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MIMO WSZYSTKO BLASK BOŻEGO NARODZENIA
"Nie chcę świąt". Coraz częściej daje się
dzisiaj słyszeć to stwierdzenie. Czyżby całe piękno, ciepło i radość tych dni straciły już na swej
wartości. Czyżby święta Bożego Narodzenia
przestały być czasem na który czeka się z utęsknieniem cały rok? Dlaczego tak jest ? Rodzina.
To właśnie często jej "opłakany stan" sprawia, że

odechciewa się świąt, życzeń, prezentów. Praca. Przepracowanie i zmęczenie prowadzą w te
dni do konieczności odpoczynku i najważniejszy staje się wypoczynek. Sekularyzacja. Marginalne traktowanie w życiu Boga. Brak głębi i autentycznego przeżywania wiary przyczyniają się
do "Bożego Narodzenia" bez Boga.

Człowieku, co się z tobą dzieje? Przecież:
"W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam
Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie" (Jan Paweł
II). "Bóg stał się człowiekiem, żebyśmy my mogli
stać się bogiem". I w niczym nie pomylił się św.
Augustyn. W słowach tych odsłonił nam najgłębszą prawdę przyjścia Jezusa na ziemię.
Ogromny blask. Blask, który jest w stanie przeniknąć największe ciemności, trudności i dramaty naszego życia. Blask, który jest większy od
smutku, cierpienia i śmierci. Blask "dobrej nowiny o zbawieniu" dający nadzieję, że będziemy
mogli być w Niebie blisko Boga, że będziemy niemalże jak sam Bóg - w pełni szczęśliwi na wieki.
Zdumiewa zobojętnienie człowieka na
przyjęcie i cieszenie się tak wielkim darem? Czy
sprawy tego świat powinny nam odebrać tę nadzieję? Przecież Jezus i "blask jego zbawienia"
mimo wszystko może być większy niż nasza rozbita, skłócona rodzina, niż nawał obowiązków,
prac i zmęczenia, niż duchowa płycizna i śmierć.
Przecież: "On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba" (Credo).
Dobrą nauczycielka dla nas w tym względzie
może być betlejemska grota. Uboga, prosta i cicha, otwarta na przyjęcie Zbawiciela. Tak więc jeśli
daleki jesteś od autentycznego i radosnego, tegorocznego świętowania, jeśli wszystko w tobie i
wokół ustawia Cię, żeby "nie było świąt", to "stwórz
w sobie grotę z Betlejem", a Jezus wtedy narodzi
się w Tobie na nowo i rozpromieni swym blaskiem Twoje serce i życie całe. Jego łaska może
czynić cuda.
Błogosławionych, pełnych radości i pokoju - z Jezusem przeżytych Świąt.
Ks. Jerzy Babiak
Dyrektor
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USŁYSZEĆ GŁOS BOŻY
Dziś większość ludzi nie odczuwa obecności Bożej i nie słyszy
słów Boga. A właśnie najpiękniejsze co może spotkać człowieka to
móc doświadczyć Bożej obecności
osobiście.
To cudowne uczucie. Bóg chce
nam przekazać swój plan dla naszego
życia, bo przecież należymy do Niego.
"Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś moim. Gdy
pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.”
(Izajasz 43,1-2).
Wielu chrześcijan modli się, ale
nie oczekuje, że Bóg może NAPRAWDĘ przemówić i nie raz nas zaskoczyć: bowiem czytamy "Myśli Moje nie
są myślami waszymi, a drogi Moje nie
są waszymi" . Aby umieć odczytać
wolę Bożą dla swojego życia, nie trzeba być szczególnie wybranym przez
Boga.

Bóg mówi do wszystkich, choć
przez niektórych szczególnie przemawia do wspólnot (są to prorocy).
Oni istnieją także w dzisiejszych czasach.
Bóg przemawia do nas nie tylko
przez niedzielną ewangelię, ale dla każdego z nas ma osobne słowo. Bóg nas
ukochał wielką, szaloną miłością, której ogromu nie możemy pojąć, umarł
za nas, dlaczego więc nie może do nas
przemawiać?
Jak Bóg mówił do pierwotnych
chrześcijan, tak może mówić dziś do
nas: "I stanie się w ostateczne dni,
mówi Pan, że wyleję Ducha mego na
wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy
wasi widzenia mieć będą. A starcy wasi
śnić będą sny." (Dz,17-18).
Bóg przemawia za pomocą zjawisk naturalnych, tzn. zwykłych, codziennych wydarzeń i osób. Przema-

wia przez swój słyszalny głos i głos słyszalny tylko przez jedną osobę (Np.
historia Samuela, gdy Bóg wołał go w
nocy).
Bóg może dawać nam prorocze
sny, widzenia i wrażenia. "A Jezus zaraz poznał w swoim duchu, że tak
myślą sobie..." (Mk,2,8).
Bóg może dawać nam w modlitwie odczucie Jego wielkiej miłości do
nas. Musimy jednak uznać Jezusa za
naszego OSOBISTEGO Pana i Zbawiciela.
Bóg przemawia do tych, którzy
są pokorni i chcą chwały Boga, a nie
swojej. Pragnę, aby wszyscy po przeczytaniu tego artykułu otworzyli się na
głos Boży i odczuli Jego wielką miłość.

Agnieszka Podlasińska kl. II b

GOŚĆ W DOM, BÓG W DOM
W dniach od 16 do 21 października gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z Norymbergii.
Gdy późnym wieczorem w niedzielę czekaliśmy na peronie na naszych gości, byliśmy pełni obaw, jakie to będą osoby i czy uda nam się
z nimi porozumieć. Jednak już pierwszego wieczoru okazało się, że są to
bardzo sympatyczni ludzie, z którymi bez większych przeszkód prowadziliśmy dyskusje. Obiady w Pizza
Hut, chodzenie od pubu do pubu w
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poszukiwaniu gorącej czekolady, czekanie na wychowawców - to taka
mała codzienność tej wymiany.
Oprócz tego zwiedziliśmy najciekawsze zakątki Wrocławia, m.in. okolice
Rynku i katedry, Panoramę Racławicką oraz cmentarz Żydowski. We
wtorek byliśmy w Oświęcimiu, a w
czwartek w Górach Sowich (Włodarz), w kompleksie Krzyżowa oraz
na zamku Książ. Był to jeden z najbardziej zabieganych tygodni w naszym życiu. Wieczory spędzaliśmy w
kręgielni lub w naszych domach.
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Wymiana ta nie tylko dała nam możliwość zaprzyjaźnienia się z naszymi
rówieśnikami z Niemiec, ale pomogła
również lepiej zintegrować się
uczniom naszej szkoły. Przeżyliśmy
wiele wspaniałych chwil. Atmosfera
była przyjazna, a Niemcom najbardziej smakowało polskie jedzenie.
Już w kwietniu spotkamy się z
naszymi kolegami i koleżankami z Niemiec!!! Tym razem to my odwiedzimy
ich w Norymbergii.

Paula i Madzia kl. II b

KOLĘDA, KOLĘDNIK
ŚWIĄTYNIA TECHNIKI,
GALA WIGILIJNYCH
I KALIBER 44
CZYLI STREFA SALI NUMER
SPECJAŁÓW
4
Święta Bożego Narodzenia.
Radosny okres, w którym ludzie czekają, aż przyjdzie na świat nowonarodzony Jezus Chrystus, Zbawiciel
świata.
Osobnikiem, który budzi się na
okres świąteczny, jest gruby, brodaty
staruszek, paradujący w czerwonych
fatałaszkach, włamujący się do cudzych domów przez kominy i pijący
mleko z brudnej szklanki, który pozbawił biskupów zaszczytnej funkcji Świętego Mikołaja. Ten wyjątkowy czas wywołuje znane na całym świecie zjawisko "świątecznej gorączki", ale nie to
jest tematem tego felietonu, nieprawdaż? Chciałem bardziej skupić się na
popularnej muzyce ludowej, która śpiewana jest właśnie w ten wyjątkowy
czas. Z myślą o tym wyspecjalizowały
się legendarne grupki tzw. "kolędników".
Nieobce jest im lodowate zimno, wiatr przeszywający mrozem do
szpiku kości. Stają przed drzwiami
domku na peryferiach miasta. Jest
ich czworo. Osiołek, w szarym worku z wypchaną głową osła na głowie. Józef Święty, w szlafroku ojca i
kijem od miotły z przyklejonym do
niego zdobieniem od fotela. Jeden z
trzech królów, w hełmie i kolczudze
z mieczem przy boku. Batman, w lateksowym kostiumie zdechłego nietoperza, który został mu jako pamiątka z karnawału. Stoją twardo niczym
monument podtrzymujący sklepienie
świątyni, dygocząc jak dżdżownice
na patelni. Ktoś podchodzi do drzwi,
otwierają się. Staje przed nimi człowiek w czarnych bokserkach z nietrzeźwym wyrazem twarzy, czekając,
aż coś powiedzą. Jeden z trzech króli
szturcha pochwą od miecza osiołka.
Zaczynają śpiewać. Na twarzy człowieka w czarnych bokserkach widać
zmianę na twarzy nieprzypominającą
uśmiechu. Sięga po coś do szafy.
Kolędnicy nieco ściszają głos. Nadeszła chwila prawdy. Jeśli sięga do
płaszczu po portfel, to odnieśli sukces. Jeśli natomiast sięga do szafy
po coś innego, trzeba się będzie
ewakuować, zostawiając jednego z
trzech króli, jako że jest kuloodpor-

Jak powszechnie niewiadomo,
w sali sąsiadującej z główną siedzibą
opozycji nauczycielskiej, zwanej jako
"sala numer cztery" od niedawna zaistniało urządzenie spowite większą
tajemnicą niż właściwości odżywcze
nowych kanapek w kawiarence
szkolnej.
Ks. Dyrektor wraz z oddaną mu
ekipą dołożył wszelkich starań i pieniędzy aby projekt numer 4 został w pełni
i poprawnie zrealizowany. Podczas gdy
uczniowie mogli zauważyć jedynie zasłony zainstalowane, aby zatrzymać
tajemnicę tam, gdzie powinna zostać...
Jednak nastąpił przeciek. Tajemnica
nieprzeznaczona dla zwykłych śmiertelników rozprzestrzeniła się niemalże
z prędkością światła. Teraz wiadomo
już, że w sali numer 4 organizowane
są tajne spotkania, podczas których
przy pełnym zaciemnieniu przy pomocy nowoczesnych rzutników i modeli
odtwarzaczy DVD niedostępnych jeszcze na rynku można bez problemu wyświetlić i oglądnąć wszystko. Głośniki
surround 5.1 z buferem zapewniają
wysoką jakość dźwięku. Jednakże
podczas jednego ze spotkań obsługa
miała problemy z odtworzeniem. Uniemożliwiło to poprawne przeprowadzenie zebrania. Wezwano p. prof. Sicińskiego. Ku zdziwieniu obecnych on
również okazał się bezradny. Albo był
obraz bez dźwięku, albo dźwięk bez
obrazu. "Albo obraz, albo dźwięk" - ktoś
zażartował. Wyszło na to, że najpierw
obejrzano, a potem przesłuchano prezentację. Ciekawe rozwiązanie.
Tak że pamiętajcie. Sala numer
cztery istnieje naprawdę; czeka, aż ktoś
ją odkryje, użyje we właściwy sposób i
obróci na swoją korzyść. Tym kimś
możesz być ty.
PiVot 360*

W cichy wieczór 24 grudnia
stoły w większości polskich domów
uginają się pod ciężarem przeróżnych - najczęściej dwunastu - pyszności.
Gwiazdą kolacji staje się karpik w
różnych kreacjach - otulony chrupiącą
panierką wprost z patelni, przykryty delikatna galaretą lub na przykład w wersji
niskokalorycznej - przypieczony na grillu. W rolach drugoplanowych występują:
grzybowe uszka w rozpieszczającym
podniebienie barszczyku lub pachnąca
darami lasu grzybowa, rozpływające się
w ustach przysmaki nadziane kapustą i
grzybami, takie jak pierożki lub krokiety.
Pierogi mogą wystąpić również w wersji
ruskiej, wypełnione pysznym ziemniaczano-serowym farszem ze złocistą cebulką. Żeby karp nie czuł się osamotniony na naszym stole, towarzyszą mu rozkoszne śledzie w różnych odsłonach
oraz aromatyczna ryba po grecku. Doskonałym dopełnieniem uroczystej kolacji może być smakowita kapusta z grochem. Podsumowaniem wigilijnego koncertu potraw jest czarujący swym aromatem piernik, pełen słodkich niespodzianek keks lub makowiec. Oczywiście,
w tej części wieczoru nie może zabraknąć kutii, makiełek i niezastąpionych klusek z makiem. Pełną harmonię zapewni
nam wyjątkowy kompot z suszu.Należy
pamiętać, aby żadnej z tych przepysznych potraw nie pominąć.
Smacznego!
Paulina Lejczak kl. II a

ny. Batman wezwie bat-mobil i pojadą do następnego domostwa...
Udało się - sięga po portfel. 1zł 5gr nie udało się. Więc ruszają dalej,
dzielnie szerząc dobrą nowinę, że
Chrystus, Zbawiciel, zawitał na nasz
świat...
PiVot 360*
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GALA I DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO O ZŁOTE PIÓRO
Dnia 1 grudnia 2005 roku
byliśmy w Filharmonii Wrocławskiej na uroczystej Gali I Dolnośląskiego Konkursu Literackiego
o "Złote Pióro", noszącego miano
"My Polacy - my
Dolnoślązacy."
Z a d a n i e m
uczestników
konkursu było
napisanie eseju
na jeden z czterech zaproponowanych tematów. Pierwszy:
"Współcześni
Polacy. Dumni z
Papieża, dumni
z Małysza. Czy
mamy więcej powodów
do
dumy?" Drugi:
"Dolny Śląsk moja mała Ojczyzna" Trzeci:
"Będąc Europejczykiem,
nie
stać się nikim." Czwarty: "Polska
rodzina w XXI wieku - taka jak dotąd czy zupełnie odmieniona?"
Organizatorami konkursu były
wrocławska redakcja "Gościa Niedzielnego" oraz nasza szkoła - Liceum Salezjańskie we Wrocławiu.
Przed ogłoszeniem wyników
zabrała głos Pani Profesor Elżbieta
Warulik, która bardzo pięknie, a jednocześnie zwięźle, podsumowała

konkurs. Tak wspaniałej oceny prac
uczniowskich jeszcze nigdy nie słyszeliśmy i na pewno wypowiedź ta
na długo pozostanie w naszej pamięci. Pozwolę sobie przedstawić jej

fragment: Chciałabym stwierdzić, że
"jedyna godna rzecz na świecie twórczość, a szczyt twórczości to
tworzenie siebie." tak powiedział Leopold Staff. W imieniu Jury, tj. Jolanty Sąsiadek, Teresy Gądolewicz,
Janusza Kaczorowskiego i moim,
czyli Elżbiety Warulik, dziękuję twórcom, to jest organizatorom konkursu, i twórcom - autorom prac konkursowych. Dzięki Wam upewniliśmy

się, że możemy być dumni ze współczesnej młodzieży, autorów zadań.
Udowodniliście swoimi pracami, że
zawsze będziecie się liczyć w Europie, że będzie Wam bliska Wasza
mała Ojczyzna, a
rodziny wasze
będą Bogiem silne. Kilkadziesiąt
godzin spędzonych nad waszymi
pracami to był
czas wzruszeń i
pozytywnych
emocji, ale i wielkiego trudu związanego z wyborem najlepszych
zadań. Wiele było
prac bardzo dobrych i chyba nie
przesadzam nawet znakomitych.
Były to perły i perełki. Wszystkie
zatem prace były
bardzo, bardzo
cenne. (...)
Następnie przyszła kolej na
ogłoszenie wyników. Laureatką konkursu okazała się Monika Barańska
z XIII LO. Największą radość uczniom
Liceum Salezjańskiego sprawiło to,
że wśród osób wyróżnionych znalazła się uczennica naszej szkoły - Barbara Misiewicz. Gratulujemy!

Łukasz Lamch kl. I b

SZKOLNY WOLONTARIAT WRAZ Z MIKOŁAJEM
W POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM
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SEN
"Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość mi wszystko rozwiązała.
Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała."
(Jan Paweł II)
Miałam sen.
Śniło mi się, że stoję na długiej, szerokiej ulicy. Padał śnieg, ludzie biegali objuczeni świątecznymi
sprawunkami. Przebrani Mikołajowie
dzwonili dzwoneczkami, gromko nawołując do zakupów. Nocną ciemność rozjaśniały liczne światełka
choinek.
Nagle zobaczyłam chłopca. Miał
długie, ciemne włosy. Ubrany był w
cienką, białą sukienkę. Trzymał za rękę
wysokiego, brodatego mężczyznę w
brązowej sukmanie. Choć oboje drżeli
z zimna, szli, brnęli przez zaspy śniegu. Najdziwniejsze było to, że nikt nie
zwracał na nich i na ich dziwny strój
uwagi.
Nagle dziwna para podeszła do
Cyganki. Była to wysoka, ładna kobieta w ciąży, ubrana w kolorowe łachmany. Na ręce trzymała małego chłopczyka, a koło niej pałętała się jeszcze dwójka dzieci. Dziewczyna wyciągała prosząco ręce, powtarzając łamaną polszczyzną "daj pieniążek". Chłopiec
wyciągnął do niej rękę. Cyganka
spojrzała na niego ze zdziwieniem,
po czym jej twarz rozjaśniła się
uśmiechem. Ufnie podała dłoń
chłopcu, a ten aż podskoczył z radości.
Szli dalej, wszyscy razem, aż
zatrzymali się przy kolejnym człowieku. Tym razem był to zarośnięty,
20-letni chłopak. W drżącej ręce
trzymał brudną strzykawkę. Podwinął rękaw podartej kurtki i zbliżył
igłę do pokłutej, sinej żyły. Zanim zdążył wbić igłę, chłopiec wyciągnął rękę.
Narkoman zawahał się, rzucił strzykawkę na ziemię i podał dłoń chłopcu.
Dziecko podskoczyło ze szczęścia i
mocno uściskało młodego człowieka.
Następnie zatrzymali się koło
dziewczyny, przedstawicielki najstarszego zawodu świata. Miała na sobie
kozaki na wysokich obcasach, krótką
kurteczkę z miśka i błyszczącą minispódniczkę. Jasne włosy utapirowane
i skręcone lakierem. Prowokująco żuła
gumę.
Kiedy chłopiec wyciągnął do niej
rękę, cofnęła się z przestrachem. Ner-

wowo zapaliła papierosa, zgasiła, wyciągnęła drugiego, rzuciła nim o ziemię. W końcu, z dużym wahaniem podała dziecku dłoń. Chłopiec podskoczył, wyściskał dziewczynę i zaczął się
śmiać. Poszli dalej.
Chłopiec zatrzymał się jeszcze
kilka razy. Raz przy pogarbionej staruszce, raz przy wygłodzonej, wychudzonej dziewczynce i raz przy brudnym, cuchnącym bezdomnym. Za każdym razem sytuacja się powtarzała;
wahanie, niechęć, zdziwienie, czasem
strach, aż w końcu podanie dłoni i
ogromna, niepohamowana radość
dziecka.
Było jednak parę osób, które odrzuciły wyciągniętą rączkę. Ubrany w
nienaganny garnitur biznesmen, szczupła modelka, a nawet ponury ksiądz.
Odwracali się od dziecka i odchodzili.
Mały ich gonił, ale oni uciekali. Chłopczyk dawał w końcu za wygraną, i,
przytuliwszy się do swego opiekuna,
wybuchał rozpaczliwym płaczem.

Tak szli, aż doszli za miasto. Stała tam stara, waląca się szopa. Chłopiec wszedł do niej wraz ze swoimi
podopiecznymi.
W szopie, przy stole zastawionym misami z kaszą i ryżem, stała kobieta w długiej, błękitnej sukni.
Uśmiechnęła się na widok dziecka i
przytuliła je do siebie.
- Przyprowadziłeś ich. - powiedziała.
- Nie wszystkich. - odparł chłopiec z
załzawionym oczkami.
Kobieta jeszcze raz przytuliła
synka i usadziła całe towarzystwo przy
stole.Wtedy chłopiec dostrzegł mnie.
Stałam u drzwi szopy i z zaciekawie-
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niem czekałam na dalszy ciąg dziwnej
historii.
Podszedł do mnie.
- Kim... jesteś...? - zapytałam.
- Jestem, który Jestem. - odpowiedziało
dziecko.
- A... a oni?
Chłopczyk obejrzał się na ludzi przy
stole.
- Natana, 28 lat. W Polsce jest od 7 lat.
Całymi dniami stoi i żebrze o pieniądze dla swoich dzieci. Tomek, 21 lat.
Narkotyki bierze od 12. roku życia.
Zaczął po śmierci ukochanej matki.
Szukał ukojenia. Anita, 23 lata. Na ulicę trafiła po śmierci rodziców, musiała
zapewnić rodzeństwu utrzymanie. Stanisława, 85 lat. Dzieci oddały ją do
domu starców. Przeszkadzała im. Nigdy nie pogodziła się z odrzuceniem.
Najgorsze dla niej są święta. Agatka, 8
lat. Ojciec nieznany, matka pijaczka.
Dziewczynka jest zaniedbywana i bita.
Jej marzeniem jest spokojny, ciepły
dom. Tadeusz, 53 lata. Z powodu redukcji personelu stracił pracę. Żona
od niego odeszła, mieszkanie
przejął komornik, a Tadeusz wylądował na bruku.
- Ty ich znasz? - zdziwiłam się. - Ale
oni... ciebie... nie.
Chłopiec uśmiechnął się smutno.
- Znają... tylko... zapomnieli... było
im... za ciężko...
- Ale czemu ich tu przyprowadziłeś?
- Nie wiesz? - zdziwił się mały. -Dzisiaj wigilia. A w ten dzień nikt nie
powinien być sam.
- Nawet oni? Narkoman, prostytutka,
żebraczka?
- Pokochałem każdego z nich. I za każdego z nich umieram.
- Nie rozumiem. - wyszeptałam.
Chłopczyk rzewnym spojrzeniem objął
swoją mamę.
- Ona też nie... Ale to nie szkodzi. To
tajemnica.
- Jaka tajemnica?
- Bożego miłosierdzia. - odpowiedział
chłopczyk i wyciągnął do mnie rękę.
I wtedy się obudziłam.

Marysia Staszewska kl. I b
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POWIEDZIELI NAM O KONKURSIE
"MY POLACY, MY DOLNOŚLĄZACY"...

ŻYCZENIA
ŚWIĄTECZNE

Podczas Gali Łukasz Lamch
O konkursowych pracach
pytał o wrażenia związane z za- mówiła pani Jolantą Sąsiadek, rekończeniem konkursu o laur "Zło- daktor "Gościa Niedzielnego", jedtego Pióra". Rozmawiał ze zwy- na z przedstawicielek Jury:
ciężczynią, Moniką Barańską z
XIII LO:

"Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi..."
Gorąco życzymy, by był to glos radości i
nadziei na lepsze jutro.

"Współcześni Polacy. Dumni z Pa- Jolanta Sąsiadek: Powiem szczepieża, dumni z Małysza. Czy mamy rze, że jestem przede wszystkim
więcej powodów do dumy?")
bardzo, bardzo mile zaskoczona

Z darem modlitwy

Niech refleksja nad tajemnicą Bożego
Narodzenia pozwala nam dostrzegać
coraz więcej dobra w nas samych i wokół
Łukasz: Dlaczego napisałaś pra- Łukasz: Co mogłaby pani powie- nas, byśmy mieli siłę takiego życia, któcę na akurat taki temat? (pisała dzieć o twórczości młodych Dol- re wypływa z zaufania do Boga Narodzopracę na temat:
noślązaków?
nego i Obecnego w świecie.

Monika: Uważałam, że pisząc na
ten temat spełniłam swój obowiązek wobec Polski, ponieważ teraz,
w XXI wieku, kiedy ludzie realizują
swoje aspiracje, ważne jest, aby
uświadomić sobie, że nasza Polska
nie powinna być nam obca. Powinniśmy być świadomi naszego bogactwa kulturowego, bogatej historii, a krzewienie patriotyzmu powinno być naszym obowiązkiem.
Co uważasz za najważniejszy element swojego sukcesu?
Przede wszystkim to, że moja praca
została doceniona, to, że pisałam od
serca. Pisałam o własnych przemyśleniach, a źródłem mojej pracy było
to, że czuję się Polką i patriotką.
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tym co młodzież wrocławska, dolnośląska napisała. Nie sądziłam
przede wszystkim, że przyjdzie tak
dużo prac na ten konkurs i że ich
poziom będzie tak wysoki.
Okazało się, że wcale nie jest
prawdą, że młodzież nie interesuje
się historią, że nie interesuje się
naszą współczesnością, że właściwie jest typowo konsumpcyjna.
Wręcz przeciwnie, te prace pokazują, że te najważniejsze wartości,
jakimi są nasza wiara, Pan Bóg, Ojczyzna i nasza solidna praca od
podstaw, to wartości, o których wy,
młodzi, myślicie i o których wy
chcecie pisać i to pięknie pisać. I
to mnie bardzo zaskoczyło i ucieszyło.
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Redakcja gazetki KONTAKT

"NASZA" BIBLIOTEKA
Tuż przed świętami z inicjatywy ks. Dyrektora ruszyła "Biblioteka
wspólna", która mieści się w... niepozornym regale w sali rekreacyjnej.
Przypominamy zasady korzystania: trzeba przynieść jedną własną
książkę, która po ostemplowaniu pozostanie już w bibliotece. Od tego momentu można wziąć z półki dowolną książkę do przeczytania. Po jej oddaniu kolejną itd. Pamiętajmy! Książki bierzemy
sami, po jednej, nie robimy zapasów i
staramy się nie przetrzymywać. Strażnikiem pieczęci jest prof. Kaczorowski i
to jemu należy przynosić książki do
ostemplowania. Życzymy wspaniałej
lektury.
Redakcja

X-MAS TRADITIONS
Christmas celebrations differ
throughout the world but let us only
speak of those carried out in the U.K.
Infant and primary schools throughout the U.K. put on a Nativity plays
depicting the
birth of Jesus
which are performed by the
children themselves and attended by their parents.
Carol services take place in
schools and churches.
Children write letters to Father Christmas which are usually posted to him
direct. I expect these days they send
him an email!!!
Groups of carol singers go from
house to house collecting for charity.
The houses are decorated with
various forms of streamer like decorations, Christmas trees (which can be
real fir/pine trees or imitation) and sometimes some "greenery". The trees
are adorned with all types of baubles
and fairy lights. The presents these
days are usually too big to place on
the tree so they are put around the
bottom. Christmas cards are either
placed around the room or hung on
streamers.
It is customary for English people
to give presents on Christmas Day but
the time differs from family to family.
When the children are young Father
Christmas (or Santa Claus) generally
leaves these gifts overnight whilst they
are asleep.
Originally, a sock was left at the
foot of the bed which was filled with
satsumas, apples, nuts, and very small
gifts such as pencils, playing cards etc.
Then family gifts were usually placed
under a Christmas tree and given either
during the morning or at tea time (i.e.
early evening).
Unfortunately, however, in today's materialistic society, even a pillow case is not big
enough for the
overnight presents
and then others are
expected during
the day!
Some families leave out a lit-

tle treat for Father Christmas, this is normally something like a mincepie and a
glass of sherry. Mind you, I think this
has probably now changed to a pint of
Guiness.
A "traditional" Christmas lunch
comprises roast turkey, roast potatoes, brussel sprouts, other green vegetables, gravy, cranberry and/or bread
sauce. This is followed by Christmas
pudding (originally known as plum
pudding) and mincepies with cream
and/or brandy/whisky butter.
Plum pudding only became
connected with Christmas when it was
introduced to the Victorians by Prince
Albert. Silver coins used to be put into
the mixture and was said to bring good
luck to whoever found the coin in their
portion. This tradition is not so prevalent now due to the inherent danger of
swallowing the coins. All members of
the family make wishes whilst stirring
the pudding mixture prior to cooking.
Mince pies are tarts made with
pastry and filled with "mincemeat". This
is a mixture made of dried fruits, sugar
and spices. The use of beef suet in
this mixture is reminiscent of the
days when meat
was always included in recipes hence its name.
It was originally
made to preserve
meat through the winter.
Other food we often eat at Christmas include Christmas cake, which
is a rich fruit cake which is then covered with marzipan and icing: yule logs
(a swiss roll, which is a sponge cake
rolled up with either jam or buttercream, covered in chocolate icing made
to represent a log): ham, pork, and sausage rolls (sausages or sausage meat,
wrapped around with pastry).
Christmas crackers containing
trinkets, mottos and party hats. are placed on the table and are usually "pulled" prior to the meal so that the party
hats can be worn by all. Sometimes a
table decoration is placed in the centre of the dining table. This can be flowers, frosted or fresh fruit or even a
novelty.

CO ŁĄCZY CIASTKA
Z AFRYKĄ?

Nie dało się nie zauważyć, że od
jakiegoś czasu czarujące dziewczyny
( jak do tej pory Kamilka i Paulinka z
IIIa) sprzedają przepyszne ciasta i ciasteczka...
Wiecie po co? Po to, aby w przyszłym roku, dzięki jednej z takich akcji jak
"akcja ciastek" kilka osób z naszej szkoły
mogło wyruszyć na miesięczną misję do
Ghany w Afryce (brzmi dumnie :). Niektórzy z was marudzą, że te smakowite ciastka są za drogie ( nie wspomnę, że większość i tak potem je kupuje, bo nie może
się oprzeć...:) - ale to nie tak... Owe ciasteczka pełnią tu rolę jakby cegiełki
(smacznej) wykupywanej na pomoc Afryce. Dlatego też fajnie byłoby, gdyby przez
tego typu akcje mogły być uzyskiwane
pieniądze na taki cel jak Ghana 2006.
Moja wielka prośba jest taka: POMÓŻCIE NAM ZJADAĆ CIASTECZKA! (czyli:
KUPUJCIE JAK NAJWIĘCEJ!:)

Jagna Ciechanowicz kl. III a
PS.
A może ktoś z was miałby ochotę wziąć
udział w akcji "Ciastko"?
PS. 2
Pozdrowienia dla Ciastka - tego bez lukrowanych guziczków...

Source: internet, google
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NASZE SPOTKANIA PRZY
BOŻONARODZENIOWYM ŻŁOBKU

Zbliża się czas Bożego Narodzenia. Od małego dziecka zawsze z
radością i mocno podekscytowana
oczekiwałam pachnącej, kolorowej
choinki, a pod nią prezentów. Cieszyłam się na obecność babci, cioci,
wujka i kuzynów przy wigilijnym stole. Zawsze spotykamy się całą rodziną,
dzielimy się opłatkiem, obdarowujemy
prezentami i śpiewamy kolędy.
Jest ciepła, radosna i rodzinna atmosfera i to jest właśnie magia tych Świąt.
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To Dzieciątko Jezus gromadzi
nas corocznie przy swoim żłobku,dając chwilę oddechu i wyciszenia od
codziennej rzeczywistości. Dzieje się
tak od pokoleń. W ten wyjątkowy wieczór i noc biedni i bogaci, źli i dobrzy,
starzy i młodzi gromadzą się przy ubogim żłobku.
Pan Jezus przyjmuje wszystkich
bez względu na stan i posiadanie tak
samo, byleby tylko chcieli być z Nim i
kochać tak jak On.
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Podobnie było przy narodzinach
Jezusa ponad 2000 lat temu, kiedy do
betlejemskiej ubogiej stajenki przybyli
złożyć hołd nowonarodzonemu Panu
najpierw ubodzy pasterze, a potem z różnych stron świata bogaci magowie.
Pan Jezus przyjął ich wszystkich i
tak czyni do dzisiaj. On cieszy się z każdego z nas, którzy chcemy z nim być i
kochać go jako Boga

Agata Ciepacz kl. II a

SZKOLNA WYSTAWA

Dnia 15 grudnia br. w naszej szkole pojawiła się galeria zdjęć
dotyczących wymian ze szkołami
partnerskimi z różnych państw (Polska, Hiszpania, Turcja i Niemcy) w
ramach Międzynarodowego Programu Naukowego "Sokrates Comenius".
Wystawa fotografii zgromadzonych przez Ks. Dyrektora to zbiór unikatowych obrazów z wielu wspaniałych
miejsc, które grupa reprezentująca
naszą szkołę wraz z Ks. Dyrektorem i
prof. Magdaleną Szewczyk zdołała
zwiedzić. Zdjęcia widniejące na tej
wystawie, która jest wyeksponowana
w sali rekreacyjnej, zostały wykonane
podczas podróży do miast szkół partnerskich, z jakimi współpracuje nasze
liceum. Odwiedzaliśmy szkołę niemiecka w Meuselwitz, szkołę partnerską w
Stambule. Uczniowie z innych państw,
tj. Niemiec oraz Turcji odwiedzili nas we
Wrocławiu w 2004 roku.
Wymiana taka trwa kilka dni, polega to na tym, że uczniowie z wszystkich czterech krajów spotykają się i spędzają czas na wspólnej pracy nad projektem, a także na zwiedzaniu pięknych
zakątków danego miasta.

KONKURS NA FRASZKĘ
ANTYNIKOTYNOWĄ
ROZSTRZYGNIĘTY
W ostatnich dniach listopada nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na fraszkę antynikotynową. Jury
pod przewodnictwem pani profesor
Anny Wolnej przyznało pierwszą nagrodę Łukaszowi Lamchowi z klasy I b. Oto
jego fraszka:
- Może zapalisz?
- Nie, dziękuję.
- To cię odpręży, zrelaksuje,
Pozwoli myślom się uwolnić..
- A kto nie pali, jest bezwolny?
Jeżeli to tak dobrze działa,
Czemu twa cera poszarzała,
Zęby ściemniały, umysł zbladł.
A może to papieros - kat?

COŚ WYJĄTKOWEGO

Ja wraz z grupa z naszej szkoły
także byłem na takiej wymianie międzyszkolnej w Stambule na początku tego roku
szkolnego. Właśnie w tym uroczym mieście zostało zrobione najwięcej przepięknych fotografii z widokiem na meczety.
Ludzi, zabytki, zachody słońca oraz nocne zdjęcia robione nad cieśniną Bosfor.
Właśnie te zdjęcia najbardziej mi się podobają, dzięki temu, że oddają klimat tego
miasta, które mnie zauroczyło.
Każdy, kto brał udział w wymianie międzyszkolnej w ramach programu "Sokrates Comenius", może przypomnieć sobie wspaniałe chwile spędzone wraz z naszymi zagranicznymi
przyjaciółmi, znaleźć siebie na zdjęciach, a ci, którzy nie mieli jeszcze takiej okazji, mogą poczuć zachętę do
poprawienia swoich wyników w nauce,
by wziąć udział w kolejnym wyjeździe.

Coś wyjątkowego. Chciałam
napisać o szale zakupów i beznadziei tłumów szwędających się po
"Tesco" w poszukiwaniu nędznej
materii. Chciałam zaznaczyć obecność Boga w moim życiu i powiedzieć wam o tym, że święta to nie
Mikołaj.
Nie potrafię już się przemądrzać.
Pokazywać wyższość świątecznego stołu nad choinką, Jezusa nad Gwiazdorem, rodziny nad prezentami... Nie chcę.
Powiem szczerze, że od pewnego czasu czuję, że wszystko mi się pomieszało. W mojej głowie pełno pomysłów na świąteczny prezent dla mojego
Boga. I co dzień czuję, że zawodzę; czuję, że to nie to.
A potem znów zwątpienie, że kiedy skończy się czas światełek i plastikowych bombek w sklepach, wszystko
wróci do normy.
Wigilia. Kolejna wigilia w moim
Mirek Sikorski kl. II b
życiu - wigilia, na którą - wydaje mi
Zainteresowanych bliższymi informa- się - nie zasługuję. Nie zasługuję na
te całe święta. Teraz drapię się po głocjami zapraszam na strony www:
wie i próbuję wymyślić coś sensow•Program "Sokrates Comenius" nego, żebyście sobie nie pomyśleli, że
http://liceum-wroc.salezjanie.pl/
socrates-comenius.html
zgryźliwa, niedobra Dodzia nie umie
•Szkoła partnerska z Niemiec się cieszyć na Święta Bożego Narohttp://www.seckendorffdzenia. Skąd ten skrudge'owski nagymnasium.de.tf/
strój?
•Szkoła partnerska z Turcji Im bardziej dochodzi do mnie
http://www.fmv.edu.tr/
sens Świąt Bożego Narodzenia, tym
•Szkoła partnerska z Hiszpanii bardziej frustruje mnie świąteczna atmoshttp://www.xtec.es/ies-pompeufera, także wśród moich znajomych. Coś
fabra-martorell/
mi zgrzytnęło, śrubki się pomieszały, w
blond łbie coś zaskoczyło...?
Nieważne. Ale pierwszy raz w
NASZ NOWY
życiu z przerażeniem stwierdziłam, że nie
SAMORZĄD
mogę się w ten świąteczny wir wkręcić!
UCZNIOWSKI
Że już nic nie cieszy, że zamiast z radością, patrzę na udekorowane ulice z poczuciem winy... Bo o nim chyba nikt nie
pamięta...
W radiu "Last Christmas" George'a
Michaela. Tańczę z mopem po kuchennej posadzce. Zastanawiam się, gdzie
spędzę sylwestra. I teraz z ręką na sercu, żeby nie było, żem obłudna: przyznaję się. Tak. Bardziej cieszę się na noc
sylwestrową niż na Święta. Może dlatego, że wiem, jak się wtedy powinnam
czuć.
PRZEWODNICZĄCA
A w czasie Świąt? Nie, nie jestem
Barbara Misiewicz kl. Ia
pewna. Wiem jednak, te święta to coś
naprawdę wyjątkowego. Ludzie kupują
WICEPRZEWODNICZĄCY
przecież jak opętani.
Jan Kapusta kl. IIa
Dodzia
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WOJSKOWY ZAMACH STANU
Trzynasty grudnia roku chodzi o przyszłość Polski, o którą właśnie okazji klasa II b przygotowa1981, niepewność, strach, panika. moje pokolenie walczyło na wszyst- ła akademię, by przypomnieć nam
o sytuacji kraju z tamtych dni. Przedstawiona została statystyka, ukazująca jak wielu Polaków pamięta o
tamtych wydarzeniach. Niestety, tylko mała cząstka naszego społeczeństwa wie i pamięta o 13 grudnia.
Przedstawienie to przybliżyło nam
życie i atmosferę panującą 24 lata
temu. Obywatelom zakazano zmian
miejsca pobytu bez zezwolenia
władz. Łączność telefoniczna została przerwana, a następnie była jawnie kontrolowana. Korespondencja
podlegała cenzurze. Wprowadzono
godzinę milicyjną. Wiele grup zawodowych poddano weryfikacji polityczno - ideologicznej (dziennikarze,
nauczyciele, administracja państwowa, sędziowie). Przed sklepami tworzyły się długie kolejki. Wiele osób
poniosło śmierć, organizowane były
Od szóstej rano w telewizji i ra- kich frontach wojny i której oddało liczne strajki, a w obawie przed bundiu nadawane są przemówienia najlepsze lata swego życia. Ogła- tem internowano działaczy związku
Jaruzelskiego. Inne audycje ra- szam, że w dniu dzisiejszym ukon- "Solidarność", działaczy opozycji,
diowe i telewizyjne są odwołane, stytuowała się Wojskowa Rada naukowców, ludzi kultury i sztuki, nanadają tylko muzykę poważną. Ocalenia Narodowego. Rada Pań- uczycieli. Kraj żył w strachu.
Historia wciąż rozlicza działaUkazują się specjalne wydania stwa, w zgodzie z postanowieniami
"Trybuny Ludu" i "Żołnierza Wolno- Konstytucji, wprowadziła dziś o pół- nia, jakie zostały wtedy podjęte. Za
ści". Ludzie są zdezorientowani, nocy stan wojenny na obszarze ca- rok następna rocznica - miejmy nadzieję, że liczby w statystykach
nie wiedzą, co się dzieje, wszyscy łego kraju.(...)"
szukają jakichkolwiek informacji,
całe rodziny zbierają się przed
odbiornikami, by usłyszeć:
"Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!
Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego.
Zwracam się do Was w sprawach
wagi najwyższej. Ojczyzna nasza
znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie.
Struktury państwa przestają działać.
Gasnącej gospodarce zadawane są
codziennie nowe ciosy. Warunki
życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. (...)Obejmując
urząd prezesa Rady Ministrów wierzyłem, że potrafimy się podźwignąć. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby zatrzymać spiralę kryzysu?
Historia oceni nasze działania. (...)Wielki jest ciężar odpowieTrzynasty grudnia roku 2005, zmienią się i każdy Polak będzie
dzialności, jaka spada na mnie w spokój, cisza, zaduma. W tym jakże znał historię swojej ojczyzny.
tym dramatycznym momencie pol- ważnym dla nas, Polaków, dniu
skiej historii. Obowiązkiem moim przypada 24. rocznica wprowadzejest wziąć tę odpowiedzialność - nia stanu wojennego w Polsce. Z tej
Patrycja Dzierwa kl. II a
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OD REDAKCJI
Niniejszym rozpoczynamy druk nowej stałej rubryki pod tytułem "Czacha wymiata". Uprzejmie informujemy, że po długiej i burzliwej naradzie nikt w redakcji
nie odważył się wziąć odpowiedzialności za poglądy i przemyślenia Czachy.

"Ogólnie rzecz biorąc, świat jest beznadziejny,
Ale przynajmniej jest z tego czasem niezła jazda.."
Czacha

WESOŁYCH, KURDE, ŚWIĄT!
W zeszłym roku było o zarzynaniu karpi świątecznych, to w tym
roku też będzie trochę czerwonego.
Co to jest - grube czerwone i wchłania ciasteczka? Tak, to święty Mikołaj. Wbrew pozorom, nie będę opowiadał jak się zarzyna święte mikołaje (też żałuję, ale mi nie pozwolili).
Opowiem za to trochę o tym dziwnym grubym czymś.
Przejeżdżam sobie spokojnie
koło jakiegośtam sklepu (dzisiaj się
ścierwa narobiło jak grzybów po Czarnobylu) patrzę, a tu święty Mikołaj. Nie,
żebym miał coś do mikołajów, bo mam
bardzo dużo do tych imperialistycznych skrzatów, ale ten był jakiś fajny.
Miał na sobie krótki płaszczyk i duży
dekolt (swoją drogą, to dziewczyna
miała czym oddychać). I tak mnie jakoś
refleksja naszła, żeby się zastanowić
nad wizerunkiem dzisiejszego mikołaja1, i jeśli można - nad jego istotą.
To bardzo ciekawa rzecz. I co
ważniejsze, rozwiejemy wreszcie mit
tego czerwonego, spasionego pajaca
z wiecznie zapitym, czerwonym kinolem i idiotycznym wyrazem twarzy.
Na przykład: czy wiecie drogie
dzieci, skąd u waszego najukochańszego mikołaja ten czerwony strój z białymi podszyciami i czapką z pomponem? Z REKLAMY, KURDE KOKAKOLI! Nie żebym nie lubił Kokakoli, bo lubię (a mój dobry kumpel kocha), ale
nam po prostu kit wcisnęli! Zacząłem
więc szukać w sieci czegoś o tym
przekręcie3. I wiecie co znalazłem..?
NIC, KURDE2!
Nie dość im było świętego zmieniać w 3 skrzata, to jeszcze się z tym
kryją! A święty Mikołaj to był równy
gość. Biskup z Miry (Azja Mniejsza)
zresztą.
Historii z trzema ubogimi siostrami nie będę przytaczał, bo pewnie większość zna. Ale chciałbym się skupić na
tym, co my dzisiaj mamy. A mamy całkiem sporo, a choćby u nas w SLO...
1

2
3

'no Saints' powiedział mi kiedyś poważany
znajomy
cenzura mi zmieniła
cenzura nie zamieściła

ŚWIĘTY MIKOŁAJ VS ŚWIĘTY MIKOŁAJ
6 grudnia rano, wos.
Dzień zaczyna się beznadziejnie,
w dodatku mikołajki. Znowu będziemy
sobie nawzajem wciskać prezenty kupione za gruby grosz, mówiąc idiotycznie, że to "od mikołaja". Już traciłem
ostatki nadziei na ciekawie spędzony
dzień, kiedy wlazł nam do klasy mały
skrzacik i powiedział "Święty mikołaj był
zaspany i musieliśmy go oderwać od
kolacji, żeby do nas przyjechał, ale
udało mu się i jest z nami!" (długie i
złożone było to zdanie, ale skrzaty tak
mają). I wtedy wydarzył się cud. Do
klasy wszedł wysoki, obleśny kształt w
brudnej podkoszulce, z obwisłym brzuchem i wymiętolonym workiem w ręku.
Zamiast kapoty - czerwony, stary szlafrok; na tyłku powycierane kalesony;
na gębie czterodniowy zarost i skwaszona mina - "To ja rozumiem!". Pomyślałem "Kurde, równy gość!".
Kiedy zasiadł na przeznaczonym
miejscu, odpowiednio skwitował grono (cytować nie będę, bo i tak nie przejdzie przez propagandową cenzurę) i
zabrał się do rozdawania "śmieci", jak
słusznie określił stertę pakunków.
Biedak.. widać, że nie dość w
nocy miał jakąś bibę, to jeszcze go nad
ranem źli ludzie obudzili i kazali odwalać brudną robotę z bachorami. Żal mi
go było, ale cieszyłem się, że w końcu
jakiś ludzki święty mikołaj się znalazł.
Był naprawdę wspaniały. Jeździł
z góry na dół, marnej jakości opakowania, źle dobrane prezenty (te gorzej
dobrane chował sobie za pazuchę w
ramach darowizny bożonarodzeniowej),
krytykował kiepskie gusta ludzi, wyżywał się na dzieciach i co najważniejsze
- tym razem, Święty Mikołaj do mnie trafił!! Tak właściwie to we mnie, i to dość
celnie. Zastanawiałem się, skąd ta jego
nagła reakcja (może dlatego, że rzucałem w niego paluszkami).
W każdym razie mikołaj był zarąbisty! Problem w tym, że to nie jedyny
mikołaj, jaki do nas w tym roku przyszedł.
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8 grudnia. Dzień skupienia
Chyba nie muszę mówić, że dzień
zapowiadał się beznadziejnie. Niby nic,
a jednak coś się wydarzyło pod koniec
zajęć. Nauczycielstwo nas pozamykało
klasami w salach. Z początku myślałem,
że w ramach zemsty za mikołaja dla dzieci nauczycieli, wrzucą nam do sal gaz
bojowy, żebyśmy wszyscy pozdychali jak
psy - więc pierwsze chwile spędziłem
badając sytuację, zabunkrowany w kibelku. Kiedy przekonałem się, że święci
się coś innego, pognałem na swoje miejsce w sali. A co tam - jak dają to brać!
Słychać pukanie do drzwi. I co?
Włazi takie duże coś w czerwonym
kubraku i brodzie-afro. Od razu zgadłem, że mikołaj (miał laskę biskupią).
Wielki, gruby, napakowany mikołaj.
Też konkretny gość. Może nieco
bardziej komercją jechał, ale w gruncie
rzeczy spodobało mi się jego agresywne zachowanie względem wychowawców i "dzieci". Skąpy - jak poprzedni.
Większe muły od poprzedniego.
Sporym minusem był idiotyczny biały zarost w stylu afro (chyba się powszechnie wie, że "czarnej mody" nie tolerujemy). Miał jednak jeden duży plus - fajne
aniołki. Jednak prezenty rozdawał gorsze i, co gorsza, bardziej je wychwalał
niż poprzedni. Od razu zwąchałem w tym
jakąś ściemę. I nie myliłem się - dostaliśmy po batonie. Przepraszam - wafelku.
Ale jak dają, to brać, jak powiada Silver.
W sumie, to trudno mi tych
dwóch ocenić, bo musiałbym być bezstronny, a nie jestem.
Ogólnie dobrze było. Oby więcej takich mikołajów, to może polubię
święta.
Peace, ludzie
P.S. Jeśli znajdziecie w tej gazetce jeszcze jakiś mój artykuł, to nie czytajcie pewnie podobne śmieci jak to.

Czacha

11

RANKING PREZENTÓW
POD CHOINKĘ

GIEŁDA
POMYSŁÓW

NAJLEPSZE

NAJGORSZE

Jak można spędzić Sylwestra

- WD 40
- gotówka
-dobra książka
-maskotka
-biżuteria
-perfumy
-kalendarz
-słodycze
-pierścionek z brylantem
-umorzenie długu u pani Gieni
-sprzęt zimowy
-śmieszna bielizna
-eleganckie kosmetyki
-dobry gatunek kawy
-płyta z muzyką
-drobny, praktyczny sprzęt elektroniczny
-ładna porcelana
-2 zgrzewki coca-coli
-szlafrok
-śmieszne kapcie
-galanteria skórzana
-ozdoby choinkowe
-gatunkowa herbata

-

• wszyscy do Krzysia!
• wyjazd na narty
• elegancki bal sylwestrowy
• impreza
• oratorium
• mały domek w górach
• "Carmen"
• przespać
• w pracy
• przed komputerem
• domówka
• co najmniej objeść
• z rodziną (czyt. U wujka Kazia)
• na kanapie z pilotem w ręku
• tak jak w zeszłym roku
• uspakajając psa, żółwia całą noc
• wysyłają smsy
• ucząc się fizyki
• czekając na taksówkę
• stojąc w korku
• z paczką chusteczek
• w kinie
• rozwiązując krzyżówki
• biegając po Rynku

krem przeciwzmarszczkowy
za małe skarpetki
za duża bielizna
środki odchudzające
reprodukcje obrazów
golarka dla łysego
odświeżacz do ust
mydło
woda kolońska marki "Brutal"
kotek dla alergika
szkoła wędkowania w weekend
moje hobby "moje akwarium"
piętnasty krawat
etui na klucze
trzepaczka do piany
płyn na trądzik
papier toaletowy
maszynki do golenia
spinki do krawata
płyn do higieny intymnej
bravo hits
głośny budzik
herbata TESCO
produkty ARO
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Święty? Mikołaj w SLO
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