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Trzeba wierzyć,
że będzie jutro i kolejne dni,
że zaświeci słońce
i spełnią się nasze sny.
Trzeba patrzeć,
by dostrzec piękno
i dobro wokół nas,
by podziwiać ludzi i świat kolejny raz.
Trzeba słuchać
prawd od wieków głoszonych
przez mędrców
i tej cichutkiej melodii
co gra w naszym sercu.
Trzeba szukać przyjaciół 
i szczęścia,
sił i wytrwałości-tego wszystkiego,
co daje nam tyle radości.
Trzeba kochać,
ponieważ tylko miłość w życiu się liczy(…)
Trzeba żyć jak potrafimy najlepiej,
najpiękniej,
bo życie jest chwilą 
i niczym więcej.
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MODA

Zima –mróz i śnieg to dosyć niemiła wiadomość dla 

„zmarźlaków„. Na szczęście w taką pogodę można

zabezpieczyć się przed przymrozkiem pięknymi          

i ciepłymi sweterkami ! 

Przez większość sweter kojarzony jest jako babciny

 i gryzący worek. Nie martwmy się na zapas, 

ponieważ ubierając się ciepło wcale nie musimy 

wyglądać niemodnie. Trendy na jesień/zima 2014 

oferują naprawdę atrakcyjne wzory i fasony. Swetry 

damskie to różnorodność faktur, splotów, kolorów 

i wzorów. W chłodne dni to baza Twojej garderoby, 

łącz wełniane, kaszmirowe kardigany z sukienkami, 

a swetry typu oversize noś jako sukienkę do leginsów 

i stylowych kozaków. 

~ Małgorzata Repke

Niech się spełnią świąteczne życzenia,

te łatwe i trudne do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i te małe,

mówione głośno lub wcale.

Niech się spełnią wszystkie krok po kroku,

niech się spełnią w Nowym Roku.!

Radosnych świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym roku                                 

życzy Redakcja ,,Drzazgi”  
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KĄCIK LITERACKI

Wciąż jesteś przy mnie...

Wciąż jesteś przy mnie. Wszelki dźwięk

i ruch tak zwykły jak schylenie

czoła ku rękom, trzepot powiek

i cichy uśmiech zamyślenia -

to jesteś ty. Milczenie ust,

puls serca i pieszczota dłoni

nie chwycą ciebie ani słowo,

które w przemożny rośnie rytm

i jakby falą i ciemnością

ogarnia mnie... Więc smutek, gorycz,

tęsknota - czyż naprawdę jestem

struną, na której ból mijania

w dźwięk się przewija? Tylko jedna

ty, kiedy schylasz się nade mną,

uważnie patrząc w moje oczy,

uciszasz drżenie i mój ból,

i chociaż ciebie nie ogarnę

słowem i gestem, jest mi dobrze

i mówię ci po prostu: jesteś... 

~ Wybrała Kinga Głuszek

Tadeusz Borowski – polski poeta, prozaik, publicysta. Współpracował z wieloma 
pismami. Był w awangardzie młodych bezkompromisowych twórców (był zaliczany 
do grupy „Pryszczatych”), wychwalających nowy ustrój. Głównym tematem jego 
prac była wojna i  miłość... Jeśli lubicie zagłębiać się w tematykę wojenną 
i kochacie poezję, to jego dzieła są strzałem w dziesiątkę! :-)
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HUMOR Z ZESZYTÓW

Mickiewicz przypomina szkieletom ludów, że są bez serc, bez ducha.

Zacytujmy klasyka, a właściwie romantyka:

,, Kobieto,puchu marny,ty miękka istoto”.

Można przypuszczać, że Wokulski nigdy nie napoczął

swojej żony, a nawet kobiety,tylko czekał na Izabelę.

Kuklinowski podsmażył Kmicica na ruszcie.

Marzę, aby zostać ostatnim szczeblem drabiny wydawniczej,czyli korektorem.

Pani Telimena była cienka w pęcinie.

Bohaterowi wszystko wisi.

Ludzie pierwotni, niestety,  rzadko zmieniali toalety.Ba! Oni w ogóle nie mieli toalet.

W raju pląsali beztrosko Adam i Ewa.

Wieża Babel należała do poliglotów.

~ Wybrała Kinga Głuszek
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LAST CHRISTMAS
~ Małgorzata Repke

„Last Christmas 
I gave you my heart 

But the very next day 
you gave it away” 

Z pewnością te słowa znane są każdemu. Jeśli usłyszmy je w radiu wiemy, 

że rozpoczyna się czas oczekiwania na  święta Bożego Narodzenia. 

Zacznijmy od tego , iż powyższy fragment z piosenki „Last Christmas” został 

napisany przez brytyjski zespół Wham! utworzony przez George’a Michaela i Andrew 

Ridgeleya. Zespół działał w latach 1981-86.

Utwór pochodzący z albumu  Music from the Edge of Heaven stał się wielkim

 przebojem nie tylko w Wielkiej Brytanii,ale na całym świecie.

Teledysk kręcony był  w Szwajcarii. Wystąpili w nim George Michael i Andrew 

Ridgeley, Pepsi & Shirlie oraz przyjaciele m.in. Martin Kemp.Wideoklip przedstawia 

podróż do domku w kurorcie narciarskim kolejką linową. Na miejscu rozpoczynają 

się przygotowania do świąt bożonarodzeniowych, w tym samym czasie George 

flirtuje z dziewczyną Andrew.

TEKST

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 

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)
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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...

TŁUMACZENIE

W ostatnie święta

Oddałem ci 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 serce

Ale już następnego dnia

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,

Znowu dałbym się oszukać

W ostatnie święta

Oddałem ci serce

Ale już następnego dnia

Zwróciłaś mi je

W tym roku

Żeby uchronić się od łez

Dam je komuś wyjątkowemu

W ostatnie święta

Oddałem ci serce

Ale już następnego dnia

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 zniszczyłaś

Znalazłem prawdziwą miłość, już mnie 

nigdy nie oszukasz

W ostatnie święta

Oddałem ci serce

Ale już następnego dnia

Zwróciłaś mi je

W tym roku

Żeby uchronić się od łez

Dam je komuś wyjątkowemu

W ostatnie święta

Oddałem ci 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, podaruje je komuś

Podaruje je komuś wyjątkowemu

(Wyjątkowemu. Komuś. Komuś.)

Podaruje je komuś..
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SKĄD BOMBKI NA CHOINKACH?

Odpowiedź jest prosta: z biedy.  

Pierwsze bombki powstały w XIX wieku. Wyprodukował je niemiecki rzemieślnik 

Hans Greiner, ponieważ był zbyt biedny, nie stać go było na jabłka i orzechy, 

a że pracował w hucie szkła, wydmuchał sobie szklane owoce, które powiesił 

na choince.

Patent ten uratował hutę w Lauscha przed bankructwem. W latach 70. XIX wieku 

zaczęła ona eksportować choinkowe ozdoby do innych krajów.

W latach 80. XIX wieku Thomas Alva Edison opatentował elektryczne oświetlenie 

na choinkę, a w 1931 roku w Nowym Jorku robotnicy budujący Rockefeller Center 

postawili swoją jodłę, od której zaczął się choinkowy szał zdobienia placów miast 

jak najokazalszymi drzewkami. 

Dawną tradycją ozdabiania drzewek było wieszanie 
- ciastek

- pierniczków

- orzechów

- rajskich jabłuszek

- własnoręcznie wykonywanych w czasie adwentu ozdób z bibuły

- kolorowych papierów

- piórek

- wydmuszek

Współcześnie choinki stroi się
- bombkami 

- lampkami

- cukierkami

- papierowymi ozdobami (jak dawniej)

- srebrnymi lub złotymi włosami anielskimi

- różnokolorowymi łańcuchami

~ Klaudia Tatarynowicz

Historia kartek świątecznych
W 1843 roku Sir Henry Cole wpadł 

na wspaniały pomysł. Stwierdził, że zamiast 

ręcznie pisanych kartek wyśle (swojej licznej 

grupie przyjaciół) tysiąckrotnie powielony 

rysunek, namalowany przez zaprzyjaźnio-

nego malarza. Obrazek przedstawiał rodzinę 

wznosząca toast, były też wypisane życzenia 

na tej kartce.

Idea kartek bożonarodzeniowych, choć 

w tych czasach bardzo ciekawa, nie rozpo-

wszechniła się szybko. 

4 lata później  profesor Emmanuel w swoim 

memoriale „O nowym sposobie korespon-

dowania pocztą” udowodnił, że ta forma 

korespondencji jest niezwykle atrakcyjna, 

oszczędza bowiem czas i papier.

Bożonarodzeniowe kartki zyskały rzeszę 

zwolenników, lecz wadą na samym początku  

było to, że nie można było ich wysyłać 

za granicę.

Wszystko zmieniło się 1 lipca 1875 roku 

gdy kartki dopuszczono do obiegu między-

narodowego. Od tej chwili popularność 

korespondencji pocztówkowej rosła 

lawinowo, a produkcja kartek wykroczyła 

poza Europę. Rozpoczęło się prawdziwe 

pocztówkowe szaleństwo.

W 1900 roku w Warszawie ogłoszono 

konkurs na polską nazwę karty pocztowej. 

Wśród propozycji między innymi znalazły 

się: ‚liścik’ ,’listówka’, ‚otwartka’ i ‚pisanka’. 

A ostatecznym zwycięzcą została zgłoszona 

przez Henryka Sienkiewicza ‚pocztówka’.

Kosmiczna kolęda
W 1965 roku dwóch astronautów, którzy 

znajdowali się na orbicie, złożyło do centrum 

kontroli lotów niepokojący meldunek. Podali, 

że zauważyli w kosmosie coś niezidentyfi-

kowanego. Po kilku minutach napiętej ciszy 

radiowej w centrum lotów na przylądku 

Canaveral na Florydzie z głośników dobiegł 

słaby dźwięk dzwoneczków i zagranej 

na organkach tradycyjnej amerykańskiej 

kolędy… granej przez astronautów. 

Po lądowaniu dzwoneczki i organki zostały 

przekazane do waszyngtońskiego National 

Museum of Space & Aeronautics. Można 

je tam podziwiać do dziś.

Śpiewając z wrogiem
Pięć miesięcy od wybuchu I wojny światowej 

na zachodnim froncie doszło do niespotyka-

nego wcześniej zjawiska. W wigilię Bożego 

Narodzenia żołnierze zawiesili walkę 

i śpiewali kolędy. Gdy 25 grudnia niemieccy 

żołnierze wyszli z okopów i zaczęli 

zbliżać się do aliantów krzycząc po angielsku 

„Wesołych Świąt”, ci pomyśleli że to fortel. 

Na szczęście obawy okazały się bezpodstaw-

ne. Dziesiątki brytyjskich żołnierzy opuściło 

pozycje obronne i powitało Niemców 

życzeniami i uściskami dłoni. Niektórzy 

nawet wymieniali się z wrogami papiero-

sami, co symbolizowało tradycję wręczania 

świątecznych podarków. Wydarzenie 

to zostało później nazwane Bożonarodze-

niowym Rozejmem 1914 roku. Było też 

jednym z ostatnich przykładów rycerskości 

w czasach wojny.
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