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BoŜe Narodzenie po polsku 
BoŜe Narodzenie to choinka, prezenty, Ŝyczenia, kolędy i 
atmosfera, którą trudno opisać. Charakterystyczna dla świąt jest 
równieŜ poinsecja- roślina znana bardziej pod nazwą Gwiazdy 
Betlejemskiej. KaŜdego roku tą dziką meksykańską roślinę kupuje 
coraz więcej osób. 
W supermarketach moŜemy "poczuć" święta (w tym roku juŜ od  
listopada). Zakupy robimy w rytm światowych kolęd, omijając          
w  pędzie uśmiechnięte aniołki lub Mikołaja. 
24 grudnia, czyli Wigilia BoŜego Narodzenia jest dniem 
szczególnym. SpoŜywamy uroczystą kolację, która składa się z 12 
potraw- na znak 12 Apostołów. 
Główną potrawą powinna być ryba (jeden z wielu znaków 
chrześcijaństwa). To właśnie tego wieczoru odwiedza nas Aniołek,       
Gwiazdor, Mikołaj (zaleŜy to od regionu Polski) i znajdujemy       
prezenty pod choinką. 
Świąteczny czas jest okazją do rodzinnych spotkań i wspólnego   
kolędowania. 
31 grudnia to imieniny Sylwestra, które kończą rok kalendarzowy. 
Dla jednych jest to czas filozoficznych podsumowań, a dla innych 
czas wspaniałej zabawy. Sylwester jest równieŜ dniem czynienia 
postanowień na Nowy (lepszy) 
R o k .  C z a s e m  N a s z e 
postanowienia nie są, aŜ tak silne 
i kończą się juŜ 1 stycznia:) 
Redakcja gazety HUGOŁŁAJ      
Ŝyczy udanych, rodzinnych Świąt 
BoŜego  Narodzenia  oraz 
wspaniałej zabawy na Sylwestrze. 
                     
 
 
                        Asia i Paula:)) 
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Dwa tygodnie LABY, czyli sprawdzone   
sposoby na FERIE 

 Co prawda do ferii zimowych zostało jeszcze trochę   
czasu (zaczynają się 26 stycznia), ale warto już dziś         
zastanowić się jak najkorzystniej  spędzić te cudne dwa 
tygodnie. Oto kilka propozycji:  

• Ferie, czyli wiadomo, że to zima. Okupowane    
będzie Zakopane ze względu na klimat,                
ale przede wszystkim ze względu na góry i narciarskie szaleństwo. 

• Osobom, które nie lubią zimy proponujemy ciepłe kraje… Polska 
zasypana śniegiem, a Ty pluskasz się w ciepłym morzu. 

• Kolejną opcją mogą być obozy, kolonie, zimowiska. Organizatorzy na 
pewno zatroszczą się o kulig, lepienie bałwana, bitwę na śnieżki- słodki 
powrót do dzieciństwa. Ogromnym plusem takiego wyjazdu są nowe   
znajomości( a może pierwsza miłość??). 

• Osoby ambitne i chłonne wiedzy mają szansę, aby całkowicie oddać się 
nauce i zapisać na kurs, np. języków obcych. 

• Leniuszkom pozostaje dom. Może jakaś ciekawa książka? Interesujący 
program lub film w TV?  

• Maturzystom nie pozostaje nic innego jak powtórki, korepetycje lub           
słodkie „sam na sam” z zaległymi lekturami. 

 

Wszystkim, bez wyjątku, niezależnie od formy    
spędzania ferii życzymy udanego i bezpiecznego    

wypoczynku!!! 

 
                                                                             Dominka i Sandra 

UWAGA!!! 
W czasie ferii zimowych moŜecie skorzystać w szkole z konsultacji          
przedmiotowych oraz zajęć sportowych. 

Zapraszamy takŜe do Centrum Multimedialnego i biblioteki szkolnej. 

Szczegółowy harmonogram zajęć udostępniony zostanie przed feriami. 



Trochę pa
ranoi z 

naszego
 świata :D 
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JanQ & Mayron 

Pozdrowienia: dla czytelników: „ROLAND” , „JACUCH” , „TWOJA STARA”  ‘JeŜeli chcesz, 
aby Twoje pozdrowienie znalazło się w naszym dziale, daj znać :D 

<isil> pierwszy wykład z japonistyki, profesor zaczął go następująco  

"dzień dobry, dzisiaj nauczymy sie tego gdzie jest dół a gdzie jest góra 
podręcznika" :)  

<sara> a dostanę od Ciebie buziaczka? ;) 

<carlo> :* 

<sara> ale nie tak przez gg ;) 

<carlo> to daj maila.. 

 

 

 

 

 

 

<Krysti@n> Słyszałem ze mieszkasz w  
akademiku na piętrze dla par z dziećmi ^^ 

<Karolina> a no, wszędzie wózki stoją 

<Krysti@n> hmm, ale czemu cie tam     
umieścili - chcesz nam cos powiedzieć? :D 

<Karolina> Nie - ja tam jestem z 
przypadku :) 

<Krystian> Noo jak oni wszyscy :D  
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„VII Zaduszki Literackie –Zagłębiowska Safo, zagłębiowski Rilke” 
30 października w zawierciańskim klubie „Novum” po 18 latach przerwy odbyły się  VII Zaduszki Literackie.         
Wieczór poświęcony był twórczości  Anki Kowalskiej i Kazimierza Ratonia. Ich historie i burzliwe życiorysy       
przedstawiał gospodarz imprezy Bogdan Dworak.  

Anka Kowalska- pisarka i dziennikarka urodziła się 22     
lutego 1932r. w Sosnowcu. Ukończyła polonistykę na      
KUL-u, po studiach zamieszkała w Warszawie. W latach 60 
publikowała poezję, prozę i recenzje we „Współczesności”  
i miesięczniku „Życie i Myśli” była członkiem Związku     
Literatów Polskich. Zmarła 29 czerwca bieżącego roku. 
Powieść Kowalskiej pt. Pestka została przetłumaczona na 
pięć języków, a w 1995 na jej podstawie nakręcono film      
w reżyserii Krystyny Jandy. 
 Drugim wspomnianym poetą jest Kazimierz Ratoń 

urodzony 04.03.1942 roku w Sosnowcu. Jeden z 

najbardziej       znanych „poetów wyklętych”. Laureat 

Łódzkiej Wiosny  Poetów oraz nagrody Roberta Gravesa. 

Przez większość swojego życia chorował na gruźlicę. Jego poezja ukazuje obrazy 

męczeństwa              fizycznego i duchowego.   Zmarł osamotniony, skłócony z rodziną 1 

W nocy zmęczonej 

w nocy którą znienawidziłem 

ciało łamie się pęka i kiśnie  

zanieczyszcza powietrze śpiącym zwierzętom 

urąga niebu swoją beznadziejnością 

w nocy z której nie można wyjść 

wyję duszony ciemnością 

wyję jak kaleczony pies 

pozbawiony narkozy i zastrzyków 

pozbawiony litości                                                                

                                        Kazimierz Ratoń 

Apostrofa do miłości                                            

Zanim gwiaździsty palec przetnie moje żyły 

grzechem płynące jak mlekiem i miodem 

ty ciało moje z wodorostów rozwiąż 

i muł zielony z oczu — 

  

Zanim wiatr zwieje plewy 

spod klepiska skroni 

już ty wyłuskuj ziarna 

i chroń je przed ptakiem 

i chroń je przed ulewą 

i przede mną chroń je 

— owoc kamiennej gleby 

  

Nim Bóg jastrzębim dziobem 

zaryje się we mnie 

— ty mnie przede mną ocal 

                                  Anka Kowalska 

POLECAMY NA FERIE POLECAMY NA FERIE POLECAMY NA FERIE POLECAMY NA FERIE ————Anka Kowalska Anka Kowalska Anka Kowalska Anka Kowalska PestkaPestkaPestkaPestka    

Jest to jedna z najbardziej przejmujących historii miłosnych w naszej 

powojennej literaturze. Uwikłani w sytuację miłosnego trójkąta             

bohaterowie książki - Agata, Borys i Teresa - są świadomi istnienia 

nadrzędnych wartości etycznych wartości, nie wypierają się 

odpowiedzialności i z góry są przygotowani na nieuchronność 

c i e r p i e n i a . 

Towarzyszący miłości ból obnaża ją ze wszystkiego, co zbyteczne           

i przypadkowe, pozostawiając jedynie jej 
Andzia 

Dominika i Sandra 
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Moralność według DulskichMoralność według DulskichMoralność według DulskichMoralność według Dulskich    

17 listopada na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury 

odbyła się premiera „Moralności pani Dulskiej”           

w interpretacji młodzieŜowego  zespołu teatralnego  

„Magma”.  

Siedząc w wygodnych fotelach, obserwowaliśmy  

losy tytułowej rodziny. Poznaliśmy zatem Anielę    

Dulską- obłudną, chorobliwie oszczędną posiadaczkę 

kamienicy oraz jej męŜa- człowieka zdominowanego, 

który podczas prawie 

dwugodzinnej sztuki wypowiada tylko jedno zdanie: „A NIECH WAS 

WSZYSCY DIABLI” ( co wywołuje zachwyt widowni!) . Tytułowa 

bohaterka,  oprócz męŜa, ma trójkę dzieci : Hesię, Melę i Zbyszka, 

w którego postać wcielił się nasz redakcyjny kolega Michał          

Dobrzański.                                                                                                

Tytuł sztuki jest ironiczny i absurdalny, poniewaŜ Dulska jest    

osobą amoralną- udaje, Ŝe nie widzi romansu syna ze słuŜącą,        

a lokatorom wypomina skandale. 

Wszystkim, którzy nie będą mieli okazji zobaczyć spektaklu        

proponujemy przeczytanie ksiąŜki, a młodym artystom gratulujemy 

i Ŝyczymy dalszych sukcesów!!! 

M. Dobrzański w roli Zbyszka 

Zespół teatralny „Magma” w dniu premiery 

Dominika i Sandra 

Szkoła otwarta na Europę 

W październiku bieŜącego roku gościliśmy w Kołłątaju 
przedstawicieli szkół z Włoch i Niemiec. Odwiedziny te 
zapoczątkowały naszą  międzynarodową współpracę.  Z 
inicjatywy dyrektora       Stanisława Lecha podpisana została 
umowa o praktyki z włoskimi pracodawcami. Uczniowie 
technikum hotelarskiego i technikum gastronomicznego wyjadą w 
czerwcu do Bergamo (północne     Włochy) na trzymiesięczny 

staŜ. Przez 5 dni w tygodniu będą   pracować w restauracjach i hotelach, a pozostałe 2 dni 
przeznaczą na zwiedzanie i poznawanie      nowej kultury. Praktykanci otrzymają miesięczne 
kieszonkowe w kwocie 400 euro. Po odbyciu staŜu chętni będą mogli przedłuŜyć umowę o pracę na 

kolejne trzy miesiące. 
Pozostaje jeszcze pytanie: co z barierą językową? OtóŜ, nasi 
uczniowie przed wyjazdem uczestniczyć będą w kursie języka 
włoskiego (opłaconym przez Starostwo Powiatowe) 
zorganizowanym w szkole. Otrzymają takŜe niezbędne słowniki i 
podręczniki. We Włoszech równieŜ będą doskonalić 
profesjonalne słownictwo w czasie 20-godzinnej nauki. 
W październiku Pan dyrektor uczestniczył w wizycie 
przygotowawczej w Niemczech, w czasie której omówił warunki 
odbycia praktyk przez grupę 45 uczniów z naszej szkoły. 
Trzymamy  kciuki za powodzenie kolejnego projektu, Ŝyczymy 

Bergamo—Lombardia 
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Studniówka za pasem , a matura tuŜ, tuŜ... 

Rok szkolny 08/09 to czas zakończenia edukacji przez tegoroczne klasy maturalne. 

Jest to okres wytęŜonej nauki...., ale nie tylko! W ostatnich dniach nasza uwaga skupia 
się na dwóch najwaŜniejszych wydarzeniach: nocy sylwestrowej, ale przede wszystkim 
na STUDNIÓWCE! 

ZbliŜa się czas gorączkowych przygotowań: makijaŜ, fryzura, sukienka, garnitur 
(oczywiście odpowiedni dobór partnera/partnerki) !   Sylwester będzie stanowił 
przedsmak prawdziwej zabawy. Spędzimy go zapewne  w gronie naszych bliskich. O 
północy Nowy Rok przywitamy tradycyjnie szampanem! Za to Bal Maturalny, który 
odbędzie się w pięknym „Orlim Gnieździe” ,to dopiero będzie prawdziwa zabawa! Pierwszy dorosły bal w naszym 
Ŝyciu, który spędzimy razem z nauczycielami. Rozpoczniemy go jak zawsze Polonezem;) 

Nie oszczędzajmy na kreacjach!  Dziewczyny pamiętajcie o podwiązkach i czerwonej bieliźnie, która ma „przynieść 
szczęście na maturze” ! 

Postanowiliśmy przeprowadzić SONDĘ wśród maturzystów, aby dowiedzieć się jak wyglądają przygotowania do 
tych waŜnych wydarzeń. Pytaliśmy, czy kreacje zostały juŜ zakupione, z jakim partnerem/partnerką chcą szaleć 
nasi maturzyści oraz czym dla nich jest Studniówka.                                              

KoleŜanka z IV klasy zdradziła, Ŝe jej kreacja musi być wyjątkowa, poniewaŜ „nie chce być kopią innych 
dziewczyn”, Ania dodaje: „nie za skromna”. Idealny partner na Studniówkę powinien być kulturalnym, świetnym         
tancerzem. Dla większości Studniówka jest najwaŜniejszą imprezą przed maturą. Kreacje, jeśli nie wiszą jeszcze  
w szafie, to cierpliwie „czekają” na wystawach częstochowskich sklepów (dlaczego akurat częstochowskich??????). 

Przygotowania do Studniówki idą pełną parą, gorzej z nauką do matury... KaŜdy myśli optymistycznie.. oby na 
tym myśleniu się nie skończyło. 

śyczymy wspaniałej zabawy na Studniówce oraz na początek dobrych wyników z matury próbnej. 

    SYLWESTROWE PRZESĄDY, BALOWE TRENDY   SYLWESTROWE PRZESĄDY, BALOWE TRENDY   SYLWESTROWE PRZESĄDY, BALOWE TRENDY   SYLWESTROWE PRZESĄDY, BALOWE TRENDY   2008/2009    

Sylwestrową noc- ostatnią w roku tradycyjnie Ŝegna się hucznie na 
balach i prywatkach. Potocznie mówi się, Ŝe "jaki Sylwester, taki cały 

rok". Z tą wyjątkową nocą związanych jest wiele zwyczajów                   
i przesądów 

 
• Jeden z nich mówi, Ŝe naleŜy pozbyć się starych problemów, aby nie wchodzić        
z nimi w Nowy Rok. Jeśli chcemy się uwolnić od  przykrych wspomnień, w sylwestrową noc 
warto spisać zmartwienia na czerwonym papierze, Ŝeby później móc je spalić  
• Wszelkie długi i poŜyczki najlepiej uregulować jeszcze przed Sylwestrem, aby nie 
witać Nowego Roku z długami i w najbliŜszej przyszłości nie stać się ofiarami niesłownych 
dłuŜników. śeby nie cierpieć na brak pieniędzy, 31 grudnia do portfela warto włoŜyć łuski     
z wigilijnego karpia.  
• Pewien przesąd mówi teŜ, Ŝe warto w dzień przełomu włoŜyć na siebie nową          
bieliznę, koniecznie z metką, a tego dnia szczególnie zadbać o piękny wygląd. WróŜy to 
powodzenie u płci przeciwnej w następnych miesiącach.  
 

 
Jeśli wybierasz się na imprezę, która nie jest wielkim        

balem, ale i domowym party piŜamowym, warto załoŜyć sukienkę 
koktajlową. Koktajlową, czyli kończącą się w okolicach kolana, 
nie przesadnie elegancką, ale i nie codzienną, uszytą najczęściej  
z lekkich, powiewnych materiałów. Taką, jaką załoŜyłabyś na  
przyjęcie w ogrodzie - porównanie nieprzypadkowe: sylwestrowa 

noc powinna być bardzo gorąca! 

Prezentowana sukienka jest na Sylwestra idealna: lekko przed 
kolano, bardzo rozkloszowana, z nieco podniesioną talią - w sam raz 
by wyeksponować biust i nie krępować talii. Przekładane za szyję,   
fantazyjne wykończenie dekoltu i szeroki poprzeczny pas pod biustem 
dodają delikatnej ŜorŜecie punkowego charakteru.  

Dominika i Sandra 

Sylwia i Monika 
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CZAS NA PRZERWĘ... 
Poznaj znaczenie swojego imienia 
Ada - osoba delikatna, kulturalna, powabna, lubiąca piękne otoczenie i przyrodę. Bardzo łaknie wiedzy, 
gromadzi ksiąŜki naukowe. Posiada subtelne usposobienie i miły wygląd. Jest odwaŜna i wraŜliwa.                  
Agata - optymistycznie patrzy na świat. Kocha ruch. Nie cierpi nudy. Jest bardzo uzdolniona               
artystycznie. Ma wspaniałe poczucie humoru.                                                                                                               
Andrzej - odwaŜny, szczery, niezwykle wnikliwy. Jest uzdolnionym kierownikiem, chętnie radzi innym. 
ZałoŜone przez niego ognisko rodzinne moŜe uchodzić za wzór do naśladowania.                                             
Beata - jest powaŜna, troskliwa. Ma duŜy temperament. Lubi czasem rozkazywać, ale i słuchać. Uwielbia 
przyrodę i dalekie podróŜe.                                                                                                                   
Barbara -jest uczuciowa, spokojna, niezaleŜna. Interesuje się sztuką i Ŝyciem towarzyskim. Typ kobiety 
niezaleŜnej, pewnej siebie. Lubi poznawać inne kraje, toteŜ duŜo czyta i podróŜuje.                                      
Bartosz, Bartłomiej- czuje się odpowiedzialny za innych, pociągają go wysokie urzędy i rozwiązywanie 
spraw zbyt trudnych dla większości ich kolegów.  

Baran (20.III - 18.IV)  Urodzeni pod tym znakiem są z natury rzeczy ocięŜali umysłowo i z trudem uczą się najprostszych 
czynności. Ludzie spod tego znaku z powodu swojej tępoty dezorganizują wszystko. W kontaktach towarzyskich Barany są   
z reguły niezmiernie uciąŜliwe i z powodu najmniejszego pretekstu, a nierzadko i bez, wywołują karczemne burdy i bijatyki.                                                                                                         

Byk (19.IV - 19.V) Ma wdzięk powiatowego Casanovy i niczym nie zmącone przekonanie, Ŝe jest pępkiem świata. Lubi         
mizdrzyć się zarówno przed lustrem jak i w pracy. Nigdy niczego nie czyta, choć o wszystkim ma z góry wyrobione 
zdanie.                                            

Bliźnięta (20.V - 20.VI)  Ludzie spod tego znaku w ogóle nie osiągają dojrzałości zarówno intelektualnej jak i 
uczuciowej. Jedyne co naprawdę potrafią, to raz w tygodniu wypełnić kupon Toto-lotka. Zapraszając takiego do domu 
naleŜy pamiętać, Ŝe kradnie i koniecznie przed wyjściem zrewidować.                                                                                                                                                             
Rak (21.VI - 21.VII) Rakom nie moŜna wierzyć nigdy i w niczym. Jeśli np. Rak mówi, Ŝe ceni sobie twoją przyjaźń, to  
moŜna być pewnym, Ŝe przed godziną napisał do szefa donos. Raki stale komuś czegoś zazdroszczą, a po dwudziestym 
piątym roku Ŝycia łysieją, garbią się i tracą zęby. Słusznie zresztą.                                                                                                                                                                           

Lew (22.VII - 21.VIII) Urodzeni pod znakiem Lwa nie lubią się uczyć, z trudem kończą szkoły, nawet specjalne. 
Uwielbiają krzywoprzysięstwo i bardzo chętnie zeznają przed sadem. Zdemaskowani wywołują awantury i dantejskie 
sceny.                                               

Panna (22.VIII - 21.IX) Bardziej osobiste wiązanie się z ludźmi urodzonymi pod tym znakiem to rzecz beznadziejna,     
bo Panna - zarówno rodzaju męskiego, jak i Ŝeńskiego - jako partner erotyczny wykazuje wdzięk słonia i pomysłowość 
królika.  

Waga (22.IX - 22.X)  Wagi mają krótką pamięć i wzrok, dwie lewe ręce, tępy słuch i dowcip, ambicje zawodowe                    
i poczucie humoru w zaniku. Nie maja natomiast szczęścia do pieniędzy, powodzenia w miłości, rozumu i zdrowia. 

 

Skorpion (23.X - 21.XI) Ma manię prześladowczą. Nic nie jest w stanie zmienić jego przekonania, Ŝe za liczne, stałe  
niepowodzenia Skorpiona winien jest zawsze ktoś inny, a nie on sam. Z przyjemnością dręczy zwierzęta i marzy           
o posadzie dozorcy w ZOO.  

Strzelec (22.XI - 20.XII) Osobnik spod tego znaku wykazuje duŜo energii i pomysłowości - urodzony działacz 
społeczny. Na starość pisuje wspomnienia od początku do końca zmyślone.  

KozioroŜec (21.XII - 19.I) KaŜde zdrowe i dbające o swój rozwój społeczeństwo powinno natychmiast izolować osoby spod 
znaku KozioroŜca. . Nadaje się wyłącznie do kopania rowów, a i to pod nadzorem. Jego Ŝycie rodzinne, totalne zero. 

 

Wodnik (20.I - 18.II) Ma szalony pociąg do gastronomii czwartej kategorii i nigdy nie oddaje poŜyczonych pieniędzy.          
MęŜczyźni spod tego znaku, wcześniej czy później, okazują się ekshibicjonistami. W zakładzie penitencjarnym czują się 
nieźle.  

Ryby (19.II - 19.III) Bez przerwy powodują ciągłe nieporozumienia w pracy i w domu. Prochu na pewno nie wymyślą. Broń 
BoŜe nie dopuszczać ich do urządzeń bardziej skomplikowanych, niŜ. tłuczek do kartofli, bo popsują. Znak sprzyjający -
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PAŹDZIERNIK 
• Święto Edukacji 
Narodowej 

• Prezentacja koła PCK 
na 50– leciu koła HDK 

• „Święto Ziemniaka”     
- szkolne pieczonki 

• Wycieczka do teatru  
w Częstochowie 

Wydarzyło się, czyli Ŝycie szkoły w skrócie  

W następnym 
numerze: 

Str. 8 

Rok 2008, numer 5 

LISTOPAD 
• Narodowe Święto 
Nieodległości 

• wizyta gości          
z Włoch 

• olimpiada PCK 

• próbna matura 

• udział uczniów     
w konkursie literackim 
„Czas na debiut” 

 

GRUDZIEŃ 

• Światowy Dzień Walki 
z AIDS 

• Mikołajki 

• szkolny etap 
olimpiady z 
przedsiębiorczości 

• konkurs 
gastronomiczny w klasie 
II TG 

• poranek poetycki 

Zespół redagujący: M.Dobrzański D.Dorobisz  M.Gieszczyk 
D.Golanko D.Janus  S.Kaczoch P.Korpyś M.Król P.Lesiak J.Mazur 
P.Mirończuk E.Musialska S.Pałka  I.Sochacka I.Stańczyk 
A.Szymocha K.Trepka P.Trepka                                                                                                                                    

1. W jaki sposób 
pomagamy innym? 

2. Laureaci konkursów 
szkolnych i poza-
szkolnych. 

3. Relacja ze          
Studniówki. 

4. śycie kulturalne        
w regionie. 

5. Recenzje. 

6. Wiosenna moda. 

7. Kolejna dawka  
świetnego humoru              
„ w... dropsie”. 

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS 

poświęcony Zygmuntowi Krasińskiemu. 

Przygotuj prezentację multimedialną  
lub album pt. „Autor i jego dzieła”. 

Na Wasze prace czekamy do               
23 stycznia 2009 roku. 

 

 

UWAGA!!!! 

Szansa dla 
kreatywnych i 

ciekawych świata. 
JeŜeli chcesz 

współredagować 
naszą szkolną 

gazetę, zgłoś się do   
biblioteki, na pewno 

znajdziemy dla   
Ciebie zajęcie!!!          

MoŜesz redagować 
istniejące juŜ działy 
lub stworzyć własną 

stronę.            

Z myślą o Was chcemy utworzyć w naszej gazecie dział porad.               
Nurtujące pytania, dręczące sprawy, niewygodne rozmowy– wystarczy      

napisać do nas maila gazetkak@interia.pl a specjalna grupa doradcza 
znajdzie wyjście z sytuacji. 

Piszcie jawnie lub anonimowo– dyskrecja zapewniona! 


