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Zespół redakcyjny 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów na spotkania 

Koła Redakcyjnego  w każdą środę o godzinie 15.15 w bibliotece 

szkolnej. 

zdj. canva.com 
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fot. Wiktoria Lewandowska  



STR.5    co nowego? Oksford 

 
 W środę 8 grudnia świętujemy Dzień Wolon-

tariatu. W kawiarence przygotowanej przez 

uczniów można będzie kupić pyszne ciasta. Pie-

niądze z zakupu, zostaną przeznaczone na wy-

brany cel charytatywny. To dzień pełen niespo-

dzianek. Wczujmy się w magiczny klimat nad-

chodzących świąt robiąc sobie selfie z choinką 

znajdującą się w holu głównym.  

Zdjęcia oznaczajcie hasztagiem  

#świętazlomarki.  

Zdj. canva.com 
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Od 2 listopada trwa akcja „Góra 

Grosza’’, która wspiera osoby 

potrzebujące. 

Do tej pory udało się zebrać  

ponad  44 000 000 zł.  

Dzięki akcjom udało się wesprzeć m.in ponad 100 dzieci w Domach 

w Mrągowie, Przemyślu, Wrocławiu i Krakowie, akcje ubranie od 

serca oraz psychologiczne warsztaty i konsultacje dla dzieci.  

Przyłączenie się do akcji przyczynia się do pomocy dzieci, które wy-

chowują się bez rodziny bądź poza nią. Pieniądze pomogą wrócić 

im do rodziny, bądź trafić do miejsc zbliżonych do rodzinnego do-

mu, które pomogą im spokojnie dorastać. 

Wspieramy akcję po raz kolejny, w roku szkolnym 2020/2021  udało 

nam się zebrać 224, 64 zł.  

Góra Grosza 

Maja Barszczewska 1c 

Źródło: XXII EDYCJA (towarzystwonaszdom.pl)  

https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxii-edycja/
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DKMS 

61 539  tyś. Osób  chce  pomóc  czy  pomożesz  i  ty ?                                                                       

W  naszej  szkole  w dniach 6-10 grudnia będzie  możliwość  pomocy  

innym poprzez zarejestrowanie się w bazie potencjalnych dawców 

szpiku. 

Co to jest DKMS? 

Fundacja DKMS  to międzynarodowa organizacja non-profit. 

Celem fundacji jest walka z nowotworami krwi i chorobami układu 

krwiotwórczego. 

Kto może zostać potencjalnym dawcą? 

Odpowiadając na pytanie, dawcą może zostać każdy zdrowy czło-

wiek między 18 a 55 rokiem życia. 

Komórkomania w szkołach 

Projekt działa w szkołach ponadpodstawowych, jego celem jest edu-

kowanie uczniów na temat dawstwa szpiku i rozwianie wszelkich 

wątpliwości na  ten temat. 

Już ponad 300 osób zarejestrowanych podczas #KOMÓRKOMANII 

zostało Dawcami faktycznymi.  

  

 

Maja Wiśniewska 1c 
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SZKOLNY SPIS  IMION  
Poznajmy się lepiej! Zobaczcie, które imiona wśród 

uczniów w roku szkolnym 2021/2022 są najbardziej popu-

larne, a które występują najrzadziej.  
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Wspomnienie patrona naszej szkoły 

 W październiku w Kościele 
wspominaliśmy św. Jana Pawła 
II, ale jego samego by nie było, 
gdyby nie jego rodzice. To dzięki 
Emilii i Karolowi ich syn wzrastał 
na drodze do świętości, o czym 
później wiele razy wypowiadał 
się publicznie.  
 
Prowadzili zwyczajne życie ludzi odda-
nych Bogu. Nie byli męczennikami, 
nie dokonali spektakularnych czynów, 
tylko zmagali się z tysiącem najbar-
dziej prozaicznych spraw. Zajmowali 
się domem, wychowywali dzieci, cięż-
ko pracowali i odpoczywali. Modlili 
się. Doświadczali w swoim życiu prze-
ciwności losu, poznawali wartość cier-
pienia, wszystko powierzając Bogu. 
Czy będą w przyszłości świętymi wy-
niesionymi na ołtarze? Przyjrzyjmy się 
historii ich życia aż do narodzin naj-
młodszego syna, Karola.  
 
Karol Wojtyła 
Ojciec przyszłego papieża urodził się 
w 1879 roku w Lipniku (obecnie dziel-
nica w Bielska-Białej). Jego ojciec, 
Maciej Wojtyła, był krawcem, a matka 
– Anna z domu Przeczek – zajmowała 
się domem. Został ochrzczony w ko-

ściele w Lipniku w dziewięć dni po na-
rodzinach. Gdy miał zaledwie dwa la-
ta, zmarła jego matka. Po jej śmierci 
ojciec z synem przeprowadzili się do 
Białej. 
Czas swojego dzieciństwa i młodości 
Karol spędził w Galicji. Do szkoły 
uczęszczał w Bielsku: najpierw do pię-
cioklasowej szkoły ludowej, a następ-
nie przez trzy lata do Państwowego 
Wyższego Gimnazjum, którego jednak 
nie ukończył, przerywając naukę po 
trzeciej klasie. Trudno jest dziś jednak 
ustalić, jaki był tego powód. Jest pew-
ne, że od razu zaczął pracować w za-
kładzie u swego ojca w Białej i tam 
uczył się tej sztuki krawiectwa. 
W wieku dwudziestu jeden lat został 

powołany do zasadniczej służby woj-

skowej w Wadowicach. Jako szerego-

wego włączono go do Pięćdziesiątej 

Szóstej Kompanii Wadowickiego Puł-

ku. Karol Wojtyła bardzo szybko 

awansował. Już po roku otrzymał sto-

pień kaprala i został przeniesiony do 

lwowskiej szkoły kadetów, aby pełnić 

tam służbę nadzoru. Tam też awanso-

wał na plutonowego, a w 1903 roku 

został zwolniony ze względu na zakoń-

czony okres trzyletniej czynnej służby.  
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Zdecydował jednak, że pozostanie w 
wojsku jako żołnierz zawodowy. 
Karol służył w armii cesarsko-
królewskiej, gdzie pełnił funkcję 
podoficera liniowego. Wybrał pracę 
kancelaryjną. To tutaj, w 1905 roku, 
awansował na podoficera rachunko-
wego. W tymże właśnie roku poznał 
swoją przyszłą żonę Emilię (por. Kin-
dziuk M., Emilia i Karol Wojtyłowie. 
Rodzice św. Jana Pawła II, 2020, s. 33
-45). 
 
Emilia Kaczorowska 
W 1884 roku, w dzień po uroczysto-
ści Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny, w Krakowie przyszła na świat 
Emilia, kolejne dziecko państwa Ka-
czorowskich. Jej ojciec – Feliks Ka-
czorowski – był siodlarzem, a matka 
– Maria z domu Szolc – wywodziła 
się z rodziny rzemieślniczej. Dziew-
czynka została ochrzczona w niecałe 
trzy tygodnie po urodzeniu, podczas 
świąt Wielkiej Nocy, co miało miej-
sce w kościele św. Mikołaja w Krako-
wie. Podczas chrztu nadano jej dwa 
imiona – Emilia Anna. Kaczorowscy 
mieszkali na początku przy ul. Staro-
wiślnej, a następnie przy ul. Smo-
leńsk 15, niedaleko Rynku Główne-
go, blisko zabytkowych świątyń (por. 
Kindziuk M., Matka Papieża. Poru-
szająca opowieść o Emilii Wojtyło-

wej, 2013, s. 32-39).  
W wieku sześciu lat Emilia rozpoczę-
ła naukę w tak zwanej szkole głów-
nej. W literaturze pojawia się infor-
macja, że uczęszczała do szkoły Có-
rek Bożej Miłości, ale materiały ar-
chiwalne szkoły z tego czasu się nie 
zachowały (por. Kluz W., Czas siewu. 
Karol Józef Wojtyła. Jan Paweł II, 
1995, s. 9). 
Gdy Emilia ukończyła trzynasty rok 
życia, zmarła jej matka – Maria Ka-
czorowska. Trzeba zaznaczyć, że w 
rodzie Kaczorowskich widoczna była 
tendencja do wczesnej śmierci ko-
biet. Emilia też umarła w wieku 
czterdziestu pięciu lat. Jak Milena 
Kindziuk zauważa w książce Matka 
Papieża…, obu małżonków połączyło 
później to samo doświadczenie 
przedwczesnej śmierci matki. 
Później, w wieku dwudziestu czte-
rech lat, Emilia na zawsze pożegnała 
swojego ojca. Te doświadczenia mu-
siały zapaść mocno w jej serce i 
przynieść poczucie kruchości oraz 
nietrwałości życia (por. Kindziuk 
M., Matka Papieża…, s. 44-52).  

Wzory na dzisiaj 

Według mnie Karol i Emilia Wojtyło-
wie są dla nas wzorami w obecnym 
zeświecczonym świecie. Można brać 
z nich przykład w tym, jak wychowy-
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wać córki i synów w głębokiej wierze. 
To przecież rodzice są pierwszymi ka-
techetami i świadkami wiary. To oni 
mają największy wpływ na ukształto-
wanie dziecka, ponieważ tworzą 
pierwszą szkołę świętości.  

Dalszą część artykułu znajdziesz na: 
https://adeste.org/rodzice-swietego-jana-
pawla-ii/ 

P. Dawid Pindel 

Z a g r a j  z  n a m i .   

S z u k a j  u w a ż n i e  i  z a g ra j  z  n a m i .  

J e ż e l i  c h c e s z  p o z n a ć  l e p i e j  Ś w i ę t e g o  J a n a  Pa w ł a  I I ,  w  

k a ż d y m  n u m e r z e  z n a j d z i e s z  u k r y t e  ko d y  Q R  z  z a d a n i a m i  

d o  w y ko n a n i a .  Z n a j d ź  j e  w s z y s t k i e  : )  
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Jakie jest księdza 

najbardziej zapamię-

tane wspomnienie ze 

szkoły? 

Zapamiętanych wydarzeń na pewno 

jest wiele. To, które chyba najczę-

ściej do dziś wspominam, to był eg-

zamin maturalny z języka polskiego. 

Na części pisemnej, która prawie 20 

lat temu trwała ok 5 godzin, gdzieś 

w połowie egzaminu, wpadłem na 

pomysł, aby pójść do toalety i zaj-

rzeć w swoje ściągawki. Chciałem 

sobie trochę pomóc i przypomnieć 

pewne informacje przydatne w wy-

pracowaniu. Nie spodziewałem się, 

że jakiś nauczyciel może od czasu do 

czasu kontrolować toalety w trakcie 

egzaminu. Dlatego ściągawki, które 

miałem rozpisane na luźnych kart-

kach oraz w pewnym bałaganie wy-

jąłem z kieszeni zaraz za głównymi 

drzwiami toalety, nie wchodząc da-

lej do żadnej z kabin. Kiedy próbo-

wałem uporządkować swoje 

„pomoce” (a miałem je jak wspo-

mniałem w „artystycznym nieła-

dzie”), do toalety weszła pani wice 

dyrektor, moja nauczycielka od ra-

chunkowości, u której byłem piątko-

wym uczniem i u której zawsze mia-

łem dobrą opinię. Do dziś nie wiem 

kto była bardziej zdziwiony—Pani 

dyrektor widząc jak, nie czytam, ale 

KWESTIONARIUSZ  

Księdza Rafała Leguckiego 

nauczyciela religii 
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jak próbuję ogarnąć swoje ściągawki 

rozłożone na obu rękach? Czy może 

ja widząc jej minę, zdziwienie, jak nie 

przerażenie w jej oczach? Pani dyrek-

tor szybko kazała mi wyrzucić ścią-

gawki do kosza i wracać na egzamin. 

Stres jaki wtedy przeżyłem, mina mo-

jej jednej z ulubionych nauczycielek, 

do końca matury przekonały mnie do 

dalszego samodzielnego zdawania 

egzaminów, bez żadnych „pomocy 

naukowych”. 

Jaka była księdza naj-

ciekawsza podróż? 

Podróży ciekawych w życiu odbyłem 

wiele, za co Panu Bogu bardzo dzię-

kuję. Najbardziej wyjątkowy, był chy-

ba wyjazd do Brazylii na Światowe 

Dni Młodzieży z grupą młodzieży lice-

alnej i ze studentami. Wyjazd trwał 

około miesiąca. Zwiedziliśmy wiele 

pięknych miejsc. Przeżyliśmy wiele 

wspaniałych przygód. A ponieważ na-

sza grupa już w Warszawie przy wylo-

cie została podzielona na mniejsze 

grupy (z powodu opóźnienia samolo-

tu), ja wraz z 17 osobami lecieliśmy 

zastępczym samolotem do Brazylii 

liniami Singapurskimi. Stety/niestety 

ponieważ w klasie ekonomicznej za-

brakło jednego miejsca dla moich po-

dopiecznych, a ja wówczas zamyka-

łem grupę przy odprawie, zostałem 

zapytany czy mogę zastępczo lecieć 

w biznes klasie tychże linii. Nadmie-

nię tylko, że w mojej grupie wówczas 

byli jeszcze inni księża (więksi niż ja). 

Linie Singapurskie wówczas były naj-

lepszymi liniami na świecie, stąd mu-

siałem jedenaście godzin lecieć sa-

memu w boksie jednoosobowym, w 

fotelu rozkładanym do całkowitego 

położenia, z posiłkami i napojami do 

wyboru, z pościelą, kapciami i innymi 

gadżetami do wyboru. Wówczas do 

końca nie umiałem się tam zachować 

i nie wiedziałem, jak się lata z VIPami 

ale wspominam to raczej jako miłe 

doświadczenie i jestem wdzięczny za 

taki „Boży przypadek”. 

Najmilsza rzecz jaką 

zrobił dla księdza 

uczeń? 

Ciężko mi odpowiedzieć na to pyta-

nie, bo pomimo, iż uczę w szkole już 

lub dopiero 13 lat, to do dziś ucznio-

wie potrafią mnie miło zaskakiwać i 

do dziś się nie mogę nadziwić ile jest 

pomysłów, wyobraźni i fantazji w gło-

wie ucznia.  

Jakie marzenie zreali-

zowałby ksiądz gdyby 

nie praca w szkole? 
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Znów trudne pytanie, gdyż praca w 

szkole nie jest moim głównym zaję-

ciem. Moim głównym „zadaniem” jest 

bycie dobrym księdzem. Więc gdyby 

nie praca w szkole, to chciałbym jesz-

cze  lepiej realizować swoje powoła-

nie posługując pewnie więcej przy pa-

rafii. A może da się to wszystko połą-

czyć? 

Jaki jest księdza ulu-

biony cytat? Skąd po-

chodzi? 

Tego to dopiero jest wiele. Nie mniej  

mój ulubiony cytat, to chyba moje za-

wołanie kapłańskie z obrazka prymi-

cyjnego. Jest to fragment z księgi psal-

mów, z Ps 8 „O Panie, nasz Panie, jak 

wspaniałe Twe imię po całej ziemi! 

(...) czym jest człowiek, że o nim pa-

miętasz i czym syn człowieczy, że 

troszczysz się o niego? (…). 

 

 

 

 

  

KWESTIONARIUSZ  

Księdza Rafała Leguckiego 

nauczyciela religii 
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Nieposiadający cech typowych 

Serial Netflixa, który wzbudza w widzu wiele emocji. To połączenie 

komedii, produkcji obyczajowej i dramatu.  

 Atypowy to nie tylko nietypo-
wy serial, ale także "atypowy" 
bohater. Jest nim wchodzący w 
dorosłość, osiemnastoletni Sam, 
który zmaga się z auty-
zmem.  Od pierwszej minuty se-
rialu siedzimy w głowie Sama 
i poznajemy świat jego oczami. 
To zbliża nas do bohatera 
i jednocześnie pozwala dostrzec, 
jak jego myśli zmieniają się 
w zależności od nastroju.  Można 
nie polubić innych bohaterów, 
ale Sama się uwielbia, rozumie 
i choćby dla jego postaci chce 
się Atypowego oglądać dalej.  

Serial polecam osobom w każ-
dym wieku. Jest on lekcją dla wi-
dzów, zarówno tych którzy jesz-
cze nie poznali i tych którzy znają 
już kogoś ze spektrum autyzmu. 
Film utwierdza w przekonaniu, że 
wszyscy jesteśmy tacy  sami, ma-
my takie same potrzeby, mimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

różnic w wyglądzie, charakterze 
czy różnic rozwojowych.  

Jest to produkcja, którą warto 

obejrzeć.  

 

źródło: www.filmweb.pl 

Redaktor 
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 Fabuła gry mimo kilku niedo-

ciągnięć zapada w pamięć, jest 

jednak dość krótka (ok 50 godzin) 

do 100 godzin z wszystkimi wątka-

mi. Twórcy jednak skupili się bar-

dziej na rozgrywce, która sama w 

sobie jest ciekawa.  

Warto dodać że w produkcji znaj-

duje się również prosty system 

craftingu oraz drzewko umiejętno-

ści które znacznie ułatwiają nam 

grę w późniejszym etapie. Warto 

wspomnieć że gra ma również 

tryb kooperacji co umożliwia sta-

wienie czoła apokalipsie zombie w 

kilka osób. Moim zdaniem Dying 

Light jest warty polecenia. 

Laura Smolińska Ic 

Źródło: https://www.empik.com/ 

Dying Light  

Dying light jest produkcją która bardzo usatysfakcjonuje fanów 

walki z zombie oraz gier takich jak DayZ czy 7 days to die. Akcja 

rozgrywa się w zainfekowanym przez wirusa mieście Harran. 



WYJAZDY INTEGRACYJNE - FOTORELACJA 

 W tym roku szkolnym uczniowie odbyli wiele ciekawych podróży. Kolejne wycieczki 

jeszcze przed nimi. Spójrzmy, więc jeszcze raz jak bawili się nasi koledzy i koleżanki.  
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Przewodnik 

KULINARNY 
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 W tym numerze  przed-
stawiamy Wam coś specjal-
nego, czyli przepisy na długie 
jesienne wieczory.  

 

Lava Cake  

Składniki: 

100 g gorzkiej czekolady  

50 g masła + do  foremek  

4 łyżki cukru  

2 jajka  

mała szczypta soli  

1 łyżka mąki + do posypania fore-
mek  

Do podania: cukier puder, oraz 
np. gałka lodów waniliowych, 
owoce - truskawki i maliny (w zi-
mie owoce w syropie)  

  

Wykonanie: 

Foremki wysmarować dokładnie 
masłem i oprószyć mąką.  

Piekarnik i blaszkę do pieczenia 
nagrzać do 200 stopni C.   

Czekoladę przełamać na kostecz-
ki oraz rozpuścić razem z masłem 
w kąpieli wodnej  Wszystko wy-
mieszać na gładką masę.  

Jajka wbić do miski, dodać cukier 
i sól, krótko wymieszać  na jed-
nolitą masę, nie ubijając. Dosy-
pać mąkę i wymieszać.  

Dodać roztopioną masę czekola-
dową i wymieszać  na jednolitą 
masę.  

Masę przelać do przygotowanych 
foremek i wstawić na blaszkę do 
piekarnika. Piec przez 8 minut.  

Wyjąć z piekarnika, odczekać 1-2 
minuty i delikatnie wyłożyć na 
talerzyki. Udekorować cukrem 
pudrem.  
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Maja Wiśniewska 1c 

  

UWAGA!! Z przepisu można przygotować 2 duże lub 3 mniejsze lub 4 
małe porcje deseru. W przypadku 2 porcji potrzebne będą foremki o 
pojemności min. 200 ml. Podczas pieczenia masa nieco rośnie.   
źródło https://www.kwestiasmaku.com/desery/czekolada/fondant_czekoladowy/przepis.html  

 Herbata korzenna 

 

Rozgrzewająca herbata z cyna-
monem, imbirem i goździkami 

Składniki: 

kubek gorącej zaparzonej czarnej 
herbaty np. earl grey 

3 plasterki obranego imbiru 

laska cynamonu 

4 goździki 

plaster pomarańczy 

pół plasterka cytryny 

1 łyżka miodu lub cukru 

opcjonalnie: kilka wiśni lub malin 
z syropu 

Przygotowanie: 

Herbatę zaparzyć razem z laską 
cynamonu, obranym i pokrojo-
nym na plasterki imbirem oraz  

 

goździkami. 

Dodać przepołowiony plaster po-
marańczy, cytrynę oraz dosłodzić 
miodem lub cukrem. 

Można też dodać wiśnie lub ma-
liny. 

Źródło: https://polki.pl/ 



Fazy Księżyca 
 
Księżyc krążąc wokół Ziemi wchodzi w różne powtarzalne fazy, które oznacza-
ją, jaka jego część widziana z Ziemi jest oświetlona poprzez Słońce. 
 
Fazy księżyca: 
-nów (część Księżyca zwrócona do Ziemi nie jest oświetlona) 
-pierwsza kwadra (widoczna jest dokładnie prawa połowa Księżyca) 
-pełnia (widoczna cała część Księżyca zwrócona do Ziemi) 
- kwadra ostatnia (widoczna jest lewa połowa Księżyca) 

 
 
Fazy Księżyca jak wpływają na nasz organizm? 
Już w dawnych czasach wierzono, że mają one wpływ na naszą urodę, zdro-
wie i samopoczucie. Teorią tą interesowała się w największym stopniu medy-
cyna ludowa. Naukowcy z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu w Bazylei zbadali 
kilkadziesiąt osób pod kątem tego, jak funkcjonowały ich organizmy w trakcie 
poszczególnych faz Księżyca. Badacze doszli do wniosku, że w trakcie pełni 
ludzki organizm pracuje gorzej, a sen badanych osób był  gorszy. 
 
Co się z nami może dziać podczas różnych Faz Księżyca? 
Nów jest początkiem nowego cyklu. Medycyna ludowa wierzy, że to najlepszy 
czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć. 
 

STR.22 rozrywka Oksford 



Pierwsza kwadra to czas, gdy nadal mamy sporo energii, ale nasze samopo-
czucie znacznie się pogarsza. Nie jest to  najlepszy moment na rozpoczyna-
nie trudnych prac. 
 
Pełnia Księżyca to okres, w którym możemy stać się nerwowi. Towarzyszą 
nam wówczas często depresyjne myśli i zniechęcenie.           
(W tej fazie zmniejsza nam się krzepliwość krwi, dlatego nie jest to najlepszy 
czas na zabiegi chirurgiczne, oraz dentystyczne.) 
 
Ostatnia kwadra to czas, gdy jesteśmy najbardziej spokojni. 
 
 
Pierwszy udokumentowany poprawnie przypadek wyjaśnienia faz Księżyca 
pochodzi od greckiego filozofa  - Anaksagorasa. 
 

 
 
 
Ciekawostka: Z reguły pełnia Księżyca wypada raz na miesiąc. Natomiast raz 
na 2,5 roku zdarza się, że występuje ona aż dwa razy w ciągu jednego mie-
siąca. 
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Kącik szkolnej zodiakary 
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Bądź krytyczny i czujny. Uważaj na wy-

datki, lepiej teraz zaoszczędzić. Zwracaj 

uwagę na szczegóły i drobiazgi. Planuj 

cele, ale nie musisz się śpieszyć z ich rea-

lizacją Twoja praca zostanie doceniona. 

 

Nie uciekaj przed realizacją trudnych ce-

lów, nie odkładaj ważnych spraw. Na po-

tem  Ciężka praca się opłaci i przyniesie 

efekty. Ile dajesz tyle dostajesz.  

 

 

Uważaj na ludzi którzy cię otaczają. Dużo 

ludzi odejdzie zostaną tylko ci którym na 

tobie zależy. Skup się na pracy, przynie-

sie ci to duże zyski.  
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Bądź rozważny w decyzjach jakie podej-

mujesz, teraz jest najlepszy czas na zmiany 

w życiu. 

 

Mimo, że rok szkolny nie zaczął się dla Cie-

bie dobrze to jego reszta przyniesie Ci 

szczęście, jeżeli tylko będziesz się przykła-

dał do nauki. Pamiętaj, że systematyczne 

powtarzanie uczy, więc po każdym dniu 

analizuj swoje notatki to Ci naprawdę po-

może. 

 

Nie poddawaj się i nie porzucaj swoich 

marzeń. Wszystko o czym marzysz spełni 

się, ale pamiętaj że Rzym nie od razu zbu-

dowano. Do tego potrzeba czasu. Dążenie 

do celu jest kluczem do jego osiągnięcia. 

Może teraz wydaje Ci się, że nie dasz rady 

ale wszystko się spełni do końca roku 

szkolnego 



Kącik szkolnej zodiakary 
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Zamartwianie się nie rozwiąże twoich 

problemów. Pora zmierzyć się z nimi. Zo-

bacz jak wiele istniało ich tylko w twojej 

głowie. 

 

 

Żyj powoli spokojnie bez nerwów. Wiele 

zyskasz w spokojnym podejściu.  

 

 

Nie martw się na zapas. 

Będziesz podsumowywać sukcesy mija-

jącego roku i ułożysz dobry plan na przy-

szłość. Bądź jednak spokojny i nie wpa-

daj w panikę na widok byle trudności. 

Nie ryzykuj, nie ufaj obietnicom i podej-

muj tylko takie decyzje, do których jesteś 

całkowicie przekonany. 
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W tym roku szkolnym nie będziesz narze-

kać na nudę. Czeka cię wiele wydarzeń i 

spotkań (nie tylko) z koleżankami czy kole-

gami z klasy, których na pewno długo nie 

zapomnisz. I nie będziesz chciał zapo-

mnieć! Super. Ale gwiazdy radzą, abyś mi-

mo wszystko nie zaniedbywał nauki. 

Znajdź balans między szkolnymi obowiąz-

kami oraz przyjemnościami.    

 

Może okazać się, że nadmierna gadatli-

wość strzelca pomoże mu zbliżyć się do 

starych przyjaciół. Uważaj na pracach kla-

sowych, ponieważ może okazać się, że 

znajdziesz podpowiedź w najmniej oczeki-

wanym momencie.  

 

Silny charakter lwa potrafi wpakować go w 

niezłe tarapaty. Powinieneś skupić się na 

poszukiwaniu swojej spokojniejszej osobo-

wości. Pomocy poszukaj u przyjaciół i bli-

skich. 

Zespół Redakcyjny 



 

Bądź na bieżąco,  

sprawdzaj szkolnego facebook’a, Instagrama 

oraz naszą stronę Internetową! 

 

https://www.zs1marki.eu/
https://www.instagram.com/lo_marki/
https://www.facebook.com/lomarki

