
NIECODZIENNIK  
 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu          Nr 2  2015/2016 

   

   

   

 

 

Święta Bożego Narodzenia 

 Święta Bożego Narodzenia 

zaczynają się od dnia poprzedzającego 

rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 

24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie 

Gwiazdką. W dniu tym tradycją w Polsce 

jest post jakościowy (bezmięsny, w 

pewnych regionach kraju jest to post 

ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest 

uroczysta kolacja, do której tradycja 

nakazywała zasiadać po pojawieniu się na 

niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę 

gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do 

stajenki. 

Symbole 

Symbole Bożego Narodzenia 

 Większość symboli Bożego 
Narodzenia ma swoje źródło w 
wierzeniach pogańskich. Choinka od 
wieków była podczas przeróżnych świąt 
obwieszana świecidełkami. Ostrokrzew 
służył Celtom do obłaskawiania 
chochlików, a jemioła do praktyk 

okultystycznych. Również wyznawcy Mitry 
i osoby obchodzące rzymskie Saturnalia 
obdarowywały się prezentami. 

 W Polsce w większości rodzin jest 
obchodzone jako święto gromadzące 
wielu krewnych. Typowymi atrybutami są: 
opłatek, choinka, kolęda, prezenty, 
pierwsza gwizdka, karp, makówki, barszcz 
z uszkami, pierogi z grzybami, piernik, 
kutia, kompot z suszonych owoców.   
W zależności od regionu i tradycji 
rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest 
różny, ale zwyczajowo na wigilijnym stole 
powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, 
a potraw powinno być dwanaście.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Post
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szopka_bo%C5%BConarodzeniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choinka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrokrzew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celtowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jemio%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okultyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitra_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saturnalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Boże Narodzenie w poezji 

ks. Jan Twardowski 

 Wiersz staroświecki 

Pomódlmy się w noc betlejemską, 
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania 
By wszystko nam się rozplątało, 
Węzły, konflikty, powikłania. 

Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki 
Własne ambicje i urazy 
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki 

I oby w nas złośliwe jędze 
Pozamieniały jak owieczki 
A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwnej świeczki 

By anioł podarł każdy dramat 

Aż do rozdziału ostatniego 
Kładąc na serce pogmatwane 
Jak na osiołka – kompres śniegu 
Aby się wszystko uprościło, 
Było zwyczajne, proste sobie, 
By szpak pstrokaty, zagrypiony 
Fikał koziołki nam na grobie. 

Aby wątpiący się rozpłakał 
Na cud czekając w swej kolejce, 
A Matka Boska cichych, ufnych, 
Jak ciepły pled wzięła na ręce. 

Leopold Staff 

Gwiazda 

Świeciła gwiazda na niebie 
srebrna i staroświecka. 
Świeciła wigilijnie, 
każdy ją zna od dziecka. 

Zwisały z niej z wysoka 
długie, błyszczące promienie, 
a każdy promień – to było 
jedno świąteczne życzenie. 

I przyszli – nie magowie 
już trochę podstarzali – 
lecz wiejscy kolędnicy, 
zwyczajni chłopcy mali. 

Chwycili w garść promienie, 
trzymają z całej siły. 
I teraz w tym rzecz cała, 
by się życzenia spełniły. 

 

Jan Kasprowicz 

*** 

Przy wigilijnym stole, 
Łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty; 

Że, jako mówi wam wszystkim 
Dawne, prastare orędzie, 
Z pierwszą na niebie gwiazdą 
Bóg w waszym domu zasiądzie. 

Sercem Go przyjąć gorącym, 
Na ścieżaj otworzyć wrota – 
Oto co czynić wam każe 
Miłość – największa cnota.



NIECODZIENNIK 

 

 

3 
 

Historia świętego Mikołaja

 Święty Mikołaj nie latał saniami 

zaprzęgniętymi w renifery. Nie miał też 

czerwonego stroju i czapki. Święty Mikołaj 

był biskupem Miry i w ikonografii 

przedstawiany jest w infule na głowie i z 

pastorałem w ręku. W rocznicę jego 

śmierci, 6 grudnia, obchodzimy mikołajki - 

dzień obdarowywania się prezentami.  

Św. Mikołaj. Biskup - dobroczyńca  

 

Mikołaj, biskup Miry urodził się w Patarze 

na terenie obecnej Turcji około 270 roku. 

Od najmłodszych lat Mikołaj był bardzo 

pobożny i chętnie pomagał ubogim, co 

było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli 

bardzo zamożnymi ludźmi. 

 

Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że 

jeden z mieszkańców Patary popadł w 

biedę. Wychowywał on trzy córki, które z 

braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. 

Mikołaj wrzucił im przez okno sakiewkę  

z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. 

Gdy został biskupem zasłynął wśród 

wiernych jako dobroczyńca i gorliwy 

duszpasterz. Mikołaj uratował przed 

śmiercią trzech drobnych złodziejaszków 

upraszając w Konstantynopolu cesarza 

Konstantyna I Wielkiego o darowanie im 

życia. 

Kult świętego Mikołaja  
 
W całym chrześcijańskim świecie kult 
świętego Mikołaja zaczął szybko się 
rozpowszechniać. Świadczy o tym przede 
wszystkim liczba kościołów, które 
nazywane były jego imieniem. W samym 
Rzymie jest ich jedenaście, w Polsce 327. 
Popularyzację wizerunku świętego 
Mikołaja zawdzięczamy Holendrom. Św. 
Mikołaj był patronem Amsterdamu  
i otaczano go tam szczególną czcią. 
Przedstawiany był jako stary człowiek  
w szatach biskupa, który jeździł na ośle. 
 
Od XVI wieku świętego Mikołaja 
wyobrażano sobie przypływającego 
statkiem zza Oceanu i jeżdżącego na 
białym koniu. W Holandii zapiski o 
świętowaniu 6 grudnia pochodzą już z XIV 
wieku. Wówczas uczniowie, członkowie 
chóru kościelnego dostawali kieszonkowe  
i mieli wolny dzień. Kiedy Brytyjczycy zajęli 
kolonię holenderską Nowy Amsterdam 
 i założyli Nowy Jork, mieszkający tam 
Holendrzy w dalszym ciągu kontynuowali 
tradycję obdarowywania się prezentami. 
Zwyczaj wręczania sobie prezentów w 
dzień św. Mikołaja przyjął się szybko także 
wśród innych mieszkańców, a 6 grudnia 
1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. 
Wzmianki o tej tradycji w Polsce można 
znaleźć w tekstach z XVIII wieku. 



NIECODZIENNIK 

 

 

4 
 

Warto czytać 

MARCIN SZCZYGIELSKI 

CZARNY MŁYN  

Doskonała, zakrawająca o 
horror, mroczna powieść 
trzyma w napięciu już od 
pierwszych zdań. 
Wszystko dzieje się w 
małej, zaniedbanej 
wiosce, w której zostało 
już tylko kilka 
upadających 
gospodarstw. Niczego się 
tu nie uprawia ani nie 
hoduje zwierząt, bo z 
niewiadomych przyczyn 
nic nie chce tu rosnąć. 
Wokół wyrastają jedynie 
słupy wysokiego napięcia, 
a w tle straszą ruiny 
kombinatu dawnej 
spółdzielni rolniczej. To 
ponure, nieprzyjazne 
miejsce, skąd wszędzie 
jest za daleko i gdzie 

nawet nie odbiera 
telewizja – to cały świat 
jedenastoletniego Iwo  
i grupki jego przyjaciół. 
Swoista izolacja  
i konieczność 
samodzielnego 
organizowania sobie 
zabaw, spowodowana 
brakiem dostępu do 
popularnych rozrywek, 
tworzą między dziećmi 
silną więź i poczucie 
wzajemnej 
odpowiedzialności. To 
właśnie ona pozwoli im 
razem przetrwać 
nadchodzący koszmar. 
Pewnego razu we wsi 
zaczynają się bowiem 
dziać dziwne, trudne do 
wyjaśnienia zjawiska, 
które z każdym dniem 
przybierają coraz bardziej 
makabryczny obrót. Na 
domiar złego okazuje się, 

że z nieobliczalnym 
żywiołem dzieci muszą się 
zmierzyć zupełnie same. 
W jaki sposób przygotują 
się do decydującej 
wyprawy? Czy uda im się 
rozwikłać zagadkę 
Czarnego Młyna i stawić 
czoła jego destrukcyjnej 
energii? I jaką rolę odegra 
w tym wszystkim 
upośledzona siostra 
głównego bohatera?  

 
KATARZYNA PRANIĆ 

ELA- SANELA 
 
Ela z pozoru jest 
zwyczajną nastolatką – 
jak każda dziewczyna ma 
swoje pasje, marzenia i 
problemy w 
rówieśnikami. Jednak jej 
pochodzenie i pełna 
znaków zapytania 
przeszłość wciąż o sobie 
przypominają, 
utrudniając poszukiwanie 
własnej tożsamości. Ela 
bowiem urodziła się w 
Bośni podczas wojny na 
Bałkanach, skąd wraz z 

grupą uchodźców, 
oddzielona od rodziny, 
jeszcze jako niemowlę 
trafiła do Polski i została 
tu adoptowana. 
Dziewczynka nie wie nic o 
swoich krewnych, nie wie 
nawet, czy żyją. Kiedy 
pewnego dnia 
niespodziewanie udaje się 
nawiązać z jednym z nich 
kontakt, Ela zaczyna 
powoli odkrywać swoje 
korzenie, a w sobie samej 
– Sanelę…
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Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, 
stół zastawiony, czekają tylko na pierwszą 
gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno 
dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie 
do drzwi. 
- Kto tam? 
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie 
miejsce? 
- Jest. 
- A mogę skorzystać? 
- Nie. 
- Ale dlaczego?! 
- Bo tradycyjnie musi być puste!  

*** 
Są święta Bożego Narodzenia.  
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  
-Mamo, choinka się pali.  
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".  
Po chwili Jasiu znów przychodzi:  
-Mamo, a teraz firanka się świeci. 

*** 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią 

u dziadków. Przed pójściem spać, klękają 

przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich 

ile sił w płucach woła głośno:- Modlę się o 

nowy rowerek, modlę się o nowe 

żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz 

dvd...Starszy brat pochylił się i szturchnął 

go mówiąc:- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg 

nie jest głuchy. Na to chłopiec:- Nie, ale 

babcia jest. 

***  

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja 

wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.  

- A co, nie chcesz już pociągu?  

- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej 

szafie. 

 

*** 
Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka na 

pierwszą gwiazdkę.  

Oczywiście puste miejsce zostawił a tu 

nagle dzwonek.  

- Puk,puk!  

- Kto tam!  

- Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce?  

- Jest.  

- A mogę skorzystać?  

- Nie.  

- Czemu?  

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

*** 
Jasio cierpliwie wyczekuje na prezenty od 

Świętego Mikołaja. W końcu o północy 

zniecierpliwiony pyta:  

- Mamusiu, kiedy wreszcie przyjdzie 

Święty Mikołaj?  

- A czy ja wiem syneczku, o której godzinie 

wróci twój tatuś z knajpy? 

*** 
Mały chłopczyk pyta kolegę:  
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?  
- Istnieje.  
- A skąd wiesz?  
- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich 
głupich prezentów.

  

http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,mamo-z-mego-listu-do-sw-mikolaja
http://kawaly.tja.pl/dowcip,mamo-z-mego-listu-do-sw-mikolaja
http://kawaly.tja.pl/dowcip,mamo-z-mego-listu-do-sw-mikolaja
http://kawaly.tja.pl/dowcip,mamo-z-mego-listu-do-sw-mikolaja
http://kawaly.tja.pl/dowcip,mamo-z-mego-listu-do-sw-mikolaja
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-cierpliwie-wyczekuje-na-prezenty
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-cierpliwie-wyczekuje-na-prezenty
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-cierpliwie-wyczekuje-na-prezenty
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-cierpliwie-wyczekuje-na-prezenty
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-cierpliwie-wyczekuje-na-prezenty
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-cierpliwie-wyczekuje-na-prezenty
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jasio-cierpliwie-wyczekuje-na-prezenty
http://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-chlopczyk-pyta-kolege-jak-myslisz
http://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-chlopczyk-pyta-kolege-jak-myslisz
http://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-chlopczyk-pyta-kolege-jak-myslisz
http://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-chlopczyk-pyta-kolege-jak-myslisz
http://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-chlopczyk-pyta-kolege-jak-myslisz
http://kawaly.tja.pl/dowcip,maly-chlopczyk-pyta-kolege-jak-myslisz
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MUSIC CORNER 

WHAM – LAST CHRISTMAS 

Last Christmas  

I gave you my heart  

But the very next day  

you gave it away  

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special  

 

Last Christmas  

I gave you my heart  

But the very next day  

you gave it away (you gave it away) 

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special (special) 

 

Once bitten and twice shy  

I keep my distance  

But you still catch my eye  

Tell me baby  

Do you recognize me?  

Well  

It's been a year  

It doesn't surprise me  

 

(Happy Christmas)  

 

I wrapped it up and sent it  

With a note saying "I love you"  

I meant it  

Now I know what a fool I've been  

But if you kissed me now  

I know you'd fool me again  

 

Last Christmas  

I gave you my heart  

But the very next day  

you gave it away (you gave it away) 

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special (special) 

 

Last Christmas  

I gave you my heart  

But the very next Day 

 

 

 

W ostatnie Święta 

Oddałem ci moje serce 

Ale już następnego dnia 

Zwróciłaś mi je 

W tym roku 

Aby uchronić się od łez 

Dam je komuś wyjątkowemu 

 

W ostatnie Święta 

Oddałem ci moje serce 

Ale już następnego dnia 

Zwróciłaś mi je (zwróciłaś mi je) 

W tym roku 

Żeby uchronić się od łez 

Dam je komuś wyjątkowemu  

 

Kto na gorącym się sparzył, ten na zimne 

dmucha 

Trzymam się z dala 

Ale Ty ciągle przykuwasz mój wzrok 

Powiedz mi, kochanie 

Poznajesz mnie? 

Cóż, 

Minął rok 

Jakoś mnie nie dziwi 

 

(Wesołych Świąt) 

 

Spakowałem je i wysłałem  

Wraz z notką: "Kocham cię" 

Naprawdę tak uważałem 

Teraz wiem, jak byłem głupi 

Ale jeśli pocałowałabyś mnie teraz 

Wiem, że znowu dałbym się oszukać 

 

W ostatnie Święta 

Oddałem ci moje serce 

Ale już następnego dnia 

Zwróciłaś mi je (zwróciłaś mi je) 

W tym roku 

Żeby uchronić się od łez 

Dam je komuś wyjątkowemu 

W ostatnie Święta 

Oddałem ci moje serce 

Ale już następnego dnia 
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you gave it away  

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special (special) 

 

A crowded room  

Friends with tired eyes  

I'm hiding from you  

And your soul of ice  

My God I thought you were  

Someone to rely on  

Me?  

I guess I was a shoulder to cry on  

 

A face on a lover with a fire in his heart  

A man undercover but you tore me apart  

 

Now I've found a real love you'll never 

fool me again  

 

Last Christmas  

I gave you my heart  

But the very next day  

you gave it away (you gave it away) 

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special (special) 

 

Last Christmas  

I gave you my heart  

But the very next day  

you gave it away  

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special  

 

A face on a lover with a fire in his heart  

A man under cover but you tore him apart  

Maybe next year I'll give it to someone  

I'll give it to someone special. 

(Special. Someone. Someone.) 

I'll give it to someone... 

 

Zwróciłaś mi je 

W tym roku 

Żeby uchronić się od łez 

Dam je komuś wyjątkowemu  

 

Zatłoczony pokój 

Przyjaciele ze zmęczonymi oczami 

Ukrywam się przed tobą 

I twoją lodowatą duszą 

Mój Boże, myślałem, że byłaś 

Kimś, na kim można polegać 

Ja? 

Myślę, że byłem tylko ramieniem do 

wypłakania się 

Twarz kochanka z ogniem w jego sercu 

Mężczyzna pod przykryciem - ale ty mnie 

rozdarłaś 

Teraz znalazłem prawdziwą miłość, już 

nigdy mnie nie oszukasz 

 

W ostatnie Święta 

Oddałem ci moje serce 

Ale już następnego dnia 

Zwróciłaś mi je (zwróciłaś mi je) 

W tym roku 

Żeby uchronić się od łez 

Dam je komuś wyjątkowemu 

(wyjątkowemu) 

W ostatnie Święta 

Oddałem ci moje serce 

Ale już następnego dnia 

Zwróciłaś mi je 

W tym roku 

Żeby uchronić się od łez 

Dam je komuś wyjątkowemu 

 

Twarz kochanka z ogniem w jego sercu 

Mężczyzna pod przykryciem - ale ty go 

rozdarłaś 

Może za rok dam je komuś 

Dam je komuś wyjątkowemu 

(Wyjątkowemu. Komuś. Komuś.) 

Dam je komuś... 
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DATES AND FESTIVALS 

Christmas in England 

Na długo przed Świętami Bożego 

Narodzenia wszystkie ulice i sklepy 

udekorowane są ozdobami świątecznymi 

(Christmas decorations) i oświetlone 

lampkami, a zewsząd płynie dźwięk kolęd 

(carols) i piosenek świątecznych. Domy w 

środku przystrojone są bluszczem (ivy), 

ostrokrzewem (holly) oraz jemiołą 

(mistletoe). W wigilię Bożego Narodzenia 

(Christmas Eve) dzieci w Wielkiej Brytanii 

oraz w Stanach Zjednoczonych zostawiają 

począstunek dla Mikołaja (Santa), w Anglii 

jest to zwykle babeczka z nadzieniem 

(mince pie) i kieliszek sherry; w USA 

ciasteczko (cookie) i szklankę mleka, aby 

Święty Mikołaj, który odwiedzi ich w nocy 

mógł się poczęstować. Dla jego reniferów 

przygotowują marchewkę i miskę wody, a 

na kominku wieszają skarpety (stockings) 

na prezenty.  

W Dniu Bożego Narodzenia (Christmas 

Day) na dzieci czeka mnóstwo prezentów  

 

w skarpetach oraz pod choinką (Christmas 

tree). Wśród dań świątecznych w Wielkiej  

Brytanii na stołach można spotkać m.in. 

pieczonego indyka (roast turkey), 

ziemniaki (potatoes), brukselki (Brussels 

sprouts)    i świąteczny pudding (Christmas 

pudding) z suszonymi owocami, w którym 

czasami dzieci mogą znaleźć ukryte 

monety albo drobne zabawki, W Stanach 

Zjednoczonych na świąteczny obiad je się 

indyka (roast turkey), ciasto z dyni 

(pumpkin pie) i chleb kukurydziany (corn 

bread). Przed uroczystym obiadem 

wszyscy rozrywają dużego papierowego 

cukierka (Christmas cracker),  

w którym znajduje się żart (joke), fant oraz 

papierowa korona, którą każdy zakłada do 

obiadu. Żeby dostać się do tego co jest w 

środku dwoje ludzi musi ciągnąć za jego 

końce – przy otwarciu słyszy się 

charakterystyczny dźwięk i ze środka 

wypada zawartość.  

 Drugi Dzień Świąt to tzw. Boxing Day, 

mieszkańcy Wielkiej Brytanii oraz Stanów 

Zjednoczonych spędzają go w gronie 

rodziny i przyjaciół.  
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JOKE CORNER 

 

1. Have you heard about the blonde who 
took her computer to a doctor because it 
had a virus? 

 

heard – słyszałeś 

took – wzięła 

2. What's the difference between Heaven 
and Hell? 

In Heaven: 

the French are cooks                                                

the Germans are the engineers  

the British are the police 

the Swiss are the managers 

the Italians are the lovers 

 

In Hell: 

the British are the cooks 

the French are the managers 

the Italians are the engineers 

the Germans are the police 

the Swiss are the lovers 

 

heaven – niebo 

hell – piekło 

cook – kucharz 

engineer – inżynier 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wielu głębokich i radosnych 

przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, 

wytrwałości i radości 
oraz błogosławieństwa Bożego 
w każdym dniu nadchodzącego 

Roku 
życzy redakcja Niecodziennika 

Opieka nad redakcją gazetki: Joanna Tarnowska, Justyna Stasińska 


