnuwa, a z kąta, z ust brata płynie kolęda na okarynie: Lulajże, Jezuniu... 

 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Ci przez cały Nowy Rok. Życzę Ci, aby był to Rok 

szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele 

satysfakcji z własnych dokonań. 

 

Miłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym Nowym Roku! 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzymy wielu sukcesów 

w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. 

 

Kiedy opłatek bielusieńki weźmiesz do swej dłoni, wspomnij w ten dzień uroczysty choć przez chwilę o mnie. 

Oddalony jesteś ode mnie kilometrów wiele tym opłatkiem, choć w myśli się z Tobą dzielę. 

 

Szczęście nadaje sens życiu, to magia w twym sercu zaklęta. Nie pozwól mu zostać w ukryciu, podaruj je 

bliskim w święta - życzę Wesołych Świat i Sylwestra. 

 

Co? Pewnie czekasz na jakieś życzenia? A no to się doczekałeś!!! Wszystkiego dobrego z okazji Świat Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku!!! 

 

Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i 

miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego Sylwestra!!! 

 

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, to tradycyjne, najszczersze życzenia. Wesołych Świąt i Roku 

szczęśliwego. Niech obficie da, co ma najlepszego! 

 
 

WSZYSTKIEGO NAJ OD CAŁEJ REDAKCJI „BEZ 

OBCIACHU” 


