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Mecz Młodziczek Starszych 

w ramach Wielkopolskiej 

Ligi Koszykówki w 

Bojanowie 

 
Mecz Młodziczek Starszych w ramach Wielkopolskiej 
Ligi Koszykówki w Bojanowie pomiędzy MUKS SZOK 
BOJANOWO vs ENEA AZS POZNAŃ w dniu 18.12.2016 
r.,  pomimo walki do samego końca  zakończył się 
wygraną gości.  

 

POEZJA 
Noc Wigilijna 

 

Jakże samotnym zawsze mnie zastajesz 

o nocy! święta nocy! 

płonąca rajem czarodziejskich bajek, 

cudem rozjarzeń i tęczą rozzłoceń – 

jak śnieg cichutka, biała jak opłatek, 

którym się dzielisz z całym, z całym światem – 

O nocy, pod gwiazd milczeniem dalekim, 

I wśród której Bóg się pobratał z człowiekiem! 

Podchodzę cichy do cudzego stołu 

I przełamuję opłatek ze drżeniem: 

z warg proszą słowa z szarego popiołu 

w grobów milczenie – 

Stoję samotny w gwiazd źrenicach wilczych 

owity w smutek jak w sztandar żałobny – 

Na zmarzłej ziemi śnieg – Nade mną milczą 

wieczność i gwiazdy, a pode mną groby. 

Autor: J. A. Gałuszka. 
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POEZJA 

 

Magia Świąt  
Święta to okres magicznych zdarzeń.  

Człowiek, człowiekowi bratem się staje.  

W powietrzu unosi się zapach dziecięcych marzeń, 

a Mikołaj prezenty dzieciom rozdaję. 

 

Lecz tak naprawdę najlepszym prezentem, 

jest dobroć w naszych sercach. 

Jedno dziecko marzy o piesku, drugie chce instrumenty 

dęte, 

lecz ważniejsza jest magia marzeń naszych snach. 

 

Jak Dziewczynka z zapałkami 

otulona pierzyną lśniącego puchu płatek. 

Patrząc w niebo za jasnym gwiazdkami, 

wyszukuje tej jednej, prześlicznej. 

 

Lecz na świecie jak i w baśni. 

Są i tacy, których życzenia dotyczą innych. 

Mimo, iż sami nie mają wiele daśni . 

Więc w tym dniu i ty stań się Mikołajem. 

 

Tak jak Brzydkie kaczątko, 

które wyrosło na Cygnusa . 

Pozwól innym spełniać ich życiątko . 

Niech magia ożyje, to jest właśnie świąteczna dusza.  
 

Autor: Krzysztof Rzeszutko . 
 

CYTATY POLAKÓW 
 

 „Ktoś miłowany tu przyjdzie 

– dobre obejmą nas ręce 

I będą nasze uśmiechy 

srebrnym błękitem dziecięce.”  

Autor: Jan Pietrzycki,  

MOTYWACJA 

 

 
Źródło: http://www.pakerzy.org/6496/swiateczne-
zyczenia-dla-sportowca b 
 

CIEKAWOSTKA 

 
Źródło: 
https://www.youtube.com/watch?v=2kYxpWKeNp8  
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