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NIEDŁUGO ŚWIĘTA!!! 

 

 

Gdy w mroku światłem świecy  

rozjaśnionym  
wieczerza już  czeka na obrusa  bieli 
-wszystkim Wam ślę myśl moją z 
prośbą,  
byście ją przyjęli  
i jak opłatek ze mną dzielić chcieli.  
Zimowych świąt w uczuć gorącej 
atmosferze  
życzę Wam bardzo serdecznie  
i szczerze,  
a w ciągu całego Nowego Roku 2011  
pomyślnego zdarzeń toku  
zawsze i na każdym kroku. 

 
Wiktoria Frankowska 

 

 

 

  
Skąd wywodzi się 

postać 
św. Mikołaja. 

 
Święty Mikołaj jest bardzo ważną 
postacią. Czy wyobrażacie sobie 
gwiazdkę bez Mikołaja? 
Oczywiście, że nie. Już z 
pierwszym dniem adwentu 
odczuwamy bożonarodzeniową 
atmosferę. Przecież już niedługo 
mikołajki a potem gwiazdka i znów 
pod choinką prezenty od Mikołaja. 

Święty Mikołaj to baśniowa postać, w 
którą wierzą nie tylko dzieci. Znany 
on jest na całym świecie, ale choć 
wszędzie inaczej go nazywają (w 
Anglii jest nazywany Father 
Christmas, w USA - Santa Claus, we 
Włoszech - Babbo Natale, w 
Niemczech - Heilige Nicolaus ), to nie 
da się go nie rozpoznać. Każdy 
doskonale potrafi opisać św. Mikołaja. 
Jest to uśmiechnięty grubasek o 
czerwonych policzkach i długiej białej 
brodzie. Ubrany jest w czerwoną 
kurtkę wykończoną białym futerkiem, 
zapinaną pod samą szyję, na wielkie 
białe guziki. Spodnie są także 
czerwone, w pasie są opięte na 

 
 
 
 
 wystającym brzuchu, bo przecież  
każdy prawdziwy Święty Mikołaj ma 
wystający brzuszek. No i czapka,  
również czerwona wykończona 
białym futerkiem, z białym pomponem 
na czubku. Nieodzownym elementem 
Mikołaja jest oczywiście worek na 
prezenty, bo co to za Święty Mikołaj 
bez worka pełnego prezentów? 
Święty Mikołaj podróżuje wielkimi 
saniami w zaprzęgu reniferów. Taka 
jest baśń. Ale skąd ona się wzięła? 
Dlaczego akurat Święty Mikołaj 
przynosi nam prezenty? Otóż Święty 
Mikołaj, biskup ze względu na 
przypisywane mu legendą uczynki, 
został pierwowzorem postaci 
rozdającej prezenty dzieciom. 
Różnie jest przedstawiany i w 
różnych krajach różne o nim krążą 
legendy. Jedno jest pewne, że 
mieszka w Laponii - krainie śniegu i 
mrozu, w mroźnej, dzikiej i słabo 
zaludnionej północnej Finlandii, i że 
do niego piszą swe listy dzieci z 
wszystkich stron świata bez względu 
na kolor skóry, kraj czy pochodzenie. 
A tak naprawdę jest postacią 
historyczną, żyjącą dawno temu. 
Prawdopodobnie urodził się w Licji, w 
mieście Patra (teren dzisiejszej Turcji) 
w 270 roku. Był jedynakiem, 

Wewnątrz numeru: 
1 Życzenia, Mikołaj i… 

2 Co słychać w Dziesiątce ? 

3 Świąt c.d. także w UE 

4 Święta i Nowy Rok w poezji 

5 Wywiady, wywiady… 

 
WYDANIE SPECJALNE - ŚWIĄTECZNE 
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SPORT 

W DZIESIĄTCE 

pochodził z bardzo zamożnej i 
pobożnej rodziny. Od najmłodszych 
lat wykazywał się dużą wrażliwością i 
empatią w stosunku do innych ludzi. 
Kiedy podczas epidemii zmarli jego 
rodzice, rozdał swój majątek i wstąpił 
do klasztoru. Później został wybrany 
biskupem miasta Mira - portowego 
miasteczka w Azji Mniejszej, gdzie 
zyskał duże uznanie wśród ludzi 
dzięki swojej troskliwości i hojności. 
Świadczył ludziom dobro robiąc to 
bardzo dyskretnie, aczkolwiek 
skutecznie. Przez całe swoje życie 
wspierał potrzebujących, niosąc im 
pomoc i wsparcie. 
 

 

Tradycja św. Mikołaja 

w Polsce 
 

 
Któż z nas, będąc małym dzieckiem 
nie wyczekiwał wigilii 6 grudnia? 
Dzień ten ma dla każdego niezwykły 
blask i ciepło. Wizyta długo 
wyczekiwanego gościa spełnia 
większość dziecięcych marzeń, a i 
dorosłym dostarcza niezapomnianych 
wrażeń.  
Choć na polu zazwyczaj sroży się 
zima przecież zawsze do nas 
przychodzi grudniowym wieczorem 
lub nocą, z długą siwą brodą, ubrany 
w biskupie szaty, z workiem 
prezentów. 

Zuzanna Podemska   

 
Co słychać  w dziesiątce? 

 

 

„Tęgi” umysł 
matematyczny 

 

 
„Tęgi” umysł matematyczny to osoba, 
która nie ma żadnych problemów z 
tym przedmiotem. Bycie dobrym z 
matematyki ma wiele zalet.   
Wielu uczniom matematyka sprawia 
dużo trudności. Żeby mieć poprawne 
oceny  
muszą przeznaczyć sporo czasu na 
rozwiązywanie zadań, a czasem 
nawet biorą korepetycje. Dobremu 
matematykowi nauka zabiera mniej 
czasu. „Sprytne główki” mniej się 
denerwują przed sprawdzianami. 
Najlepsi matematycy reprezentują 
szkołę na konkursach. Moją okazję 
zdobywać cenne nagrody, zyskują 
satysfakcję i nabierają pewności 
siebie. 
Osoby mające ścisły umysł wykazują 
się logicznym myśleniem, 
kreatywnością, umiejętnością 
rozwiązywania różnych problemów. 
Sprawdzają się w grach karcianych, 
planszowych, komputerowych. Wśród 
nich znajdziemy wybitnych 
szachistów i brydżystów. Potrafią 
dobrze zarządzać swoimi i cudzymi 
pieniędzmi. 
Matematyka ma związek z innymi 
przedmiotami . Dobrzy matematycy 
łatwo dają sobie radę na informatyce 
czy fizyce. 
„Tęgie” umysły matematyczne nie 
mają zwykle kłopotu z wyborem 
zawodu. 
Najczęściej zostają inżynierami, 
ekonomistami albo nauczycielami 
matematyki. 
Życzę Wam wszystkim abyście 
odkryli w sobie talent do matematyki. 
 

Marcin Różański 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Nasz szkoła dnia 25.11.10 

uczestniczyła w II Turnieju Mini Piłki 
Siatkowej chłopców.W zawodach 
zorganizowanym przez Sp.14 brali 
udział chłopcy ze szkół : SP.20 , 
SP.14 , SP.10 i SP.Papieżka . Nasza 
reprezentacja zajęła 3 miejsce 
pokonując SP.14 2:1 i przegrywając z 
SP.20 2:0 oraz z SP.Papieżka 2:0 .  
 
SKŁAD NASZEJ REPREZENTACJI : 
Patryk Sobczak , Dominik Nowak , 
Wiktor Trzciński , Patryk Nowakowski 
, Adrian Piskorski , Damian Lipiński , 
Mateusz Jankowski. 

 
Wiktor Trzciński 

 
 
 
 
 
 
 
3 grudnia 2010 roku w Szkole 
Podstawowej Numer 20 odbył się IV 
Mikołajkowy turniej w mini piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców. Brały 
w nim udział 3 szkoły: SP10, SP14 i 
SP20. 1 miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa Numer 14, 2 miejsce 
Szkoła Podstawowa Numer 20, a 3 
Szkołą Podstawowa Numer 10. 
Medal najlepszego zawodnika z 
naszej szkoły otrzymała Dominika 
Kucharska oraz Patryk Sobczak. 
24 listopada 2010 roku w Szkole 
Podstawowej Numer 14 odbył się 
Turniej Mini Piłki Siatkowe Dziewcząt 
zorganizowany przez Uczniowski 
Klub Sportowy „REKORD” . Brały w 
nim udział 3 szkoły: SP10, SP14 i 
SP20. 1 miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa Numer 14, 2 miejsce 
Szkoła Podstawowa Numer 20, a 3 
Szkołą Podstawowa Numer 10.  
 

Martyna Nowacka 
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III Międzyszkolna 
Olimpiada 
Młodych  

sieci KUJAWY 

Nasza szkoła od ponad czterech lat 
współpracuje z innymi szkołami 
naszego miasta i regionu. Tworzymy 
tzw. sieć Szkół współpracujących nad 
zagadnieniem zmniejszania 
przejawów agresji i przemocy w 
ramach programu Szkół Uczących się 
pod patronatem Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie. 

Jednym z elementów tej współpracy 
jest organizacja i udział w 
interdyscyplinarnej olimpiadzie, która 
ma za cel pokazać młodemu 
człowiekowi jak zamiast „walczyć” z 
rówieśnikami poprzez agresję można 
czas spędzać pożytecznie, wspólnie 
bawiąc się z pożytkiem dla ciała i dla 
ducha. 

Olimpiada jest interdyscyplinarna to 
znaczy, że obejmuje różnorodne 
dyscypliny szkolne. Są w niej zadania 
do wykonania z języka polskiego, 
plastyki, muzyki, tańca i oczywiście 
konkurencje sportowe.  

W tym roku odbyła się ona 14 grudnia 
na włocławskiej Hali Mistrzów. 
Uczestniczyli w niej uczniowie z 
poszczególnych szkół: SP 10 
Włocławek, SP 18 Włocławek, SP 
Czernikowo, Gimnazjum 9 
Włocławek. W tym roku nie dojechali 
do nas ze względu na trudne warunki 
atmosferyczne SP z Aleksandrowa 
Kujawskiego i Gimnazjum z 
Piotrkowa Kujawskiego.  

Mimo to było bardzo dużo 
wspaniałego humoru i zdrowej 
rywalizacji. Wszyscy uczestnicy 
olimpiady są wygranymi, gdyż chodzi 
nam o preferowanie wspólnej zabawy 
i integracji między uczniami a także 
nauczycielami. O pewnych 
wyróżnieniach decydują konkurencje 
sportowe. W tym roku szczególnie 
wyróżniły się dwie szkoły: Gimnazjum 
nr 9 i Szkoła Podstawowa z 
Czernikowa. 

Każda drużyna otrzymała puchar 
ufundowany przez Prezydenta Miasta 
Włocławek. Każdy uczestnik dostał 
drobny upominek, które mogliśmy 
zgromadzić dzięki sponsorom, 

Głównym hasłem tegorocznej 
Olimpiady było: Święty Mikołaj i my = 
serce dla dziecka. Takie hasło, gdyż 
olimpiada połączona była ze zbiórką 
zabawek dla dzieci z domu dziecka. 
Cel bardzo szczytny. 

Za rok znowu się odbędzie i znowu 
przyniesie radość nie tylko 
uczestnikom, ale i innym dzieciom. 

Beata Nowakowska – koordynator 
sieci KUJAWY 

 

 

 

Dla każdego z nas święta to czas 

szczególny. To nie tylko wspomnienie 
ważnego wydarzenia religijnego, ale 
także czas odpoczynku, spotkań z 
bliskimi i rodziną. Coraz częściej 
święta stają się ucieczką od 
codzienności, czasem wyciszenia i 
refleksji. 
W większości krajów o tradycji 
chrześcijańskiej zaczynają się one 
wieczerzą wigilijną tj. dnia 24 grudnia, 
która jest czasem radosnego 
oczekiwania na narodziny Jezusa. 
Okres poprzedzający Narodzenie 
Pańskie nazywany jest Adwentem i 
trwa cztery tygodnie. 
Podczas Wigilii gromadzimy się 
całymi rodzinami w oczekiwaniu na 
pierwszą gwiazdkę zwiastującą 
narodzenie Jezusa.  Przed północą 
wierni licznie udają się do kościołów, 
gdzie o północy celebrowana jest 
uroczysta msza święta zwana 
Pasterką, która jest wspomnieniem 
oczekiwania pasterzy na narodzenie 
Dzieciątka.  25 grudnia jest więc 
jednym z najradośniejszych świąt w 
tradycji chrześcijańskiej. Wszystkie 
kościoły są przepiekanie przystrojone, 
celebrujący msze ubrani są w białe 
szaty liturgiczne a sale kościelne 
wypełnia śpiew kolęd. Dawniej, 
podczas dnia Bożego Narodzenia 
celebrowane były trzy msze święte: 

pasterka, masz poranna i masz 
popołudniowa. Obecnie w kościołach 
katolickich obowiązuje niedzielny 
porządek mszy świętych, za 
wyjątkiem Pasterki która odprawiana 
jest o północy. 
W dzień Bożego Narodzenia 
obdarzamy się wzajemnie  
życzliwością i miłością oraz składamy 
sobie najserdeczniejsze życzenia. Ze 
składaniem życzeń nieodłącznie 
związana jest tradycja wysyłania 
kartek świątecznych. Popularnym 
zjawiskiem jest również wysyłanie 
wraz z nimi białego opłatka, którym 
nie możemy połamać się osobiście. 
Podobnie jak i w Polsce, tak i na 
całym świecie, ze świętami Bożego 
Narodzenia nieodłącznie związane są 
szopki, choinka, śpiewanie kolęd i 
wręczanie prezentów. W każdym 
kraju świętuje się je bardzo 
uroczyście, spędzając czas z rodziną 
i bliskimi. W krajach gdzie wieczór 
wigilijny nie odgrywa aż tak wielkiego 
znaczenia, najważniejszym dniem  
jest dzień  Bożego Narodzenia. W 
tym też dniu spożywa się uroczysty 
obiad, podczas którego podaje się 
tradycyjne dla regionu potrawy np.:  
na Wyspach Brytyjskich są to 
nadziewany, pieczony indyk, 
świąteczny pudding oraz mince pie 
(farsz mięsny zapiekany w cieście), w 
Niemczech kiełbaski, we Francji 
pieczona gęś i owoce morza, a w 
Danii pieczona kaczka. Bez względu 
na to gdzie są obchodzone, zawsze 
wywołują wiele pozytywnych emocji i 
jednoczą ludzi. 
W Drugi dzień świąt tj. 26 grudnia, 
m.in. w Polsce, obchodzone jest 
wspomnienie pierwszego męczennika 
- świętego Szczepana. Został on 
ukamienowany przez zwolenników 
Szawła, gdyż nie chciał wyprzeć się 
wiary w boskość Jezusa. W dniu tym 
zachowuje się niedzielny porządek 
mszy świętych. W czasach Polski 
ludowej, na pamiątkę ukamienowania 
św. Szczepana, praktykowano 
zwyczaj obsypywania księdza owsem 
tuż po mszy świętej. Z dniem tym 
związane jest także wiele przysłów 
takich jak: „Jaka pogoda w 
Szczepana panuje, taka na luty nam 
się szykuje”; „Na świętego Szczepana 
bywa błoto po kolana”; czy „Jak 
przymrozi na Szczepana, będzie 
wiosna od Damiana”.  
 

Marta Przybylska 
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Święta w poezji 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dnia 24 grudnia, gdy na niebie 

zaświeci pierwsza gwiazdka wszyscy 
gromadzimy się przy rodzinnym stole 
na wieczerzy wigilijnej. Naszą polską 
tradycją jest podawanie 12 potraw, na 
pamiątkę 12 apostołów. 
Najważniejszą potrawą podczas 
wigilii są ryby. Zwyczaj i tradycja 
nakazuje by spróbować każdej z 
potraw, które znajdą się na naszym 
wigilijnym stole. Dzięki temu w 
kolejnym, zbliżającym się roku 
niczego nie powinno nam zabraknąć. 
Na wigilię Bożego Narodzenia każda 
polska rodzina powinna umieścić w 
swoim domu i udekorować piękną, 
iglastą choinkę. W naszym kraju jest 
zwyczaj  pozostawiania chociaż 
jednego, wolnego miejsca przy 
wigilijnym stole. Miejsce to 
przeznaczone jest dla wędrowcy. 
Dzielimy się opłatkiem, który 
symbolizuje, podzielenie się nawet 
ostatnią kromką chleba. 
Obdarowujemy się również 
wzajemnie prezentami. Przy 
wigilijnym stole śpiewamy kolędy. Są 
to pieśni opowiadające o narodzeniu 
Pana Jezusa.  
O północy w Kościołach w całej 
Polsce jest odprawiana uroczysta 
Msza Święta nazywana  
Pasterką, na pamiątkę hołdu 
złożonemu Bożemu Dzieciątku przez 
pasterzy. Podczas wieczerzy wigilijnej 
pamiętajmy także o osobach 
samotnych. 
 

Marta Przybylska 

 

Magia świątecznego 

głosu zwierząt 
 
     Był pewien grudniowy dzień, 
dzień Bożego Narodzenia. Wszystkie 
zwierzaki leśne od samego rana 
szukały pod grubą warstwą białego 
puchu czegoś na wigilijny stół. Zające 
chciały marchewkę, sarny 
zakłopotane nie mogły znaleźć trawki, 
wiewiórki, były przygotowane, gdyż 
już w październiku zrobiły wielki 
zapas orzechów, a ptaki latały 
oznajmiając, że dziś jest ten jeden 
jedyny dzień w roku. Tak minął im 
cały dzień pod wieczór niedźwiedź 
król lasu swoim groźnym rykiem 
zawołał wszystkich na leśną polanę, 
na której stał stół wykonany ze 
starego pnia drzewa na nim położony, 
był  biały obrus ze śniegu pod nim nie 
zabrakło sianka, które zaraz zostało 
zjedzone przez sarny. Na obrusie 
leżało dwanaście potraw, nie zabrakło 
tam karpia , marchwi, sałaty, siana i 
jeszcze wiele innych smakołyków.  
Kilka metrów dalej, była pięknie 
przystrojona choinka, a pod nią dla 
każdego upominek. 
- Siadajmy do stołu. Powiedział 
niedźwiedź. 
Wszyscy zasiedli do pięknego stołu, i 
zaraz zaczął się wielki szum, gdyż 
zajęcza rodzina chciała usiąść bliżej 
sałaty, a sarna siana. 
- Spokój!. Ryknął niedźwiedź. To jest 
jedyny dzień w roku, więc spędźmy 
go bez kłótni. 
- Podzielmy się opłatkiem. 
Zaproponowały wiewiórki. Zaraz po 
tym zaczęło się wielkie składanie 
życzeń. Była już godzina dwunasta w 
nocy. Ptaki zobaczyły na niebie 
niewielką żółtą kulę, które tańczyła 
obok wigilijnego stołu. Nagle ptaki 
zaczęły mówić niezrozumianym 
głosem, głosem ludzkim. Zaraz 
mówiły tak sarny , zające i wszystkie 
inne głosy. Trwało to zaledwie 
minutę. Po wszystkim zwierzęta 
dziwnie się na siebie popatrzyły i 
wróciły do swoich spraw. 
WIĘC PAMIĘTAJCIE TO PRAWDA 
ZWIERZĘTA W WIGILIĘ PRZEMÓ-
WIĄ DO WAS. 
 

Paweł Wujcicki  

 
 
 
   

 

 
 

 

*** 
jest w całym roku  
taka noc  
grudniowa  
kiedy gwiazdy  
jaśniej migocą  
w tę noc 
Bóg-Człowiek  
przychodzi  
by obdarować ludzi  
dobrocią  
przychodzi nagi  
i taki niewinny  
daje całego siebie  
przyjmuje na się  
chłód  
niedolę  
i cierpienie 
....  
nie pragnie złota  
ni kosztowności  
a oczekuje jedynie  
choćby...  
maleńkiej iskry  
miłości  
i zwykłej ludzkiej  
życzliwości   
 

Beata Nowakowska 
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Wiersz Świąteczny 
 
Boże Narodzenie, urok swój ma, 
zachwyca nas swym pięknem  
i szczęście nam da. 
Na pamiątkę betlejemskiej szopki  
i przyjścia na świat Bożej Dzieciny, 
śpiewamy kolędy  
i pielęgnujemy  
nasze Polskie obrzędy. 
W ten niezwykły czas  
nasze oczy cieszyć będzie  
choinka,   
a serce uraduje  
zgromadzona przy stole  
najbliższa rodzinka. 
Niech radość i uśmiech  
w domu zagości, 
a atmosfera będzie pełna 
życzliwości. 
Składając sobie wzajemnie  
życzenia,  
wierzymy 
w moc ich spełnienia.  
Cieszymy się prezentami  
i dziękujemy najbliższym,  
że są razem z nami. 
 

Marta Przybylska 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

Święta w wybranych 

krajach Europy 
 
 

 

C hoinka wywodzi się z  Niemiec, a 

obyczaj stawiania w domu choinki 
sięga VIII w. Według legendy to św. 
Bonifacy uczynił zielone drzewko 
symbolem narodzin Chrystusa. Chciał 
on przekonać druidów, że dąb nie jest 
świętością, i – na ich oczach ściął 
takie potężne drzewo, które padając, 
zniszczyło wszystko dookoła. Ostał 
się tylko malutki świerk. Święty 
Bonifacy określił to jako cud, a na 
pamiątkę tego wydarzenia 
Germanowie zaczęli sadzić własne 
świerki w Boże Narodzenie. Stroić te 
drzewka zaczęto dopiero w XVI w. 
Używano do tego celu kwiatów z 
kolorowego papieru, słodyczy i 
pozłotka. 
Trzej Królowie, inaczej – trzej mędrcy 
ze Wschodu, według Biblii udali się 
do Betlejem, by oddać pokłon 
Jezusowi. W kościele katolickim 
Kasper, Melchior i Baltazar ogłoszeni 
są świętymi, a pamiątkę ich 
pokłonienia się Jezusowi obchodzi się 
w Dzień Objawienia Pańskiego, 6 
stycznia. 
Dla większości dzieci Święty Mikołaj 
to starszy pan z siwą brodą, w 
czerwonym ubrania i na dodatek 
krzyczący ,, Ho, Ho, Ho ’’ze swoich 
sań. Pewnie te dzieci byłyby mocno 
zdziwione, gdyby dowiedziały się, że 
taki obraz Świętego powstał 
stosunkowo niedawno w XIX w. 
Stworzył go amerykański rysownik 
Thomas Nast jako … karykaturę. 
Tymczasem prawdziwy św. Mikołaj 
niewiele miał wspólnego z tym 
obrazem. Był biskupem Miry z Azji 
Mniejszej i  słynął nie tylko ze swojej 
hojności ale też z umiejętności 
uspokajania wzburzonego morza. Do 
tej pory św. Mikołaj jest – patronem 
żeglarzy. 
Choć wiele osób właśnie z powodów 
etycznych i ekologicznych decyduje 
się na zakup sztucznej choinki, 
uważając, że w ten sposób nie 
marnuje i nie wycina prawdziwych 
drzewek., wielu obrońców przyrody 
przekonuje, że to prawdziwe 
drzewka są bardziej eko. 

Choinki na plantacjach i tak często 
rosną w miejscach, gdzie prawdziwy 
wysoki las by nie wyrósł, przekonują 
leśnicy, np. pod liniami wysokiego 
napięcia. Wycinanie części choinek 
jest też po prostu lasowi potrzebne. 
Tymczasem plastykowe choinki 
rozkładają się setki lat, a do ich 
wytworzenia potrzeba wiele energii. 
No i nie pachną tak pięknie … 
 

Julia Ogrodzińska 

 

 
 

Boże Narodzenie we 
Francji  jest obchodzone mniej 

więcej tak samo jak w Polsce.                                                    
Dnia 24 grudnia Francuzi idą na 
Pasterkę, która odbywa się o północy, 
a dopiero potem zasiadają do 
wigilijnego stołu.  
Najpopularniejsze posiłki to: pasztet z 
kaczej lub gęsiej wątróbki, ostrygi, 
wędzony łosoś, oraz mięso - 
szczególnie indyk.  
Mieszkańcy Francji nie ubierają 
choinek tak jak my. Oni dekorują 
swoje domy Bożonarodzeniowymi 
szopkami. U nich rzadkością jest św. 
Mikołaj. Dzieci dostają prezenty od 
rodziców 6 grudnia, a dorośli, żeby 
sobie wręczyć podarunek muszą 
czekać do Nowego Roku. Ale nawet 
we Francji nie brakuję kolęd, które i 
my śpiewamy w gronie rodziny. 
 

Paweł Wujcicki  
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Tradycja św. Mikołaja 

w Anglii 

Święta w Anglii podejmujemy ten 
temat, gdyż tradycje świąteczne w 
Anglii różnią się nieco od tych 
znanych w Polsce. Oczywiście w 
świątecznie udekorowanym salonie 
znajdziemy choinkę, a prezenty pod 
nią przyniesie św. Mikołaj. Ale czy 
zastanawialiście się jak wyglądają 
Święta w Anglii? Czym jest Boxing 
Day? Co wchodzi w skład 
tradycyjnego puddingu? 
Prawdopodobnie wszyscy znamy 
słowo Christmas. Pochodzi ono z 
języka staro-angielskiego i oznacza 
mszę Chrystusa. Święta Bożego 
Narodzenia w Anglii są nieco krótsze 

niż w Polsce, ponieważ zaczynają się 
25 grudnia. W tym kraju nie obchodzi 
się wigilii jak w Polsce. Drugi dzień 
świąt (26 grudzień) to tzw. Boxing 
Day, czyli dzień pudełek bądź 

skarbonek. Ten zwyczaj pochodzi 
jeszcze z okresu średniowiecza, kiedy 
to kościół rozdawał ludziom ubogim 
pieniądze pochodzące właśnie ze 
skarbonek. Był to także dzień wolny 
dla służby, dziś jest to jeden z 
czterech tzw. bank holidays, czyli dni 
wolnych od pracy. Do dziś w Boxing 
Day praktykuje się zwyczaj 
przekazywania drobnych pieniędzy 
dla osób odwiedzających angielskie 
domy. Święta w Anglii to przede 
wszystkim czas dla dzieci, a dzieci 
uwielbiają prezenty. Rzecz jasna 
przynosi je św. Mikołaj i zostawia w 
specjalnych, dużych skarpetach. 
Czasami Anglicy mają w zwyczaju 
zostawiać kieliszek alkoholu w 
podzięce dla Mikołaja i marchewkę 
dla renifera. 

 

 

 
 
 
 
 
.  
 

 

 

Tradycyjne świąteczne posiłki 

w Anglii 

W Boże Narodzenie w Anglii 
świąteczne stoły wyglądają inaczej 
niż w Polsce. Tradycyjnym daniem 
jest indyk nadziewany różnymi 
warzywami (podobno smaczniejszy 
od naszego wigilijnego karpia). 
Towarzyszą mu również inne potrawy 
takie jak zawijane kiełbasy w boczek 
etc. Anglicy spożywają główny posiłek 
w okolicach godziny dwunastej albo 
krótko po niej. Posiłki są spożywane 
w koronach wykonanych z papieru. 
Jest to symbol nawiązujący do Trzech 
Króli. Święta w Anglii nie mogą się 
odbyć bez tradycyjnego puddingu na 
deser. Jest on podawany w polewie z 
budyniu albo brandy. W tym drugim 
przypadku alkohol jest podpalany, a 
ogień ma odstraszać nieszczęścia.  

Zuzanna Podemska 

 

 

 Dzień dobry. Ja jestem 
Mikołaj, a to Adam. Chcie-
libyśmy z Panią porozma-
wiać o możliwościach 
pięknego udekorowania 
wigilijnego stołu. Wiemy 
bowiem, że wykonuje Pani 
przepiękne ozdoby. Czy 
możemy zatem porozma-
wiać? 

 Witajcie Chłopcy. Oczywiś-
cie, w miarę swoich możli-
wości odpowiem na Wasze 
pytania. 

 Proszę nam powiedzieć, 
jak bardzo pracochłonne 
jest robienie ozdób 

okolicznościowych np. na 
stół i czy wymaga to 
dużych zdolności 
artystycznych? 

 Przygotowanie ciekawej 
dekoracji zawsze związane 
jest z poświęceniem jakiejś 
ilości czasu. Aby powstała 
kompozycja musi być 
zamysł ogólny i potem 
dostosowanie tego zamysłu 
do wystrojów wnętrz. Potem 
należy przygotować posz-
czególne elementy i połą-
czyć je w jedną całość 
stanowiącą kompozycję. 

 Z jakich materiałów wyko-
nuje Pani ozdoby nie tylko 
świąteczne? 

 Szczególnie ulubionymi 
moimi materiałami do two-
rzenia dekoracji są dary 
natury:szyszki różnych 
drzew, żołędzie, konary, 
kora, korzenie, liście itp. 

 Kiedy odkryła Pani swoją 
pasję, bo to chyba pasja?  
I czym zaczęła się ona 
przejawiać? 

 Zawsze lubiłam wycinać, 
wyklejać, składać, dziergać, 
ale tworzeniem dekoracji 
zajęłam się dopiero w chwili, 
gdy mogłam więcej czasu 
poświęcić na tak zwane 
„własne sprawy”. Miło jest 
bardzo, gdy to co się robi, co 
mnie cieszy jest również 
dobrze odbierane przez 
innych. 

 Czy robienie ozdób jest 
dla Pani dużym zaanga-
żowaniem, radością, nawet 
hobby? 

 Robienie ozdób, dekoracji 
jest doskonałym antystre-
santem, sposobem na 
twórcze spędzanie wolnego 
czasu. Jest działaniem, 
dzięki któremu można 
sprawić przyjemność rodzin-
nie i przyjaciołom (tych 
właśnie obdarowuję efektami 
mojej radosnej twórczości). 

 Proszę Pani, proszę podać 
kilka rad Jak udekorować 
świąteczny stół? 

 Zgodnie z tym co powie-
działam wcześniej, trzeba 
wpasować się w istniejące 
już otoczenie. To znaczy, że 
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dekorację stołu trzeba 
dopasować kolorysty-cznie 
do istniejących już 
elementów (choinka, 
girlanda itp.). Jeżeli wśród 
zasiadających do stołu są 
małe dzieci, dobrze gdyby w 
elementach dekoracji stołu 
znalazły się przedmioty, 
które przykują uwagę 
maluchów i wzbudzą ich 
zainteresowanie. Jeśli sami 
udekorujemy stół, będzie on 
na pewno wyjątkowy, 
niepowtarzalny, głęboko 
autorski i na pewno piękny! 

 Bardzo dziękujemy za 
rozmowę i życzymy cudnie 
rodzinnych Świat Bożego 
Narodzenia oraz wielu 
wspaniałych dekoracji                    
w Nowym Roku.  

Z Panią Violettą Szymańską 
rozmawiali: Mikołaj Rumianowski                    

i Adam Kruszyna 

 

Sylwestra  
zacząć czas!!! 

 
 
 

Sylwester we 

wspomnieniach naszych 
nauczycieli – wywiad 

 z panią  
Martą Kisielewską 

 
dz.-Gdzie Pani spędziła swój 

najlepszy Sylwester? 
 
Pani Marta - W domu, kiedy wraz z 

siostrą urządziłyśmy Sylwester same i 
zaprosiłyśmy mnóstwo przyjaciół. 
Wymyśliłyśmy konkursy, gry i 
zabawy, było też dużo dobrego 

jedzenia, a w trakcie imprezy mały 
pożar na stole. :) 
 
dz.-Jakie ma pani wspomnienia z 

tego Sylwestra? 
 
Pani Marta - Bardzo dobre, było dużo 

śmiechu i wszyscy świetnie się bawili. 
Potem długo jeszcze go wspominali. 
 
dz.- Czy uważa Pani, że któryś z 

innych Sylwestrów był równie udany 
jak ten wspomniany przez Panią? 
 
Pani Marta - Tak, myślę, że 

Sylwester, który spędziłam z moją 
najlepszą przyjaciółką i kilkoma 
innymi koleżankami ze studiów w 
Tucholi. 
 
dz. - Czy uważa Pani, że Sylwester w 

tym roku będzie równie udany i 
dlaczego? 
 
Pani Marta - Wydaje mi się, że tak, 

bo znów urządzam go razem z 
siostrą.:) 
 
dz. - Bardzo dziękuję za rozmowę i 

życzę rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz spełnienia marzeń w 
Nowym 2011 Roku. 
 

Z panią Martą  Kisielewską 
rozmawiała Kasia Chruściel 

Sylwester, Sylwester 

– czas zabawy 
wywiad z panem 

Mirosławem 

Traczykiem 
 
dz.-Gdzie pan spędził swój najlepszy 

Sylwester? 
 
Pan Traczyk – Najlepszy Sylwester 

spędziłem na mazurach.  
 
dz.-Jakie ma Pan wspomnienia z 

tego Sylwestra? 
 
Pan Traczyk – Było super. Było też 

bardzo fajnie. Jest tam zupełne 
odludzie. Cisza nad jeziorem. Z dala 
od cywilizacji. Tego było mi potrzeba. 
 

dz.- Czy uważa Pan, że jakiś inny 

Sylwester był równie udany jak ten 
wspomniany przez Pana? 
 
Pan Traczyk – Tak, kilka lat temu 

Sylwester w Toruniu był niesamowicie 
udany, kiedy oświadczyłem się żonie. 
Była to wówczas niespotykana dla 
mnie radość. 
I ten Sylwester zostanie w mej 
pamięci na zawsze. 
 
dz. - Czy uważa Pan, że Sylwester w 

tym roku może być równie udany? 
 
Pan Traczyk – Może być równie 

udany, choć na pewno będzie inny, 
spokojniejszy i skromniejszy ale to nie 
znaczy, że gorszy. 
 
dz. - Bardzo dziękuję Panu za 

rozmowę i życzę wszystkiego 
najlepszego w Nowym Roku 2011. 
 

Z panem Mirosławem Traczykiem  
rozmawiała Ola Zielińska 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wspomnienia 
sylwestrowe 

naszych koleżanek 

 
- Cześć Olu, czy mogę z Tobą 
porozmawiać na temat Sylwestra? 

- Tak. 

- Jaki był Twój najprzyjemniejszy lub 
najfajniejszy Sylwester? 

- Mój najprzyjemniejszy Sylwester 
odbył się na przełomie 2008 i 2009r. 

- Jak go wtedy spędziłaś, czy gdzieś 
wtedy wyjeżdżałaś? 

- Nie. Byłam w domu. Spędziłam go z 
przyjaciółmi. Było 10 osób. 

- Co Ci się wtedy najbardziej 
spodobało? 
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- Najbardziej spodobało mi się 
puszczanie petard, a później wspólna 
zabawa przy super muzyce. 

- Czy chciałabyś, aby to się 
powtórzyło? 

- Tak. 

- W takim razie jaki jest Twój 
wymarzony Sylwester? 

- Mój wymarzony Sylwester to duża 
sala w Słubicach, na której 
występowałyby różne sławne osoby w 
tym: Doda i Ewa Farna. 

- Wobec tego, Olu życzymy Ci z 
całego serca, abyś takiego Sylwestra 
przeżyła i to już niedługo :) 

Z Olą Zielińską rozmawiały Wiktoria 
Szczepańska i Nikola Bujalska 

 

Niech Nowy Rok 
będzie radosny, 
niech się zacznie mile,  
i niech Wam przyniesie 
same szczęśliwe chwile. 
Niech wszystkie postanowienia  
spełnią się w tym roku. 
Tego wam życzy 
zespół redakcyjny Wykrzyknika  
Szczęśliwego Nowego Roku! 

 
Kasia Chruściel 

 
 

 
 

 

  

  BARAN  21 marzec 

- 20 kwiecień 

Planeta- Mars 

Ulubione potrawy- pikantne, ostro 
przyprawione 

Spędzanie wolnego czasu- na 
powietrzu, gry zespołowe 

Związki –z Bliźniętami i Lwem 

 
Nowy rok zacznie się optymistycznie. 
Wyzwania stawiane przez gwiazdy 
mogą doprowadzić do strat  i  
niepowodzeń, ale na dłuższą metę 
sprawy przybiorą dobry obrót. 

Kombinacje planet skłonią Barany do 
przewartościowania niemal 
wszystkiego, co wydawało się ważne, 
cenne. 

Niepokój związany z finansami minie. 
Planety pomogą ustabilizować się, 
studiować i doskonalić umysł. 

Jesień przynieść może znakomite 
warunki do przedsięwzięć 
biznesowych i duże szanse na 
początek nowej miłości. 

Lato będzie zachęcać Barany do 
porzucenia rozwagi, gdyż w życie 
wkroczy dużo śmiechu, radości i 
rozrywki. 

Część Baranów znajdzie dobrego 
kompana na wakacyjny flirt. 

Jesień przyniesie Baranom więcej 
rozsądku i potrzebę skupienia się na 
szczegółach, by zakończyć wszystkie 
rozpoczęte plany. Koniec roku będzie 
dobry w sferze interesów, ten czas 
Barany powinny dobrze wykorzystać. 

Mimo tych możliwości Barany 
powinny skupić się na życiu 
uczuciowym. Samotne Barany 
odnajdą druga połówkę, a Barany w 

związkach odnajdą w sobie nowe 
pokłady uczuć do partnera. 

 
 Zdrowie- Barany powinny skupić się 
na słabszych punktach ciała jak: 
głowa, oczy, twarz, włosy, zęby 

 

   BYK   21 kwietnia 

- 21 maja 

 

Planeta- Wenus 

Ulubione potrawy - dania domowe, 

desery 

Spędzanie wolnego czasu - 

gotowanie 

Związki - ze Skorpionem i Rakiem 

Nowy rok rozpocznie się dla wielu 

Byków zamętem i zwątpieniem. 

Sprawi to, że pewne obszary życia 

zastygną      w bezruchu, w innych 

zaś Byki pójdą do przodu. 

W połowie roku zacznie się poprawa 

w sferze finansowej.  Połowa roku 

zacznie przynosić sukcesy, ale także                      

i  przyjemności. 

Szczęście rodzinne znajdzie się w 

zenicie i jeśli Byki będą spędzać z  

bliskimi  czas, wiele zyskają.. Nowe 

przyjaźnie możliwe do nawiązania 

będą w ciepłe dni wiosenno - letnie. 

Jedyny problem mogą sprawić 

sąsiedzi, a może nawet miejsce 

zamieszkania. W nowym roku 

poznasz subtelniejsze aspekty życia, 

takie jak sztuka, muzyka, świat intuicji      

i mistyki. Pod  koniec roku wzrośnie 
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zainteresowanie Byków w politykę, 

życie społeczne. W życiu uczuciowym 

będą nowe możliwości.. Byki muszą 

zwrócić uwagę na życie rodzinne, 

gdyż ktoś z rodziny może domagać 

się zwrócenia na niego uwagi. 

Większość Byków wakacje spędzi 

poza obszarami kraju, gdzie 

wypocznie w spokoju, w otoczeniu 

rodziny czy znajomych. 

 
Zdrowie- Byki powinny uważać na 
gardło, struny głosowe, nos 

  

   BLIŹNIĘTA   22 maj 

- 21 czerwca 

Planeta - Merkury 

Ulubione potrawy - makaron, owoce 

morza, wszystko co lekkie 

Spędzanie wolnego czasu - lekkie 

sporty 

Związki- z Bykiem i Wagą 

Dla tego znaku nowy rok się 

uśmiechnie. Bliźnięta nie słyną z 

desperackiej odwagi, ale od połowy 

roku ich ryzykanctwo i 

przedsiębiorczość zaskoczą 

przyjaciół i rodzinę. Bliźnięta mogą 

założyć własne przedsiębiorstwo albo 

zacząć podróżować do miejsc, o 

których odwiedzeniu nigdy przedtem 

Bliźnięta nie myślały. 

Jeśli w życiu Bliźniaka w nowym roku 

ważne miejsce zajmie nowa miłość, 

otworzy ci oczy na wiele 

ekscytujących możliwości. Dobrze 

byłoby znaleźć czas na dobrą zabawę 

w pierwszej połowie roku, gdyż w 

drugiej zaczną się pozytywne zmiany 

w dziedzinie pracy. Bliźnięta 

pracujące będą mieć możliwa 

podwyżkę, a te które szukają znajdą 

świetną posadę z perspektywami. 

Pod koniec roku Bliźnięta będą 

bardzo zapracowane. 

Efektywne partnerstwo w pracy i 

gorączka w życiu prywatnym sprawią, 

ze będzie to czas ekscytujący i obfity 

w sukcesy, ale także czas bolesnych 

decyzji osobistych. 

Od jesieni faza emocjonalnego 

przygnębienia spowodowana brakiem 

czasu dla najbliższych zmieni się. 

Bliźnięta znajdą czas na sprawy 

sercowe, mimo iż z czasem będzie u 

nich kiepsko. 

Możliwe, że duża część Bliźniąt 

zacznie nowe studia, pójdzie na 

szkolenie, poświęci dużo czasu 

dokształcaniu się. 

Życie rodzinne zacznie odgrywać 

duża rolę pod koniec roku, ale wiele 

Bliźniąt może stanąć w obliczu 

konfliktu, ponieważ obowiązki 

rodzinne będą najbardziej ciążyły 

wtedy, gdy najbardziej będzie 

potrzebna dla Bliźniąt wolność. 

Zdrowie - muszą uważać na barki, 
ramiona, źrenice, język, dłonie, 
przesilenia pleców. 

 

   RAK  22 

czerwca-22 lipca 

Planeta - Księżyc 

Ulubione potrawy - drób 

Spędzanie wolnego czasu - jadanie w 

dobrych restauracjach 

Związki - z Bykiem i Rybami 

 

Na  początku 2011 roku twoja  

niestabilność finansowa będzie taka 

sama, jak w poprzednim 2010 roku. 

Na tę sytuację Raki mają niewielki 

wpływ. Należy się spodziewać strat, 

ale będą też i zyski,. Raki otrzymają 

zapłatę za dobro, które w przyszłości 

wyświadczą innym. Wiosna 

przyniesie wielu Rakom zaskakujące 

sukcesy zawodowe. 

Pomijając wybuch aktywności w 

okolicach połowy roku, można 

spodziewać się okresu dość 

monotonnego. Ten czas spokoju 

pozwoli na złapanie oddechu i 

przygotowania się na przełomową 

jesień. Od tego momentu wiele 

Raków będzie żyć jak na karuzeli, 

będzie zmiennie i burzliwie w każdej 

sferze życia. Wysiłki będą owocowały 

satysfakcjami finansowymi. W 

sprawach sercowych sytuacja z 

początkiem roku będzie niepewna, 

gdyż sfera związków i wspólnych 

przedsięwzięć znajdzie się pod 

dziwnym i nieprzychylnym wpływem 

planet. 
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Jeśli uda się Rakom przebrnąć przez 

lato, trudności pokonają w życiu 

uczuciowym już na jesień. 

Zima 2011 roku zapoczątkuje u 

niektórych raków długi czas 

transformacji w życiu osobistym, 

zwłaszcza w bliskich związkach. 

Część tych zmian przyjdzie z 

wewnątrz, cześć z zewnątrz. Te 

pierwsze wynikną z pragnienia, by od 

najbliższych osób Raka uzyskać coś 

innego niż dotąd. 

Te drugie będą rezultatem zerwania 

dotychczasowych sojuszy i narodzin 

nowych. Część raków zerwie niektóre 

znajomości, ale z czasem przyjdą 

nowe. 

 

 

 LEW  23 lipca - 23 
sierpnia 

 

Planeta- Słońce 

Ulubiona potrawa -  łosoś, owoce 

egzotyczne, dania chińskie 

Spędzanie wolnego czasu - 

Kupowanie ubrań 

Związki - z Wodnikiem i Skorpionem 

Początkiem roku wiele planet wywrze 

pozytywny wpływ na większość 

Lwów. Ustabilizuje się w znacznym 

stopniu pozycja finansowa na kolejne 

miesiące. Wszystkie związki 

połączone wspólnym majątkiem będą 

się stopniowo umacniać, a 

przedsięwzięcia związane z innymi 

firmami, instytucjami itp., otworzą 

przed częścią Lwów świetne 

perspektywy. Osoby starsze, 

autorytety odgrywające u Lwów rolę 

ojcowską lub po prostu bogatsi czy 

przewyższający Lwy pozycją, będą 

służyć pomocą i radą. 

Od  połowy roku Lwy zaczną swoją 

aktywność zbiorową, a samotne Lwy 

dzięki imprezom z przyjaciółmi lub 

wyłączeniu się do nowej grupy mogą 

znaleźć miłość albo trochę dobrej 

rozrywki. W lecie niektóre planety 

mogą wywołać głębokie zamieszanie 

w sferze związków międzyludzkich. 

Wiele Lwów musi mieć absolutną 

pewność co do motywów osób, z 

którymi się spotykają  i taką samą 

pewność, że inni uczciwie ich traktują. 

Wszystkie związki wzbogacą życie, 

pomogą wielu Lwom wyzwolić z nich 

kreatywność    i  realizować idee, 

które być może inaczej pozostałyby w 

uśpieniu. 

Jeśli Lwy zapragną prawdziwego 

związku uczuciowego nie ma 

wątpliwości, że rok 2011 otworzą 

przed nimi nadzwyczaj interesujące 

możliwości.  Jeśli Lwy nie znajdą 

zadowolenia w swoim życiu, znajdą 

siłę, by stawić czoła swoim 

problemom, ale jeśli niektóre Lwy są 

zadowolone, nie ma powodów do 

gwałtownych zmian. 

 

  PANNA   24 sierpnia 

- 23 września 

 

Planeta - Wenus 

Ulubione potrawy- pizza, potrawy 

szybkie i łatwe 

Spędzanie wolnego czasu - Czytanie, 

słuchanie muzyki 

Związki - ze Strzelcem i Bliźniętami 

Wcześniejszy rok mógł być dla wielu 

Panien trudny, ale z pewnością w 

nowym 2011 roku wiele Panien 

zauważy, że ogólnie biorąc, sprawy 

zaczną przybierać dobry obrót. 

Nowy rok otwiera realną szansę 

znalezienia prawdziwej miłości, 

sukcesu, stabilizacji finansowej i wielu 

innych wartości, których zawsze 

Panny szukały. Możliwe, że wiele 

Panien tkwi zbyt długo w 

przestarzałych schematach myślenia i 

samousprawiedliwieniach. Możliwe, 

że dla niektórych Panien nadejdzie w 

końcu kres życia pod hasłem 

obowiązków wobec innych, a 

rozpoczyna się czas refleksji nad 

obowiązkami wobec siebie. 

Do połowy roku większość Panien 

będzie skupionych na pracy, która 

przyniesie satysfakcje, należne tytuły                           

i  podwyżki.  Od czerwca planety 

dadzą odwagę Pannom, by rozwinęły 

skrzydła. 
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Pasją życia mogą się stać podróże 

lub inne umiejętności, które odnajdą 

w sobie. Na jesień wiele Panien 

czekają fascynujące związki, tak więc 

z pewnością nie będą się nudzić. 

Możliwe, że część Panien 

szczególnie z ostatniej dekady, 

zakończy nieszczęśliwy czy zbyt 

burzliwy związek, który nie spełnia ich 

oczekiwań, ale czas samotności nie 

będzie długi - nowe miłości czekają 

za progiem. 

Dla wielu Panien rok 2011 okaże się 

czasem wielkich podróży, nie tylko na 

wypoczynek, ale także podróży do 

wnętrza siebie. Zweryfikują swoje 

cele, określa je i zaczną do nich 

zmierzać. Inaczej zaczną traktować 

znajomych. Ich charakter będzie 

zmienny i Panny pokażą raz na jakiś 

czas pazury, gdy zauważą 

nieszczerość ze strony osób im 

znanych. 

 

 

 WAGA   24 września 

-23 października 

Planeta - Wenus 

Ulubione potrawy - dania kuchni 

hinduskiej, meksykańskiej 

Spędzanie wolnego czasu - Długie 

wycieczki 

Związki - Z Bliźniętami i Baranem 

Na początku nowego 2011 roku w 

powietrzu Wagi wyczują dziwną i 

subtelną zmianę statusu. Możliwość 

zmiany miejsca zamieszkania, 

zmiany miasta czy zmiany 

mieszkania na większe. Chęć zmian 

spowoduje, że wiele Wag zacznie do 

tego dążyć. Jednak dla Wag z 

pierwszej dekady nie będzie to dobra 

decyzja. 

W pierwszej połowie roku część Wag 

zauważy nowe talenty i zacznie dążyć 

do dokształcania się. 

Pod wpływem planet wiele Wag 

przyjrzy się krytycznie swoim 

intymnym związkom. Wiele Wag 

będzie chciało czuć poczucie 

bezpieczeństwa przy kimś ciekawym, 

w poważnym trwałym związku. 

Część Wag jednak zostanie przy 

starych nawykach , będzie każdą 

relacje hamować, by nie 

przekształciła się                     w 

miłość.  Jeśli Wagi będą chciały 

szukać miłości, okazją do 

sprowokowania losu może stać się 

podróż zagraniczna. 

Podróże, cudzoziemcy i dobra 

materialne dla części Wag będą 

zyskiwać na ważności w tym roku. 

Przyczyni się to do poprawy stanu 

finansowego tych Wag. 

Jeśli rodzina do tej pory dla wielu 

Wag nie była mocnym punktem, 

zmiany układu wewnętrznego 

wybitnie poprawią sytuację. Sprawy 

zawodowe w drugiej połowie roku 

mogą zejść na drugi plan, a domowe 

zająć w życiu Wag miejsce centralne. 

 

SKORPION  24 

października - 22 

listopada 

Planeta - Pluton 

Ulubiona potrawa - zupy, kurczak, 

steki 

Spędzanie wolnego czasu – spacery, 

joga 

Związki - z Wagą i Koziorożcem 

 Jeśli ostatni rok przyniósł Ci wiele 

niepewności i niepowodzeń, to 

wszystko się skończy i wiele 

Skorpionów wkroczy w fascynujący 

2011 rok.  Jeśli w Twoim życiu były 

problemy zdrowotne, to one też się 

skończą. 

Z miesiąca na miesiąc zacznie też 

poprawiać się Twoja sytuacja 

finansowa. Coraz rzadziej będzie 

brakować Skorpionom pieniędzy. 

Rok 2011 przyniesie skorpionom 

ciężary i ograniczenia, które 

uświadamia im, ze każde 

partnerstwo, czy to w życiu 

osobistym, czy zawodowym, jeśli ma 

zaowocować sukcesami, wymaga z 

ich strony pracy, wysiłku, 

odpowiedzialności i wiary. Wiele 

Skorpionów znajdzie nowe pasje i 

podąży w poszukiwaniu ich korzeni. 
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W miłości będą problemy, ale dzięki 

nadziei i działaniu wiele skorpionów 

stworzy stabilne związki. 

Samotne Skorpiony rozpoczną  

poważne, pełne uczuć związki. Te, 

które posiadają już partnerów, zaczną 

naprawiać to, co zepsuły, zmieniając 

swoje podejście do partnera. 

W finansach będzie coraz lepiej, co 

spowoduje, że wiele Skorpionów 

znajdzie siłę do dalszych celów, które 

sobie wyznaczą. Charaktery 

Skorpionów trochę mogą się 

pozmieniać, będą łagodniejsze i 

bardziej ufne. Z tą ufnością do ludzi 

jednak muszą uważać, gdyż niejedna 

podstępna osoba będzie chciała 

wychwycić słaby moment Skorpiona         

i doprowadzić do jego upadku. Wiele 

Skorpionów skupi się także na 

możliwościach odpoczynku poza 

granicami kraju. Ich podróże będą 

bardzo inne niż dotychczas. Zgłębia 

kulturę danego kraju i odnajdą dziwne 

fascynujące miejsca. 

Skorpiony w tym roku powinny skupić 

swoja uwagę na domu rodzinnym, 

gdyż ktoś będzie potrzebować 

wsparcia, wysłuchania i ogólnej 

pomocy. To z czasem dla skorpionów 

odpłaci się dobrem. 

 

  STRZELEC   23 

listopada -21 grudnia 

Planeta- Jowisz 

Ulubione potrawy - ryby, egzotyczne 

owoce i warzywa 

Spędzanie wolnego czasu - sport 

Związki - z Panną i Bliźniętami  

 Nowy rok 2011 zostanie 

zapamiętany przez wiele Strzelców 

jako rok zmiany statusu w jakiejś 

sferze życia. U Strzelców, których 

urodziny wypadają w listopadzie, 

zmiany te będą już faktem na 

początku nowego roku. 

Należy spodziewać się dziwnych i 

nieprzewidzianych wydarzeń w kręgu 

znajomych i krewnych. 

W pracy zawodowej, praca pochłonie 

wiele Strzelców, choć czasem będzie 

to niewdzięczna praca Strzelce będą 

szły dzielnie do przodu. 

Dopiero połowa roku może przynieść 

nowe obowiązki związane z 

partnerem uczuciowym i partnerami 

zawodowymi. Wiele Strzelców w tym 

roku będzie zakochanych do 

szaleństwa. Strzelce, które posiadają 

związki będą w nich rozkwitać. Te, 

które są samotne, znajdą bratnia 

duszę. Pod koniec roku wiele 

Strzelców zacznie się borykać ze 

sprawami związanymi z pracą i 

zdrowiem. Nawet jeśli w sferze 

zawodowej Strzelce będą borykać się 

z trudnościami, wygląda na to, że 

szczęście dopisze osobom bliskim, 

które wówczas będą mogły wspomóc. 

Koniec roku obudzi u wielu Strzelców 

niepokój. Może to niektóre Strzelce 

pchnąć do zmiany pracy na taką, 

która pozwoli im podróżować czy 

poszerzać wiedzę i rozwijać nowe 

zainteresowania. 

Ważną rzeczą, która wydarzy się w 

tym roku  będzie to, iż Strzelce z 2 i 3 

dekady będą mieć możliwość 

wyjazdu zagranicznego gdzieś, gdzie 

oderwą się na chwile od codzienności 

 

KOZIOROŻEC   22 

grudnia - 20 

stycznia 

Planeta - Saturn 

Ulubione potrawy- kurczak, kotlety 

jagnięce, lekkie puddingi 

Spędzanie wolnego czasu - taniec, 

śpiew 

Koziorożec - ze Skorpionem i Bykiem 

Początek roku dla większości 

Koziorożców będzie spokojny. Mimo 

tego możliwe, że wiele aspektów 

życia wiele Koziorożców będzie 

chciało zmienić. Mogą zacząć sobie 

zdawać sprawę, że pewne aspekty 

życia nie mogą się kształtować tak jak 

dotąd.  Największy wpływ będzie miał 

prawdopodobnie na sferę pracy, 

nauki. 

Niewykluczone, że wiele Koziorożców 

w rezultacie zmieni zawód. Planety 

wskażą wielu Koziorożcom sposób na 

zarabianie innymi sposobami, niż do 
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tej pory. W drugiej połowie roku wiele 

Koziorożców, a szczególnie te z 3 

dekady, zaczną zmieniać poglądy i 

system wartości. Oznacza to, ze 

niemal wszystko, co dotąd było 

drogie, zostanie poddane krytycznej 

analizie. Kluczem do wielu spraw w 

nowym roku jest kreatywność. 

To będzie odpowiedni moment, by 

podjąć twórcze projekty i wyobrazić je 

sobie funkcjonujące w przyszłości. 

Romans może zdarzyć się w każdej 

chwili w pierwszym miesiącu nowego 

roku. Szczególnie odpowiedni czas 

na wszelkie miłości i miłostki 

przypada na okres letnio - jesienny. 

W miarę upływu czasu romans może 

przerodzić się w miłość i głębszy 

związek. 

Przy końcu roku widoczne lekkie 

zawirowania finansowe, co może 

utrudnić wcielenie wielu planów w 

życie. 

Wiele Koziorożców będzie prowadzić 

swoje życie w tym roku, bardzo 

rozrywkowo. Spotkania towarzyskie, 

imprezy, wycieczki niezaplanowane - 

dzięki temu wiele Koziorożców 

postawi na życie pełne wrażeń, a nie 

nudnej codzienności. 

  

   WODNIK  21 

stycznia -19 lutego 

 

 Planeta - Uran 

Ulubione potrawy - dania kuchni 

narodowych, wszystko co oryginalne 

Spędzanie wolnego czasu - Łowienie 

ryb, jazda na rowerze 

Związki - z Lwem i Strzelcem 

Początek roku będzie trochę 

niestabilny. Wydarzenia będą 

występować jedno po drugim. W 

życiu wielu Wodników niecodzienne 

wydarzenia i zmiany w 2011 roku 

będzie normą. 

Wiele Wodników odnajdzie w sobie 

nowe hobby, zainteresowania, które 

pochłoną ich bez reszty, co może być 

powodem wielu kłótni rodzinnych. 

Dzięki nowym zainteresowaniom, 

wiele Wodników zmięknie, uspokoi 

się. 

Wiele Wodników będzie chciało 

zmieniać miejsce zamieszkania i w 

2011 roku zdecydują się na ten krok. 

Druga połowa roku będzie czasem  

ważnych rozwijających  się związków 

międzyludzkich. 

Nagle mogą się ożywić kontakty z 

rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi. 

Zmiany te powinny wyjść tylko na 

dobre. 

Związki osobiste staną się bardzo 

ważne w lecie i na jesień. Nowe, 

które zawrzesz w tym czasie, 

wzbogacą wielu Wodnikom życie. 

Planety przyniosą rewolucyjne 

zmiany i nieoczekiwane wydarzenia, 

ale nie będą to sytuacje stresujące. 

Wodniki z 1 dekady powinny zwrócić 

uwagę na swoje zdrowie, gdyż w 

okresie zimy może poważnie 

szwankować. Te Wodniki, które 

posiadają już partnerów,  będą trochę 

zaniedbywać swoje drugie połówki. 

Jeśli poddadzą się i nie będą 

walczyć, czeka ich zmiana uczuciowa 

, przymus szukania sobie kogoś 

nowego. 

  

    RYBY  20 luty - 

20 marca 

 Planeta - Neptun 

Ulubione potrawy - ryby, dania 

mączne, domowe 

Spędzanie wolnego czasu - 

zwiedzanie zabytków 

Związki - ze Strzelcem i Skorpionem 

 Nowy rok rozpocznie się 

rozmyślaniem nad przyszłością. 

Wiele Ryb zrewiduje swoją 

przeszłość i postanowi nie 

wprowadzać wielu rzeczy w nowy rok, 

by na nowo nie utrudniły im życia. 

Wiele Ryb zdecyduje się na 

dokształcanie, nowe studia, 

szkolenia, nowa pasja, która 

zafascynuje nie tylko ich, ale także  

ich otoczenie. 

Wiele ryb postawi głównie na prace, 

zapominając o życiu uczuciowym. W 
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pracy i sferze zawodowej widać mało 

zmian u Ryb, tylko nieliczne będą się 

wyłamywały i chciały zmienić prace. 

Wiele Ryb będzie niezależnych, w 

wielu sferach życia. Rok powinien 

należeć do ciekawych i dość 

szczęśliwych dla większości Ryb. 

W życiu uczuciowym Ryby mogą 

przegapić wiele możliwości bycia w 

poważnych związkach. Strach przed 

zmianami doprowadzi do 

przegapienia okazji znalezienia 

miłości. Planety nałożą na Ryby i ich 

rodziny wiele obowiązków. Może się 

okazać, że część ryb będzie musiała 

zaopiekować się starszą osobą w 

rodzinie lub pomóc komuś w rodzinie 

wyjść z kłopotów. 

Wiele Ryb, szczególnie tych z 2 

dekady, będzie chciało wcielić w 

życie wiele oryginalnych idei, które 

dzięki zaangażowaniu uda się 

osiągnąć. 
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