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 Święta…
„JuŜ czas przystroić choinkę(…)” – mówią słowa piosenki. 
JuŜ niedługo, bo za kilka dni, takŜe będziemy pochłonięci 
przygotowaniami do najpiękniejszych, najbardziej 
magicznych świąt – Świąt BoŜego Narodzenia. Zapach 
choinki, błyszczące bombki, migoczące światełka, zapach 
pierników i barszcz wprowadza nas w cudowny nastrój. 
 Chcieliśmy wprowadzić Was w ten magiczny czas   
i juŜ Ŝyczyć, abyście przeŜyli najpiękniejsze święta, pełne 
ciepła rodzinnego, miłości, przebaczenia i radości. 
śyczymy, byście pod drzewkiem choinki znaleźli nie tylko 
podarki, lecz wskazówki, jak kierować Ŝyciem, aby co 
dzień obchodzić święta. Wśród głów kolęd odnajdźcie 
ukojenie, radość. Przy wigilijnym stole cieszcie się ze 
wspólnie spędzonych chwil. 
        
   

Redakcja 

 

W tym numerze: 
Przegląd prasy str. 2  
Recenzje gier str. 2-3 
Recenzje ksiąŜek str. 3-4 
Tajemnicza wyspa str.5 
Aktualności str. 6-7 
Znaczenia imion str. 7-8 
Ciekawostki str. 8-10 
Świąteczne wypieki str. 10 
WróŜby andrzejkowe str.11 
Horoskop str. 12

 
 
 

 
 
 



2 

 

Przegląd prasy 
 
 
11 listopada świętowaliśmy 
rocznicę największego 
polskiego zwycięstwa. Ten 
dzień był przełomowym 
momentem w dziejach 
Europy, ale przede 
wszystkim w dziejach 
Polski. Po 123 latach 
niewoli i powstańczych 
zrywów wolnościowych, 
Polska odzyskała 
niepodległość. Ten 
szczególny dzień skłania do 
refleksji na temat 
patriotyzmu. Czy dziś kaŜdy 
oddałby Ŝycie w obronie 
ojczyzny. Centralne 
obchody święta 

Niepodległości odbywają się 
w Warszawie i są 
transmitowane przez rado i 
telewizję. 
 
 Demokratyczny 
senator Barrack Obama 
zdobył minimum 270 
głosów elektorskich i tym 
samym zwycięŜył w 
wyborach prezydenckich w 
USA. Będzie on pierwszym 
czarnoskórym prezydentem 
w historii Stanów 
Zjednoczonych. Zdobył aŜ 
53-54 procent głosów 
bezpośrednich. Jego 
powaŜnym rywalem był 

John McCain, którego 
szanse juŜ kilka dni przed 
ostatecznym wyborem 
zmalały.  
 
 W Białogardzie 
pobity został rekord Guinesa 
w rzucie pralką. Do 
niedawana rekord naleŜał do 
Billa Lindona z Australii i 
wynosił 3m 28cm. Nowym 
rekordzistą został Dariusz 
Słowik, rzucił on 48kg 
pralką na odległość 3 i pół 
metra. Zachował się 
szlachetnie, dedykując swój 
czyn 14-letniej Weronice 
chorej na raka krwi.   

 

 

Recenzja gry 

Far Cry 2 
Druga część słynnej 

produkcji studia Crytek. Ta 
część nie ma jednak nic 
wspólnego z pierwszą. 
Wcielamy się w bohatera 
wybranego na początku gry 
i rozpoczynamy przygodę.  
Trafiamy na „Czarny Ląd” i 
wykonujemy zadania. 
Waluta to kryształy, które 
otrzymujemy za  wykonanie 
zadań , bądź znajdujemy je 
w walizkach rozrzuconych 
po całej lokacji. Kupujemy 
za nie nowe bronie i 
ulepszenia. Przeciwnicy 
mają podwyŜszony poziom 
inteligencji, atakują grupą, 
próbują podejść z kaŜdej 

strony i nie szczędzą 
amunicji. Środki lokomocji 
znane z pierwszej części: 
róŜnego rodzaju samochody, 
łodzie. Wybieramy między 
dosyć szerokim arsenałem: 
wiele shotgunów, 
karabinów, bazook i 
pistoletów. Przy sobie 
moŜna mieć cztery bronie: 
maczeta, pistolet, lekki 
karabin lub snajperki oraz 
broń specjalną, czyli cięŜkie 
karabiny, bazooki lub 
miotacz ognia;) Granaty i 
koktajle oczywiście teŜ. Co 
więcej, przy rzucaniu nimi 
radzę zwrócić uwagę na 
wiatr, bo moŜna zmarnować 
kilka z nich, tym bardziej, Ŝe 

obu moŜna mieć przy sobie 
tylko po pięć sztuk.  
 Graficznie Far Cry 2 
prezentuje się bardzo 
ciekawie. Np. maczetą 
moŜna zniszczyć kartony, 
koktajlem lub miotaczem 
podpalić krzaki i trawy. 
Wyraźne kontury, brak 
błędów (przynajmniej ja nie 
zaobserwowałem), 
szczegółowe i interesujące 
widoki.  
 Zachęcam jednak do 
osobistego ocenienia gry i 
Ŝyczę miłych chwil 
spędzonych w świecie „Far 
Cry 2”. 
   
   
 Powodzenia☺ 
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GTA IV 
 
 
 Pojawiła się nowa 
odsłona GTA na PC-ty. 
Sporo graczy oczekujących 
na nowości pewnie się 
ucieszy. Większość fabułę 
zna zapewne z Xbox-a 360 
lub PS3. 
 Wcielamy się w 
Serba Niko Bellica, który 
przyjechał do Liberty City 
za namową kuzyna – 
Romana. Obiecywał mu 
apartamenty, duŜo szmalu i 
inne pokusy (pozostawiam 
to domysłom :D). Po 
przyjeździe do LC, na jaw 
jednak wychodzą „lekko” 
ubarwione kłamstwa 
Romana. 
 Twórcy dopracowali 
grafikę oraz wiele 
szczegółów. Teraz np. gdy 
strzelimy w szybę 
samochodu, nie pęka cała, 
lecz zostaje tylko dziura w 

miejscu przejścia kuli. 
Dodano wiele nowych 
rodzajów broni, róŜnego 
typu – snajperki, lekkie 
karabiny oraz rozrywek, np. 
kręgle, bilard czy rzutki. 
Wiele nowości np. telefon 
komórkowy do własnej 
dyspozycji, z którego 
moŜemy dzwonić, 
otrzymywać SMS-y, 
zmieniać dzwonek 
połączenia przychodzącego 
lub teŜ włączyć tzw. Silent 
Mode, który wyłącza fabułę 
i pozwala nam na pełną 
zabawę. Otrzymujemy 
dostęp do Internet Cafe, 
gdzie moŜemy umówić się 
na randkę w ciemno, 
sprawdzić pogodę na jutro 
lub wejść na własnego e-
maila, na którego dostajemy 
dodatkowe zlecenia, np. 
kradzieŜe aut. Na ulicach 
moŜna zaobserwować nowe 

samochody oraz rozpoznać 
wśród nich wiele znanych 
modeli, np. Mercedesów, 
BMW czy teŜ Chryslerów, 
oczywiście pod nazwami 
własnym GTA. MoŜna 
równieŜ po „zapoŜyczeniu” 
samochodu stróŜów prawa 
włamać się do danych 
policyjnych i znaleźć 
miejsce zamieszkania 
poszukiwanych morderców 
lub złodziei.  
 Oczywiście nie będę 
opisywał wszystkich 
walorów gry. Pozostawiam 
Wam dalsze poznawanie 
ulic Liberty City i 
moŜliwości nowego GTA. 
Według mnie, długo 
poczekamy na godnego 
następcę lub konkurenta 
GTA. śyczę wszystkim 
miłej zabawy. :D

 
 

 
RECENZJE KSIĄśEK 

 
 

Recenzja ksiąŜki 
„Przygody 
Mikołajka”  

 
 Mikołajek bawi nas. 
NiezaleŜnie od wieku. Nasi 
rodzice równieŜ zaczytywali 
się w przygodach małego 
Mikołajka i jego przyjaciół. 
W 2005 roku wyszedł zbiór 
aŜ osiemdziesięciu 

opowiadań o psotach 
małego Francuza. „Nowe 
przygody Mikołajka”, 
odniosły ogromny sukces, 
chociaŜ zostały napisane pół 
wieku temu. Nieodłącznym 
elementem przygód 
Mikołajka są ilustracje, 
które z pewnością 
wzbogacają estetykę ksiąŜki. 
W listopadzie 2007 roku 
światło dzienne ujrzała 

druga część „Nowych 
przygód…”, która równieŜ 
cieszyła się znaczącym 
sukcesem. Dzięki 
Mikołajkowi poznajemy, jak 
powinno wyglądać idealne 
dzieciństwo: z psotami, 
kłótniami i obraŜoną mamą. 
 

„WŁADCA 
PIERŚCIENI 
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DRUśYNA 
PIERŚCIENIA”  

Pierwsza część 
trylogii „Władca Pierścieni - 
DruŜyna Pierścienia” 
zasługuje na miano dzieła.  
J.R.R Tolkien pisząc ją, 
wykazał się ogromnym 
talentem pisarskim, 
lingwistycznym oraz 
fantazją. Napisanie 
monumentalnego dzieła 
zabrało mu około 15 lat. Z 
zamierzenia miała to być 
kontynuacja równie 
wielkiego dzieła pt. 
„Silmarilion”. We „Władcy 
Pierścieni” ukazane są losy 
wojny o Jedyny Pierścień.  
Akcja rozgrywa się w 
mitycznym Śródziemiu, 
krainie, gdzie fantastyczne 
istoty po latach walki 
między sobą zawarły pokój. 
Sauron, zły władca 
Mordoru, próbuje odzyskać 
Jedyny Pierścień wykuty 
setki lat temu w czeluściach 
góry Orodruiny. Klejnot ten 
miał mu zapewnić władzę 
nad pozostałymi 
pierścieniami 
podarowanymi władcom 
ludzi, elfów i krasnoludów. 
Jednak plan ten nie powiódł 
się, poniewaŜ pierścień 
został odebrany Sauronowi, 
a on sam stracił postać 
materialną.  Pierścień 
odnajduję się po latach u 
Bilba Baggins’a, który 

zdobył go podczas wyprawy 
przeciwko smokowi razem z 
krasnoludami. Władca 
ciemności postanawia po raz 
kolejny zasiać zło i 
nienawiść na ziemiach 
Śródziemia i zamierza 
odzyskać Jedyny Pierścień. 
Stara się temu 
przeciwstawić Gandalf 
Szary, wielki mędrzec i 
czarodziej. Za namową 
Gandalfa, Bilbo przekazuje 
Pierścień swojemu 
bratankowi, hobbitowi o 
imieniu Frodo. Młody 
hobbit, mimo groŜącego mu 
niebezpieczeństwa, 
postanawia podjąć się 
zadania i wraz z 
towarzyszami udaje się do 
siedziby zła - Mordoru, aby 
zniszczyć Pierścień tam, 
gdzie został wykuty. Akcja 
pierwszej części trylogii 
trwa od powierzenia 
Frodowi Pierścienia do 
rozpadu DruŜyny 
Pierścienia, która miała 
pomóc mu w wykonaniu 
zadania. Tolkien wprowadza 
czytelnika w fantastyczny 
świat Śródziemia, dosłownie 
rysując przed nim za 
pomocą opisów jego 
wygląd. Z początku dość 
„spokojna” opowieść 
przekształca się w 
niesamowitą epopeję 
opowiadającą o losach walki 
o Pierścień. Utwór cały czas 
trzyma czytelnika w 

napięciu.  
Autor po mistrzowsku 
przeprowadza czytającego 
pomiędzy róŜnymi wątkami. 
Trzeba zaznaczyć, iŜ 
Władca Pierścieni to ksiąŜka 
posiadająca kilka wątków 
pobocznych, takich jak 
wyprawa DruŜyny 
Pierścienia, czy więzienie 
Gandalfa przez Sarumana, 
czarodzieja, który przeszedł 
na Stronę Saurona. Tolkien 
cały czas stara sie 
zaskakiwać czytelnika, nie 
pozwalając mu „oderwać 
się” od ksiąŜki. W powieści 
nie znajdziemy wątku, który 
nie miałby wyjaśnienia. 
KaŜdy bohater, jego ród ma 
swoją historię. Wzmianki o 
Sauronie i jego przejściu na 
stronę zła znajdziemy juŜ w 
„Silmarilionie”. Władca 
pierścieni nie ma Ŝadnego 
„martwego punktu”. Patrząc 
w zamieszczone z tyłu 
ksiąŜki drzewa 
genealogiczne poznamy 
historię rodów..  

„DruŜyna Pierścienia”, jak i 
cała trylogia, jest utworem 
ponadczasowym. Opowiada 
o przyjaźni, poświęceniu dla 
bliskich i ojczyzny. 
Uświadamia,  jak zupełnie 
róŜne od siebie istoty 
potrafią zjednoczyć się i 
wspólnie podjąć walkę 
przeciwko złu i niewoli.
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Tajemnicza wyspa 
 

 
 

(…)Samolot coraz 
szybciej spadał w dół. 
PasaŜerowie bali się. Nagle 
maszyna uderzyła w ziemię. 
Nagle wszystko ucichło. 

Paweł jako jedyny 
przytomny wstał i rozejrzał 
się. Dookoła niego leŜeli 
ranni pasaŜerowie, byli 
równieŜ wśród nich jego 
przyjaciele. Dziewczyny 
leŜały nieprzytomne w 
swoich fotelach. Z głowy 
Dawida sączyła się krew, a 
Łukasz powoli odzyskiwał 
przytomność. 
-Co z dziewczynami? - 
spytał. 
-Są nieprzytomne – 
odpowiedział mu Paweł. 
-A Dawid? 
-W porządku. Nic mi nie 
jest – dał się słyszeć jego 
głos. 
Kaśka z Andzią równieŜ 
zaczęły odzyskiwać 
świadomość.  
-O BoŜe! Olka! Czy ona 
Ŝyje?!  - krzyczały 
dziewczyny, gdy 
spostrzegły, Ŝe Olka nadal 
jest nieprzytomna. 
-Patrzcie! Budzi się! – 
przerwał krępującą ciszę 
Łukasz. 
-Co się stało? Rozbiliśmy 
się? Ałaa, moja głowa – 
skomlała Olka, która 
próbowała stanąć na nogi.  

-Tak, rozbiliśmy się. Jesteś 
cała? – spytała Kaśka. 
-Tak. Tylko moja noga. 
Strasznie mnie boli – 
oznajmiła jej przyjaciółka. 
-A co z innymi pasaŜerami? 
– pytał Paweł. 
-Nie wiem. Trzeba 
sprawdzić, czy Ŝyją – 
odpowiedział Łukasz. 
-Dziewczyny rozejrzyjcie 
się i poszukajcie czegoś, co 
nadawałoby się do 
usztywnienia nogi Olki. 
Chyba jest złamana. Trzeba 
ją unieruchomić  - 
decydował Dawid. 
-Znalazłam bandaŜe i 
temblak – krzyknęła Andzia.  
-Podaj mi je – wyciągnął 
rękę Dawid. 
-Cztery osoby nie Ŝyją – 
powiedziała Kaśka. 
-A pozostali? – pytała Olka. 
-Nic im nie jest – 
odpowiedziała dziewczyna. 
Dawid opatrzył nogę Olki i 
unieruchomił ją.  
-Gotowe! Musisz tylko 
uwaŜać na tę nogę. 
-Dobrze. Tylko co z nami 
teraz będzie? – pytała 
dziewczyna. 
-Spróbuję nadać sygnał SOS 
przez radio. Wy spróbujcie 
ustalić, gdzie jesteśmy. A ty 
Olka lepiej tutaj zostań, bo 
nie powinnaś przemęczać 
się – oznajmił wszystkim 
Paweł.  

Po pięciu minutach Kaśka, 
Andzia i Dawid byli juŜ z 
powrotem na pokładzie 
samolotu. 
-Jesteśmy na wyspie, wokół 
nas ocean! – z trwogą w 
głosie oznajmiła Kaśka – Co 
teraz z nami będzie? 
-Będzie dobrze – pocieszała 
ją Andzia. 
-Słuchajcie, nie mogę nadać 
sygnału SOS! Radio jest 
zepsute. Na razie musimy 
radzić sobie sami – 
pocieszał Paweł. 
-Co teraz będzie? PrzecieŜ 
nie przeŜyjemy – płacząc, 
mówiła Olka.  
-Nie panikuj! Znajdziemy 
wyjście z tej sytuacji! 
NajwaŜniejsze jest to, 
byśmy trzymali się razem – 
uspokajał Dawid. 
-Tak! Masz racje… - 
przytaknęli mu przyjaciele. 
   
  C.D.N. 
 
Co się stanie z bohaterami? 
Czy przetrwają na wyspie, 
która kryje w sobie wiele 
zagadek? 
Czy uda im się nadać sygnał 
SOS?  
Tego dowiecie się w 
kolejnym odcinku 
„Tajemniczej Wyspy”.
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Aktualności 

 Samorząd 
uczniowski Gimnazjum nr 2 
z okazji Andrzejek 
zorganizował dla nas miłą 
niespodziankę. 01.12. na 
szkolnych korytarzach 
odbyły się kiermasze, na 
których moŜna było zakupić 
pyszne, korzenne pierniczki 
– w kształcie serca! Poza 
tym moŜna było takŜe 
zakupić  - po wyjątkowo 
okazyjnej cenie! – wróŜby. 
Kto zaś chciał osobiście 
usłyszeć o sekretach swojej 
przyszłości, mógł zasiąść 
przed stolikiem 
profesjonalnie przeszkolonej 
wróŜbitki Aleksandry. 
Gimnazjaliści byli 
zachwyceni tą imprezą i z 
niecierpliwością oczekują na 
podobne. 
  
 Dzień przed 6 
grudnia w naszej szkole 
pojawił się Mikołaj – w 
czerwonym stroju, z długą, 
siwą brodą i workiem na 
plecach. Jeden z nich miał 
nawet okulary 
przeciwsłoneczne. Innym 
zaś towarzyszyły Aniołki, 
ŚnieŜynki a nawet Diabełki. 
Jednak cel Mikołajów był 
jeden – swoją wizytą chcieli 
sprawić nam radość i 
obdarować grzecznych 
uczniów! (czyli wszystkich 
z naszej szkoły) cukierkami! 
Na korytarzach dało słyszeć 
się opinie: „śądamy, aby 
Mikołaj odwiedzał nas co 
dzień!” 

My – redakcja gazetki – 
równieŜ przyłączamy się do 
tego postulatu! 

 
   

Andrzejki, 
obchodzone 29 listopada, są 
wspomnieniem św. 
Andrzeja. W Polsce w 
czasie obchodów tego 
święta odbywają się wróŜby. 
Pierwotnie andrzejki 
przeznaczone były dla 
panien, zaś dla chłopców 
„Katarznki”. 
  

6 grudnia 
obchodzimy Dzień św. 
Mikołaja. Wedle legendy, w 
okresie świąt BoŜego 
Narodzenia, baśniowa 
postać starszego męŜczyzny 
z brodą, ubranego w 
czerwony strój, ciągniętymi 
przez zaprzęg reniferów 
rozwozi dzieciom prezenty. 
Natomiast w Polsce dzień 
św. Mikołaja to 
wspomnienie Mikołaja, 
biskupa Miry. Rankiem tego 
dnia dzieci, które przez cały 
mijający rok były grzeczne, 
znajdują drobne upominki, 
ukryte pod poduszką, w 
buciku, skarpecie lub w 
innym miejscu. 
 

 W tradycji 
chrześcijańskiej BoŜe 
Narodzenie to święto 
upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. Jest to 
święto przypadające 25 
grudnia, rozpoczynane 
Wigili ą dnia 
poprzedzającego narodziny 
Jezusa. Liczba potraw 
spoŜywana podczas kolacji 
wigilijnej powinna wynosić 
12. 26 grudnia to w Polsce 
drugi dzień świąt 
obchodzony na pamiątkę 
św. Szczepana. Typowymi 
atrybutami świąt są opłatek, 
kolędy, choinka, szopka i 
prezenty.   

 7 listopada(piątek) 
odbył się apel z okazji 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości 11 listopada 
1918 roku. W 
przedstawieniu 
upamiętniającym te doniosłe 
chwile brali udział głównie 
licealiści, jednak mogliśmy 
takŜe zobaczyć uczniów 
gimnazjum. Apel był bardzo 
poruszający, poniewaŜ 
przedstawiał młodych ludzi 
idących na wojnę i często z 
niej niepowracających. 
Oprawę muzyczną 
przygotowała p. Bogumiła 
Zachara, natomiast nad 
opieką artystyczną czuwały 
panie ElŜbieta Wiatr i 
Aleksandra Piątkowska. 
 
 12 października, 
kilkanaście klas z 
Gimnazjum nr 2, udało się 
do kina na spektakl pt.: 



7 

 

„Mały KsiąŜę” na motywach 
baśni epickiej Antoine’a de 
Saint Exupery’ego „Mały 
KsiąŜę”. W przedstawieniu 
wzięli udział aktorzy Teatru 
Narodowego z Warszawy. 
„Mały KsiąŜę, to oceniające 
spojrzenie dziecka na 
współczesny  świat-
absurdalny i 
stechnicyzowany. Na 
uznanie zasługuje rola 
Małego Księcia. Potrafił 

mnie do siebie „przekonać”, 
przemówić. Jego gra 
aktorska była naturalna, a 
jednocześnie tajemnicza, 
momentami pozytywnie 
zaskakująca. Podobał mi się 
teŜ sposób, w jaki została 
zagrana postać Lotnika. 
Bohater zachowuje się jak 
kaŜdy dorosły człowiek, a 
jednak dostrzegamy później, 
Ŝe jest to wyjątkowa postać, 
która uwielbia marzyć, 

mimo iŜ nie jest juŜ 
dzieckiem. Muzyka 
towarzysząca spektaklowi, 
jest dosłownym odbiciem 
uczuć bohaterów, współgra 
z akcją. Na uwagę zasługuje 
takŜe sceneria spektaklu, 
która była istnym 
odzwierciedleniem moich 
wyobraŜeń o podróŜach 
Księcia.    

 
 

Rozrywka 
Znaczenia imion 

Karol - imię 
pochodzenia 
germańskiego, a 
znaczy mąŜ. Jest 
człowiekiem 
szlachetnym, 
kulturalnym, 
inteligentnym i dobrze 
wychowującym dzieci. 
Jest przywiązany do 
rodziny i domu. Lubi 
nieraz podróŜować, 
gdzie zabawia się jako 
znakomity orator. Z 
uwagi na swój krępy 
wygląd, atletyczny, jest 
wielkim oryginałem. Z 
przekonań jest 
konserwatystą, w 
sposobie bycia - 
człowiekiem 
postępowym. Chętnie 
udziela rad i pomocy 
drugim, wychowuje 
młodzieŜ na wzorach 
tradycyjnych, jest 
pedagogiem. MoŜna w 
zupełności na min 
polegać. 

Karolina - kobieta o 
tym imieniu jest 
wszechstronna, 
wykształcona, 

pracowita, o szerokich 
zainteresowaniach, 
chętnie studiuje i 
pogłębia swoja wiedzę. 
Nierzadko osiąga tytuły 
naukowe. Ciągle 
pragnie dojść do sedna 
sprawy, jest 
dociekliwa. Nie umie 
jednak pracować 
systematycznie. 
Karolina jest miła, 
zmysłowa, towarzyska, 
lubi być otaczana przez 
adoratorów. W miłości 
niestała, w małŜeństwie 
konkretna i 
nieprzewrotna. Kocha 
rodzinę, ale nie 
przywiązuje się 
zanadto do ogniska 
domowego. Posiada 
uzdolnienia 
przywódcze. 
 
Katarzyna - osoba o 
tym imieniu godna jest 
podziwu, szacunku i 
uznania. Jest bowiem 
szlachetna, 
prostolinijna, stała w 
przekonaniach, 
pracowita, skrupulatna. 
Nie znosi osób 

dwulicowych, krętaczy 
i kłamców. Ma duŜe 
uzdolnienia artystyczne 
oraz dar opanowania 
wiedzy, dlatego moŜe 
odegrać powaŜna rolę 
w Ŝyciu naukowym. 
Osoba kulturalna, 
oddana domowi, 
męŜowi i kochająca 
dzieci całym swym 
dobrym sercem. Lubi 
przyrodę, podziwia 
sztuki teatralne, daje 
przykład, jak zdobywać 
wiedzę. 

Piotr  - bywa surowy, 
twardy, ale 
jednocześnie grzeczny i 
układny. Wielki 
myśliciel; bywa, Ŝe 
zŜera go ambicja. 
Zainteresowania 
rzeczami wielkimi, 
nieodkrytymi 
tajemnicami, nauką; 
zadatki na uczonego. 
Lubiany w środowisku 
zawodowym i 
domowym. Czasem 
roztargniony, czym 
denerwuje 
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najbliŜszych. Poluje... 
na dziewczęta! 

Maciej - uczuciowy, 
oddany przyjaciel. Zbyt 
często daje się 
"podprowadzać". 
Wielki marzyciel; 
podróŜnik i przywódca 
średniego szczebla. W 
pracy przewaŜnie 
doskonały. W miłości 
stały i solidny. Czasem 
zbyt szeroki wachlarz 
zainteresowań. Chętnie 
pomaga, szczególnie 
kobietom. Bywa, Ŝe się 
pogniewa i niechętnie 
przebacza 

Magdalena - 
Magdaleny są wraŜliwe 
i wyczulone na 
subtelne sygnały, 
których większość 
ludzi po prostu nie 
dostrzega. 
Jednocześnie jednak 
nie ulegają złudzeniom, 
mają dar jasnego 
widzenia 
rzeczywistości oraz - 
rzadko idzie to w parze 
- niewątpliwy Ŝyciowy 
spryt. Kobiety o tym 
imieniu dąŜą do tego, 
Ŝeby poznać Ŝycie w 
całej pełni; pociągają je 

zarówno rzeczy 
idealne: poezja, sztuka 
i filozofia, jak i sprawy 
"świata tego" - 
rywalizacja i pieniądze. 
Oddają się jednemu i 
drugiemu, nie dzieląc 
swojego Ŝycia na 
osobne szufladki. 
Uroda Magdalen 
polega głównie na 
witalności. Zdarza się, 
ze silnie działają na 
męŜczyzn, choć wcale 
nie są pięknościami z 
okładki. MałŜeństwo i 
dom raczej nie są dla 
Magdalen celem 
samym w sobie. Ich 
celem jest Ŝycie na 
wysokich obrotach. 
Uwaga, panowie! Tym 
kobietom trzeba umieć 
sprostać! 

Natalia - kobieta o 
wnikliwym umyśle i 
głębokich 
zainteresowaniach. 
Starają się szczerze iść 
drogą wskazaną przez 
rodziców. Ale szybko 
okazuje się, Ŝe ich 
horyzonty Są szersze, a 
cele leŜą dalej. Często 
się zdarza, Ŝe Natalie 
interesują się 
abstrakcyjnymi 

dziedzinami wiedzy. 
Jest wiele przyczyn, dla 
których Natalie 
wybierają towarzystwo 
starszych przyjaciół i 
równieŜ wśród 
starszych męŜczyzn 
czują się na swoim 
miejscu. Natalie nie 
pchają się do 
pierwszych rzędów. 
Raczej wolą być 
odkrywane niŜ dbać o 
własna popularność. 
Instynktownie liczą na 
szczęśliwy los, który 
rzeczywiście ich nie 
zawodzi. 

Patrycja - jest osobą śmiałą, 
energiczną i pełną 
inicjatywy, łatwo 
zaskarbiająca sobie względy 
i przyjaźń innych ludzi. 
Kocha rodzinę, dom i dzieci. 
Wiele czasu poświęca 
sprawom społecznym i 
patriotycznym. 
W postępowaniu jest 
subtelna, ale zasadna i 
konserwatywna. Potrafi 
bronić swojej racji. Jest 
wykształcona, dobrze 
sytuowana, staje się 
niezaleŜna.

 
 
 

Ciekawostki 
 

Jak świat obchodzi BoŜe Narodzenie? 

Święta BoŜego 
Narodzenia są czasem dla 
nas niezwykłym. W kaŜdej 
części świata obchodzone w 
sposób wyjątkowy. ChociaŜ 
nasze polskie święta są dla 

nas najpiękniejsze, to warto 
takŜe poznawać tradycje 
innych kultur. Dla Polaków 
najpiękniejsze święta to 
oczywiście BoŜe 
Narodzenie, na które z 

utęsknieniem czekamy cały 
rok. Są wśród nas tacy, 
którzy zastanawiają się, jak 
właściwie narodziny 
Chrystusa obchodzone są w 
innych krajach. Dlatego 
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postanowiliśmy przybliŜyć 
Wam – naszym czytelnikom  

najciekawsze według nas, 
tradycje związane z 
obchodzeniem świąt.  

Na Hawajach np. 
Święty Mikołaj przypływa 
na wielkiej łodzi, natomiast 
świąteczny obiad jest 
jedzony na świeŜym 
powietrzu w gronie 
przyjaciół i rodziny. 

W Chinach BoŜe 
Narodzenie jest popularne 
tylko w duŜych bądź 
średnich miastach. Chińscy 
restauratorzy wprowadzają 
specjalne okolicznościowe 
potrawy, w centrach 
handlowych moŜna 
zobaczyć wiele ozdób 
świątecznych oraz promocji. 
Jednak w czasie trwania 
świąt BoŜego Narodzenia, 
obywatele nie mają dni 
wolnych od pracy. Mimo Ŝe 
święta te nie mają w 
Chinach charakteru 
religijnego, to wielu ludzi 
wykorzystuje je jako miły 
sposób na spędzenie czasu 
rodziną. 
 Natomiast u naszych 
północnych sąsiadów  
Rosjan, BoŜe Narodzenie 
obchodzone jest w tydzień 
po Nowym Roku. Święta 
rozpoczynane są przez 
Soczelnik, czyli wieczerzę 
wigilijn ą. Na stole zawsze 
powinno znaleźć się 
dwanaście prostych dań. 
Jednymi z tradycyjnych 
potraw są kasze, grzyby, 
sałatki warzywne oraz ciasta 
i pierniki. Młodym 
Rosjanom szczególnie 
smakuje faramuszka, czyli 
zupa piwna. Po wieczerzy 
prezenty dla dzieci 

(najczęściej zabawki i 
słodycze) przynosi Dziadek 
Mróz bądź ŚnieŜynka. 

 W Australii  
BoŜe Narodzenie 
obchodzone jest w sposób 
niezwykły. Święta 
przypadają na okres lata, co 
dla młodych ludzi oznacza 
równieŜ rozpoczęcie letnich 
wakacji. Rodziny zbierają 
się na plaŜy przy wspólnym 
grillu. Australijczycy 
spędzają świąteczny okres w 
gronie przyjaciół, rozdając 
sobie prezenty, grając w 
plaŜowe gry i krykieta. 
Święty Mikołaj przybywa w 
bardzo oryginalny sposób: 
na desce windsurfingowej w 
stroju płetwonurka. 
Wieczerza Wigilijna jest 
zaleŜna od pogody. Z racji 
tego, Ŝe temperatury w 
Australii są bardzo wysokie, 
obywatele wybierają raczej 
lekkie potrawy,       np. 
owoce morza, sałatki. 
Piękną australijską tradycją 
jest kolędowanie w parkach 
wspólnie z sąsiadami. 
    Mieszkańcy Norwegii 
przygotowują się do świąt 
juŜ podczas Adwentu. W 
tym czasie robi się 
wszelkiego rodzaju zakupy, 
porządki i piecze norweskie 
ciasteczka – co najmniej  7 
rodzajów. Wylicza się  takŜe 
dni pozostałe do narodzin 
małego Jezuska za pomocą 
kalendarzy-jednego z 
kryjącymi się w środku 
czekoladkami, a drugiego 
zrobionego własnoręcznie z 

miejscami na drobne 
upominki. Tak jak w 
kaŜdym kraju w Norwegii 
śpiewa się  przepiękne 
kolędy i uczęszcza do 
kościoła w dni świąt. Nie 
zabraknie równieŜ 
świątecznych prezentów pod 
choinką i pinnekjřtt – 
solonych, jagnięcych 
Ŝeberek. Norweskie dzieci 
podczas trwania świąt 
oczekują Świętego Mikołaja 
zwanego Julenisse. Co roku 
prosto z Norwegii przylatuje 
do Waszyngtonu i Trafalgar 
Square w Londynie drzewko 
świąteczne w 
podziękowaniu za wsparcie i 
pomoc podczas okupacji w 
1947r. 

Święta w Szwecji obchodzi 
się podobnie jak w naszym 
rodzinnym kraju . RóŜnią się 
tylko detalami np. 
potrawami. Na szwedzkim 
stole moŜemy ujrzeć dania 
takie jak : 
-szynka (opieczona w piecu 
i jedzona z musztardą) 
-kasza ryŜowa z mlekiem, 
migdałami i cynamonem 
-danie rybne (suszona 
molwa ) 
-fasola z boczkiem 
-wiele rodzajów chleba 
-cienkie i kruche pierniczki 
-grzane wino przyprawione 
korzeniami 
i wiele, wiele innych 
potraw, o których niektórzy 
z nas nawet nie mieli 
przyjemności słyszeć. Po 
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Wigilii rozpakowuje się 
prezenty i śpiewa kolędy.  

Meksykanie w 
czasie zbliŜających się świąt 
próbują juŜ dwa tygodnie 
wcześniej uzyskać wolne w 
pracy, a wszystko po to, aby 
móc dokładnie do nich 
przygotować się. Porządkują 
swoje domy i ulice, 
poniewaŜ to właśnie tam 
najwięcej się dzieje. 
Przechodzą tamtędy 
procesje prowadzące do 
kościołów na uroczyste 
Msze Święte, odbywają się  
pokazy sztucznych ogni oraz 
domy odwiedzają kolędnicy 
przebrani za Jezusa i 
Maryję, a u boku dzieci 
zastępujące Małego Jezuska. 
Właściwe meksykańskie 
Święta BoŜego Narodzenia 
rozpoczynają się 23 grudnia. 
Ma wtedy miejsce coroczna 
Noche de los Rábanos. 
WzdłuŜ i wszerz placów i 
ulic rozstawione są stragany, 
na których główną atrakcję 
stanowią okazy ręcznie 
rzeźbionych ogromnych 
rzodkwi. Zazwyczaj te 
oryginalne rzeźby 
przedstawiają sceny 
religijne, choć zdarzają się 
takŜe sceny walk byków lub 
inne, które wydają się 

ciekawe dla autora. Poza 
straganami są tu jeszcze 
kolorowo udekorowane 
rampy, muzyka, tańce. 
Zwieńczeniem zabawy jest 
wspaniały pokaz sztucznych 
ogni. 

Serbowie obchodzą  
święto BoŜego Narodzenia 
według starego, czyli 
juliańskiego  kalendarza  
tzn. 7 stycznia. Przed 
świętami Serbowie muszą 
przejść 40 dniowy post. To 
co piękne w serbskich 
obchodach 
boŜonarodzeniowych, to 
bogactwo kultywowanych 
obyczajów, z których część 
wywodzi się jeszcze z 
czasów pogaństwa. W dzień 
Wigilii Pan domu wybiera 
się do lasu po gałązkę dębu  
tzw. badnjak  i ucina ją tak, 
aby spadła a kierunku 
wschodnim po czym 
umieszcza ją przy wejściu 
do domu. Przed domami 
moŜna zauwaŜyć roŜna, w 
których opieka się jagnię lub 
prosię( w zalezności od 
regionu).   W wieczór 
wigilijny gospodyni 
rozsypuje w domu słomę a 
na niej cukierki i orzechy, 
chodząc przy tym  i gdacząc 
jak kura. Dzieci biegają za 

nią naśladując kurczaczki i 
zbierając łakocie. Jest to 
jeden z wielu rytuałów 
mających zapewnić obfitość 
w domu. Wieczorem 
pojawiają się takŜe 
kolędnicy. Kolacja wigilijna 
w wersji ascetycznej, która 
nie dopuszcza nawet ryby, 
odbywa się przy zapalonej 
świecy i przy udziale duŜej 
ilości rakiji, wódki robionej 
z owoców. Przed wieczorną 
liturgią często organizowane 
jest wspólne palenie 
badnjaka przed cerkwią. Pop 
częstuje grzanym winem i 
rakiją, tańczy się i strzela z 
broni palnej! W dzień 
BoŜego Narodzenia 
Serbowie oczekują 
młodzieńca, który przynosi 
dobrą nowinę ”Chrystus się 
narodził!”, po czym 
zasiadają do uroczystej 
kolacji, szukając gwoździa-
który oznacza ślub, kawałku 
drewna-symbolu pracy lub 
monety- zapowiadające się 
bogactwo  w chlebie. BoŜe 
Narodzenie to 
zdecydowanie jedno z 
najhuczniej i najdłuŜej 
obchodzonych świąt wśród 
Serbów.

 
 

 

Wigilijne smakołyki 
Wigilijne kolacje tuŜ tuŜ, dlatego proponujemy Wam kilka sprawdzonych przepisów, aby urozmaicić 

potrawy świąteczne  
 

Kutia Wigilijna 
 Składniki:  

1 szklanka suchego maku 
1,5 szklanki pszenicy 

1 szklanka mleka 
1/2  szklanka miodu 
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1 garstka rodzynek 
1 garstka orzechów 
laskowych 
1 garstka migdałów (płatki) 
1 garstka pomarańczy 
kandyzowanej w kostce 
 
Przygotowanie: 
 
Pszenicę wypłukać w 
wodzie. Mak zalać mlekiem 
i gotować tak długo aŜ 
mleko odparuje. To samo 
robimy z pszenicą, tylko 
gotujemy w wodzie. 
Orzechy, migdały, rodzynki 
moczymy w przegotowanej 
wodzie ok. 10, 15 minut. Do 

ostudzonego maku 
wrzucamy wszystkie 
składniki. Wlewamy miód i 
dokładnie mieszamy. 
 

Keks 
BoŜonarodzeniowy 

 
Składniki: 
3/4 kostki masła 
0,5 szklanki rodzynek 
1/2 szklanki cukru 
2 łyŜeczki proszku do 
pieczenia 
4 jajka 
0,5 szklanki mąki 
ziemniaczanej 
1,5 szklanki mąki 

0,5 szklanki orzechów 
0,5 szklanki migdałów 
 
 
Przygotowanie: 
Masło utrzeć z cukrem na 
puch, dodawać na przemian 
po jednym jajku i łyŜkami 
mąki wymieszane z 
proszkiem. Na koniec dodać 
bakalie i chwilę wyrabiać. 
WłoŜyć ciasto do foremki 
keksowej wyłoŜonej 
papierem do pieczenia. Piec 
przez ok. 55 minut w 2000C. 
 

śyczymy smacznego!

  

WróŜby andrzejkowe 
Andrzejki co prawda juŜ minęły, ale chcieliśmy zaprezentować interesujące wróŜby, które 

„rozświetlą” Waszą przyszłość. 

 

WróŜby z kartkami  

Potrzebne : długopis, 
kartka, poduszka 

Wieczorem piszemy na 
karteczkach imiona 
chłopców. Wkładamy je pod 
poduszkę. Rano losujemy 
karteczkę z imieniem, co 
oznacza,        Ŝe  takie imię 
będzie nosił przyszły mąŜ. 

WróŜby z wodą i 
orzechami  

Potrzebne: łupiny orzecha 
włoskiego, małe świeczki, 
miska z wodą 

2 świeczki zapalamy i 
wstawiamy do połówek 
łupinek od orzechów 
włoskich i puszczamy je na 
wodę, myśląc o sobie i 

swoim ukochanym. Jeśli 
łupiny podpłyną do siebie – 
oznacza to dozgonną miłość, 
jeśli  oddalą się – nic 
dobrego z tego związku nie 
wyniknie. 

WróŜby andrzejkowe z 
butami  

Potrzebne : buty zdjęte z 
nogi 

Stajemy na środku pokoju i 
rzucamy lewy but zdjęty z 
nogi za siebie. Jeśli upadnie 
noskiem w stronę drzwi – 
oznacza to szybki ślub. 

 

Karteczki z marzeniami 

Potnij czystą kartkę na 
trzynaście równych części. 
Na sześciu z nich napisz 

swoje najskrytsze marzenia, 
najlepiej wodoodpornym 
pisakiem . Teraz wymieszaj 
dokładnie karteczki, ale nie 
składaj ich. Wszystkie kartki 
połóŜ na dnie duŜej szklanej 
wazy albo miski i powoli 
wlewaj wodę wąskim 
strumieniem. Obserwuj 
zapisane kawałki papieru. 
Który pierwszy wypłynie na 
powierzchnię wody, to 
marzenie pierwsze się 
spełni. Jeśli najpierw 
wypłyną czyste karteczki, 
uzbrój się w cierpliwość, bo 
będziesz musiała trochę 
poczekać na spełnienie 
marzenia. 

Zaczarowany krąg 

Na podłodze lub stole 
zakreślamy białą kredą krąg. 
Lewą ręką rzucamy trzema 
kośćmi do gry do środka 
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koła. NaleŜy zachować przy 
tym milczenie. Sumujemy 
wyrzucone oczka, nie biorąc 
pod uwagę tych kości, które 
wytoczyły się poza 
„zaczarowany” krąg. 
 
Jeśli liczba wyrzuconych 
oczek wynosi: 
 
1 UwaŜaj! Czekają Cię 
jakieś niesnaski zarówno w 
szkole jak i w domu. 
2 MoŜesz liczyć na miłą 
niespodziankę. MoŜe 
wygrasz na loterii? 
3 Dzięki jakiemuś zbiegowi 
okoliczności spełni się 
któreś z Twoich marzeń. 
4 Poznasz nową koleŜankę 
lub kolegę. 
5 Osiągniesz dokładnie to, 
co planowałeś. 
6 MoŜesz się cieszyć. 
Szczęście jest tuŜ za 
progiem. 
7 Ktoś rozpowszechnia 
plotki na Twój temat. 
8 Niestety, masz pecha, ale 
los się jeszcze odwróci. 
9 Twój sukces będzie 
naprawdę wspaniały! 
10 Przez dłuŜszy czas 
czekają cię drobne kłopoty. 
11 Czeka cię długa i 
ciekawa podróŜ. 
12 Wkrótce poznasz kogoś, 
kogo polubisz. 
13 Spotka cię coś 
przyjemnego. 
14 Twoje Ŝyczenie ma 
niewielkie szanse na 
spełnienie. 

15 MoŜesz liczyć na 
długotrwały uśmiech losu 
16 Postępuj ostroŜnie i 
rozwaŜnie, a unikniesz 
kłopotów. 
17 UwaŜaj, ktoś Ci chce 
„podstawić nogę”. 
18 JuŜ wkrótce czeka Cię 
wielkie szczęście i mnóstwo 
pieniędzy. 

Szpilka prawdy  

Potrzebne jest 7 lub 13 
szpilek. WłóŜ je do kubka, 
potrząśnij i wysyp na stół 
przykryty obrusem. 
Następnie odczytaj, jakie 
litery zostały utworzone 
przez rozsypane szpilki.  

 
A. przed Tobą podróŜ lub 
przeprowadzka  
E. pomyślność w miłości i 
w pracy, jeśli litera jest 
odwrócona – przejściowe 
kłopoty  
H. szczęście w miłości, 
małŜeństwo  
K . sukces zawodowy  
L . uwaŜaj na złodziei, jeŜeli 
litera jest odwrócona – 
ostrzega przed chorobą lub 
wypadkiem  
M . wyjątkowo korzystna 
propozycja  
N. okres dobrej passy  
T. pomoc przyjaciół  
W. uwaga na oszustów 
wokół siebie 
V. ktoś będzie chciał Cię 

wykorzystać  
X. szczęście sprzyja Ci we 
wszystkim  

Obierki z jabłek 

 
NaleŜy wybrać tyle 
jednakowej wielkości 
jabłek, ile jest uczestniczek 
zabawy. KaŜda z nich 
obierając jabłko, stara się 
uzyskać jak najdłuŜszą, 
nieprzerwaną ostruŜynę. 
Która wygra, ta będzie 
najdłuŜej chodzić ze swoim 
chłopakiem. W drugim 
etapie kaŜda dziewczyna 
bierze swoją ostruŜynę w 
rękę i rzuca za plecy. Teraz 
naleŜy uwaŜnie przyjrzeć się 
leŜącej na podłodze skórce, 
czy nie układa się w literę 
alfabetu. Jeśli tak, to moŜe 
oznaczać pierwszą literę 
imienia chłopaka, z którym 
będzie się w tym roku 
spotykać. 

 
 

HOROSKOP NA GRUDZIEŃ 
 
 
Barany 
NiezaleŜnie od wieku, ten 
miesiąc moŜesz oznaczyć 
czerwonym serduszkiem. 
Wasze poŜycie małŜeńskie 

będzie pełne romantycznych 
i namiętnych chwil, nie 
zabraknie czułości, 
tolerancji i wzajemnego 
zrozumienia. Jeśli jesteś 

samotna, to juŜ po 5 
grudnia, ktoś wpadnie Ci 
w oko. Bez większego 
wysiłku i problemu, 
przyjdzie Ci zdobycie 
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upatrzonego "celu". Mars da 
Ci niespoŜytą energią, wręcz 
wulkaniczną. Sugeruje 
jednak ostroŜność za 
kierownicą. 
Byki  
Miesiąc zapowiada się 
romantycznie. Postaraj się, 
więc wykorzystać gwiezdną 
aurę, spędzając jak 
najwięcej czasu ze swoją 
drugą połówką. Zakochane 
pary powinny zafundować 
sobie wspólny weekend, by 
do woli nacieszyć się swoim 
towarzystwem. Dbaj 
o siebie i to podwójnie. 
Zdrowie moŜe chwilami 
szwankować, szczególnie 
szkodliwe okaŜą się skutki 
stresu i przepracowania. 
Bliźnięta 
Za sprawą Wenus w znaku 
Wodnika nie obejdzie się 
bez miłych niespodzianek. 
MoŜesz poznać kogoś, z kim 
zwiąŜesz się na dłuŜej. 
Największe wraŜenie na 
nowo poznanej sympatii 
zrobisz, gdy ugotujesz jej 
swoją popisową potrawę. 
Powiedzenie "przez Ŝołądek 
do serca" sprawdzi się teraz 
w stu procentach. Serwując 
wymyślne dania, nie 
zapomnij równieŜ 
o afrodyzjakach. Dopiszą Ci 
znakomite samopoczucie 
fizyczne i psychiczne. 
MoŜesz z powodzeniem 
uprawiać zimowe sporty. 
Raki 
Korzystny miesiąc dla 
uczuć, szczególnie, jeśli 
przeŜywasz kryzys 
partnerski. Planety pomogą 
Ci się z nim uporać. 
W Twoim domu zapanuje 
atmosfera szacunku 
i serdeczności. MoŜna teraz 
wyciągnąć rękę do zgody, 
porozumieć się 
w draŜliwych kwestiach 
finansowych lub, co do 
metod wychowawczych 

wobec dzieci. JeŜeli jesteś 
samotna, nie przejmuj się 
juŜ niedługo znajdziesz 
swoją drugą połówkę. 
Jednak, aby kogoś takiego 
spotkać zacznij częściej 
uczestniczyć w imprezach, 
zacznij w końcu przebywać 
wśród ludzi. Zdrowie 
i witalność będą na piątkę. 
Będziesz się cieszyć 
niespoŜytymi siłami oraz 
animuszem w dzień i w 
nocy. Wiele dobrego 
uczynią Ci kuracje 
odmładzające. 
Lwy  
Zapragniesz odmiany 
w Ŝyciu. Mars w trygonie do 
Twojego znaku będzie kusił 
do przygody miłosnej. 
Wenus w opozycji namówi 
do krytycznego spojrzenia 
na partnera. Te małe 
kryzysy warto jednak 
przeczekać. Znacznie 
pogodniejszy okres szykuje 
się w trzeciej dekadzie 
miesiąca, planety obdarzą 
Cię poczuciem humoru, 
które pozwoli Wam 
zapomnieć o niedawnych 
burzach. Słabym punktem 
moŜe okazać się 
nadwraŜliwy układ 
nerwowy. Dbaj, więc 
o relaks, z bezsennością 
i nadpobudliwością walcz, 
ziółkami, łagodne tabletki 
uspokajające teŜ nie 
zaszkodzą. 
Panny 
Poczujesz się nareszcie 
spełniona i kochana. 
W stałych związkach 
grudzień upłynie bardzo 
rodzinnie. Jeśli ostatnio coś 
między wami szwankowało, 
nie szło po Twojej myśli 
i nie mogliście się 
porozumieć, teraz się to 
pozytywnie zmieni. 
Satysfakcja będzie tym 
większa, Ŝe Ŝadne z Was nie 
zechce stawiać spraw na 

ostrzu noŜa. Swoje 
problemy rozwiąŜ mądrym 
kompromisem. Wolnym 
Pannom sprzyjają gwiazdy. 
W tym miesiącu poznasz 
kogoś, na kim będzie Ci 
bardzo mocno zaleŜeć. 
Powiesz teraz "dość" 
ciągłemu pośpiechowi 
i wiecznym stresom. 
Zadbasz o relaks 
i medytację. Dla Twojej 
kondycji najbliŜszy miesiąc 
moŜe okazać się wspaniały. 
Wagi 
Będziesz teraz więcej dawać 
partnerowi, niŜ od niego 
dostawać. Przywalony 
problemami, będzie 
wymagał Twojego wsparcia. 
Spróbuj teraz z nim 
pogadać, tak od serca, bo 
być moŜe nie chce Cię teraz 
martwić i trzyma swoje 
kłopoty w tajemnicy. 
Samotne Wagi mogą coraz 
częściej z radością myśleć 
o znanej od dawna osobie. 
Dzięki pomocy gwiazd, 
porzucisz nieśmiałość 
i zdecydujesz się na 
odwaŜne wyznania, które 
odmienią Twoje Ŝycie. 
W tym miesiącu Twoje 
samopoczucie będzie 
zaleŜało od stanu Twojej 
psychiki. Dlatego warto nie 
dawać się nadmiernemu 
pośpiechowi, a takŜe 
jesienn-zimowej apatii. 
Skorpiony 
Przed Tobą najburzliwszy, 
a zarazem najbardziej 
romantyczny okres. Przed 
Tobą szansa na płomienny 
romans. Niektóre z Was 
stracą głowę dla kogoś 
mieszkającego bardzo 
daleko. Samotne Skorpiony 
będą teraz śmiało wyznawać 
uczucia, co być moŜe juŜ 
w karnawale zaowocuje 
weselnymi dzwonami. 
Dopisze Ci dobra kondycja 
fizyczna, czasami wprost 
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będzie Cię rozpierać 
energia. Chętnie będziesz 
uprawiać ulubione sporty, 
być moŜe zainteresujesz się 
zdobyczami nowoczesnej 
dietetyki. 
Strzelce 
Twoje myśli krąŜyć będą 
wokół spraw sercowych 
i przyjemności spod znaku 
Erosa. Jeśli ostatnio coś się 
między Wami nie układało, 
teraz wiele uda się wyjaśnić. 
Znowu w Waszych sercach 
zagości pewność, Ŝe to ten 
jeden, jedyny... Dopisze Ci 
doskonała forma fizyczna 
i psychiczna. Jedynie 
końcówka miesiąca będzie 
wymagać od Ciebie 
większej troski o zdrowie - 
Twoje i domowników. 
UwaŜaj przede wszystkim 
na infekcje dróg 
oddechowych. Pomyśl 
o profilaktyce, bo Sylwestra 
i Nowy Rok spędzisz 
w łóŜku. 
KozioroŜce 
Na początku miesiąca 
powieje chłodem w Twoim 

związku, okaŜ 
wyrozumiałość i cierpliwość 
dla wad drugiej połowy. 
Później niebo nad Tobą się 
przejaśni i powieje 
optymizmem. Z większym 
dystansem spojrzysz na 
dręczące Was problemy. 
Jeśli lubisz aktywny 
wypoczynek, miesiąc naleŜy 
do Ciebie! Planety podarują 
Ci sporo energii, która 
pozwoli Ci skutecznie 
powalczyć z jesienno-
zimowym marazmem 
i stracić trochę kilogramów. 
Wodniki  
Planety sprzyjają osobom 
samotnym i podróŜującym. 
Być moŜe wybranek 
Twojego serca będzie 
pochodził z innego kraju. 
W stałych związkach 
partnerskich zapanuje 
sielanka. Szykują się teŜ 
spore zmiany w gronie 
przyjaciół i znajomych. 
Będziesz cieszyć się dobrą 
kondycją fizyczną, nie 
zabraknie Ci teŜ optymizmu 
i poczucia humoru. Wenus 

w Twoim znaku, opromienia 
Cię swoim blaskiem, sprzyja 
wszelkim zabiegom 
kosmetycznym, a w 
szczególności 
odmładzającym. 
 
Ryby 
W tym miesiącu będziesz 
szalenie praktyczna, 
będziesz analizować swoje 
związki partnerskie pod 
względem materialnym. 
MoŜesz przeŜywać 
wewnętrzne rozterki, czy 
aby wędrujesz przez Ŝycie 
z właściwą osobą. 
W trzeciej dekadzie 
miesiąca Wenus wprowadzi 
Cię w iście romantyczny 
nastrój. Planety obdarzą Cię 
energią i pozwolą prowadzić 
aktywny tryb Ŝycia, ale 
zwiększą równieŜ Twoją 
skłonność do wszelkich 
urazów i wypadków. 
UwaŜaj, więc podczas 
popisów sportowych lub 
posługując się ostrymi 
narzędziami. 
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