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 Dzień dobry! 

 
Przed Wami kolejny numer naszej szkolnej gazetki. Przeczytacie w nim na temat: 

 wspomnień nauczycieli o kończącej szkołę klasie 8 

 pochodzeniu Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca 

 szkolnych wspomnieniach 

 szczepieniach i chorobach, które zostały dzięki nim wyeliminowane 

 kosmosie 

 znakach zodiaku 

 zdrowym żywieniu. 

Jak zwykle mamy też dla Was wywiady z uczniami Oto Ja i Suchary  



 
  

 

 

 



 

Wywiad z panią Bernadetą 

Witkowską  

 

Czy będzie Pani tęsknić za 8 klasą? 

Na pewno tak, bo moi uczniowie są bardzo 

sympatyczni i mili. Nigdy nie miałam z nimi 

większych problemów wychowawczych. 

Co by Pani chciała powiedzieć 8 klasie na 

koniec ich przygód w naszej szkole? 

Po pierwsze podziękować za ten wspólnie 

spędzony czas. Drodzy Ósmoklasiści dziękuję 

Wam za: zaangażowanie w życie klasy, 

reprezentowanie szkoły w różnych konkursach, 

zawodach, liczne występy w akademiach, piękne 

gazetki i dbałość o wystrój klasy, wspólne wigilie, 

wycieczki, szkolne akcje, serdeczną i miłą 

atmosferę w klasie. Chciałabym Wam życzyć 

przede wszystkim zdrowia, pomyślnego zdania 

egzaminów i dostania się do upragnionej szkoły. 

Życzę też, aby spełniły się Wasze wszystkie 

najskrytsze marzenia. 

Co Pani sądzi o powrocie do szkoły? 

Cieszę się, że wszystkie klasy wrócą do szkoły. 

Zdalne nauczanie to ciekawe doświadczenie, ale 

jednak miło będzie się znów zobaczyć osobiście, 

a nie tylko przez kamerkę. 

Kogo najbardziej będzie Pani wspominać 

z 8 klasy? 

Ciężko by było wybrać tylko jedną lub dwie 

osoby z klasy. Każdy uczeń jest wyjątkowy 

i wszyscy w jakiś sposób zapisali się w mojej 

pamięci. 

Jak będzie ich Pani wspominać? 

Na pewno będę wspominać ich bardzo dobrze. 

Była to wspaniała, zgrana klasa, na którą zawsze 

można było liczyć. 

Jak będzie Pani spędzać wakacje? 

Ostatni rok uświadomił mi, że nie można za 

bardzo wybiegać do przodu, dlatego też nie mam 

jeszcze dokładnie sprecyzowanych wakacyjnych 

planów. Chętnie pojechałabym nad morze, o ile 

sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. 

 

 



 

 

Wywiad z Panią Joanną 

Chmurą 

 

 

- Jak wspomina Pani swoją dawną klasę? 

(chodzi o teraźniejszą 8 klasę) 

Obecna klasa ósma była moją klasą w edukacji 

wczesnoszkolnej. Do naszej klasy dołączyła 

Natalia Kulpa w drugiej klasie, zaś w trzeciej 

Patryk Kowal. 

 Wspominam ją miło i przyjaźnie. Nie sprawiała 

większych problemów wychowawczych. Prym 

wiodły dziewczyny, a chłopcy byli 

podporządkowani. Była to grupa bardziej 

humanistyczno-artystyczna, niż matematyczna. 

Rozśpiewana, lubiąca występować na scenie 

z różnych okazji. 

- Czy obecna klasa 8 bardzo się zmieniła ? 

 Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż 

miałam bardzo mały kontakt z nimi. Zaledwie 

kilka razy byłam u nich na zastępstwie, więc nie 

mogę odpowiedzieć na to pytanie. 

 

- Kogo najlepiej Pani wspomina z tej klasy? 

 Powiem krótko - wszystkich. Starałam się 

wszystkich traktować równo i oceniać 

sprawiedliwie. Może ktoś miał inne odczucie, że 

został źle oceniony i potraktowany- przepraszam. 

Z mojego punktu widzenia nie faworyzuję 

nikogo. 

- Co Pani sądzi o powrocie do szkoły ? 

 Powrót do szkoły jest bardzo potrzebny 

wszystkim, zarówno uczniom, nauczycielom jak 

i rodzicom. Kontakt z rówieśnikami na żywo jest 

bardzo ważny. Nie tylko pod względem 

dydaktycznym, ale też pod względem 

przystosowania do życia w społeczności. 

Uspołecznienie i znalezienie się w różnych 

sytuacjach jest niezbędne. 

- Co chciałaby Pani powiedzieć obecnej 8 klasie 

na koniec ich przygód w naszej szkole?  

 

 Na koniec mojego wywiadu chciałabym życzyć 

im wszystkiego najlepszego na dalszej drodze 

edukacyjnej. Zakończyliście ważny etap wspólnej 

nauki i pracy. Przed Wami przyszłość pełna 

sukcesów, ale i trudnych życiowych wyborów. 

Jestem pewna, że sobie poradzicie. 

 

        ,,Życie jest bogactwem, strzeż go. 

          Życie jest marzeniem, spełnij je”. 

 

Wywiady przeprowadził Oskar Mazur 

 



Jak osiągnąć sukces w życiu? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Oto ja! 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Stęchła                                 

1.Data urodzenia? 28.04.2006 

2.Znak zodiaku? Byk 

3.Plany na wakacje? Nie mam żadnych szczególnych, na pewno spotkania ze znajomymi 

i wypady nad wodę. 

4.Ulubione danie? Pizza 

5.Ulubiona pora roku? Zdecydowanie lato  

6.Jak spędziłaś majówkę? Majówkę spędziłam z przyjaciółmi i rodziną 

7.Wiosna czy lato? Dlaczego? Oczywiście że lato, ponieważ jest piękna pogoda i wakacje. 

8. Podobają ci się twoje oceny? Dlaczego? Mogą być, ponieważ nie są najgorsze. 

 



 

Zuzanna Zuba 

1.Data urodzenia? 08.10.2007 

2.Znak zodiaku? Waga 

3.Plany na wakacje? Pojechać za granicę, spędzić czas z przyjaciółmi. 

4.Ulubione danie? Burger 

5.Ulubiona pora roku? Lato 

6.Jak spędziłaś majówkę? Spędziłam majówkę z przyjaciółmi i z rodziną. 

7.Wiosna czy lato? Dlaczego? Bo jest ciepło i zbliżają się wakacje 

8.Podobają ci się twoje oceny? Dlaczego? Moje oceny nie są zbytnio złe, ale super też nie 

są. 

 



 

 

Amelia Sidor 

1.Data urodzenia? 12.07.2006 

2.Znak zodiaku? Rak 

3.Plany na wakacje?   

4.Ulubione danie? Gołąbki 

5.Ulubiona pora roku? Lato 

6.Jak spędziłaś majówkę? Majówkę spędziłam w gronie rodziny przy grillu 

7.Wiosna czy lato? Dlaczego? Lato, ponieważ to pora roku, kiedy są wakacje, a także są 

moje urodziny haha 

8.Podobają ci się twoje oceny? Dlaczego? Myślę, że nie są złe.  

 



 

 

Katarzyna Rogoża  

1.Data urodzenia? 25.03,2006 

2.Znak zodiaku? Baran  

3.Plany na wakacje? Chcę wyjechać do Hiszpanii i spędzić je z przyjaciółmi 

4.Ulubione danie? Spaghetti 

5.Ulubiona pora roku? Lato 

6.Jak spędziłaś majówkę? Z przyjaciółmi i rodziną 

7.Wiosna czy lato? Dlaczego? Lato, dlatego że jest ciepło 

8.Podobają ci się twoje oceny? Dlaczego? Podobają mi się moje oceny, chociaż mogły 

być lepsze, ale i tak jestem z nich zadowolona  

                        Przygotowała Amelia Moszkowicz 



ta 

                          Skąd wziął się  Dzień Matki?  
 

Choć korzenie Dnia Matki często 

wiąże się ze starożytnymi kultami Bogini-

Matki – symbolu płodności i opiekunki kobiet, 

to nowożytna tradycja świętowania tego dnia 

ta wywodzi się z początków XX w. W 1907 r. 

Amerykanka Anna Jarvis, zrozpaczona po 

śmierci matki, zaczęła przekonywać, aby 

ustanowiono święto, które upamiętniałoby 

miłość i poświęcenie wszystkich kobiet 

wychowujących dzieci. Pomysł ten bardzo 

się spodobał i już w 1914 r. Kongres 

ustanowił świętem narodowym każdą drugą 

niedzielę maja – w ten sposób narodził się 

Dzień Matki znany do dziś. 

Święto rozprzestrzeniło się po całym 

świecie. W Polsce obchodzono je po raz 

pierwszy w Krakowie 26 maja 1923 r. 

Najlepszym dowodem na amerykański 

rodowód święta jest to, że prawie na całym 

świecie obchodzi się je w maju – z reguły 

w drugą niedzielę tego miesiąca – tak jak 

w USA. Od tej reguły jest tylko kilka wyjątków 

– np. w Norwegii święto na cześć matek jest 

obchodzone w drugą niedzielę lutego, 

a w Wielkiej Brytanii i Irlandii w czwartą 

niedzielę Wielkiego Postu. Historia 

Brytyjskiego święta jest o tyle ciekawa, że 

choć ma ono lokalne korzenie, to tradycja 

jego obchodzenia prawie całkowicie wygasła 

w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Wskrzesili ją dopiero amerykańscy żołnierze 

licznie przybywający na wyspy w czasie II 

wojny światowej. 



 

Dzień Ojca  
 

 
Obchody zapoczątkowane zostały 

w Stanach Zjednoczonych, gdzie po 

sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by 

ustanowić święta również dla pozostałych 

członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się 

naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody 

święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku 

w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton 

za sprawą Sonory Smart Dodd, córki 

weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. 

Wydarzenie miało charakter lokalny, 

a starania o wprowadzenie go na skalę 

krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka 

dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku 

oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. Choć 

w Polsce święto to ma już 

kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie 

dorównało popularnością Dniowi Matki.  

We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii jest to 

19 marca (dzień świętego Józefa), na Litwie 

pierwsza niedziela czerwca, w Austrii druga 

niedziela czerwca. 

W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się 

w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, który 

przypada na 39. dzień po niedzieli 

wielkanocnej (40. dnia, licząc wraz z nią). 

Z czasem przerodził się on w Dzień 

Mężczyzn. 

W krajach skandynawskich Dzień Ojca 

obchodzony jest w drugą niedzielę listopada, 

ale w Danii 5 czerwca. 

W Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i na 

Ukrainie Dzień Ojca świętuje się 

w 3. niedzielę czerwca.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spokane
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowst%C4%85pienie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skandynawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina


Dzień Dziecka 

 

 

Dzień Dziecka to wydarzenie 

międzynarodowe. Ustanowiony został 

w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

dla upowszechniania ideałów i celów 

dotyczących praw dziecka zawartych 

w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) 

i obchodzony od 1955 w różne dni roku 

w różnych krajach członkowskich ONZ.  

  

W Polsce Międzynarodowy Dzień 

Dziecka  obchodzony jest 1 czerwca. Po raz 

pierwszy zorganizowano go w związku 

z akcją zbierania podpisów pod Apelem 

sztokholmskim.. Od 1952 stało się świętem 

stałym. Jego inicjatorem jest organizacja 

zwana International Union for Protection of 

Childhood, której celem było zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. 

Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje 

Sejm Dzieci i Młodzież.  

Dzień Babci i Dziadka  

 Pomysł utworzenia Dnia Babci święta 

w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta 

i Życie” w 1964 roku. Jego głównym 

pomysłodawcą był dziennikarz Kazimierz 

Flieger. Dzień Dziadka został przeniesiony 

do nas z USA i Kanady, w latach 80. XX 

wieku, gdzie odpowiednikiem dni dziadka 

i babci jest jeden Narodowy Dzień 

Dziadków.  

 21 stycznia przypada Dzień Babci - 

święto to obchodzone jest dla uhonorowania 

wszystkich babć 

Dzień Dziadka obchodzimy 22 

stycznia. Przyjęło się, że w te dni wnuki 

odwiedzają, składają życzenia swoim 

babciom i dziadkom, obdarowują ich 

drobnymi upominkami, a w przedszkolach, 

szkołach i świetlicach organizowane są 

spotkania, pokazy artystyczne dzieci 

i poczęstunek dla babć i dziadków 

 

 



Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca                  

tradycyjnie świętowaliśmy w Pełkiniach                                  

na PIKNIKU RODZINNYM 

 

Powspominajmy jak było    

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 
 

 

 



Wszyscy chcielibyśmy powrotu do normalności i świata bez 

maseczek, świata w którym swobodnie można spotykać się 

z innymi ludźmi. 

 

Mamy dość pandemii. 

Powrót do normalności gwarantują 

szczepionki. 

 

 

 

Czym są szczepienia? 

Kto wynalazł pierwszą szczepionkę? 

Jakie choroby zostały całkowicie wyeliminowane  przez szczepienia? 

 

Szczepienia ochronne, obok higieny 

i antybiotyków, uważane są za jedno 

z największych osiągnięć współczesnej 

medycyny. Ich regularne stosowanie 

w znaczny sposób przyczyniło się do 

opanowania groźnych epidemii chorób 

zakaźnych. Przed erą szczepień choroby 

zakaźne, ze względu na wysoką 

śmiertelność, stanowiły plagę ludzkości 

i budziły strach wśród ludzi na całym świecie. 

Dlatego tak ważne było poznanie przyczyn 

ich występowania. Stosowanie na szeroką 

skalę szczepień  całkowicie 

wyeliminowało  zachorowania na  ospę 

prawdziwą, wirusa polio typu 2 i 3  oraz 

przyczyniło się do zmniejszenia 

śmiertelności i zachorowalności na wiele 

chorób zakaźnych, takich jak błonica, tężec, 

krztusiec, odra czy różyczka. 

Już około 1000 roku zauważono 

związek między narażeniem na daną 

chorobę a odpornością. Osoby, które 

przeżyły chorobę zakaźną nie zarażały się 

ponownie. Pierwsze próby stosowania 

pierwowzoru szczepień prawdopodobnie 

podjęto w Indiach, skąd choroba 

rozpowszechniła się do Chin i na teren Azji 

Mniejszej, a w XVIII w. dotarła do Europy. 

Stosowano wówczas różne metody. 

W Chinach na przykład do walki z ospą 

używano proszku ze strupów lub ropy, 

pobranych od chorych z łagodnym 

przebiegiem choroby. W Indiach 

wykorzystywano metodę polegającą na 



zakładaniu dzieciom ubrań po 

chorych lub wkłuwaniu igieł 

z ropą zakażonych. Niestety 

wykorzystywane wówczas 

sposoby obciążone były 

wysokim ryzykiem i nie 

przynosiły dobrych skutków, 

czyli takich, które osiąga 

nowoczesna medycyna. 

 

W XVI i XVII wieku choroby zakaźne 

szybko się rozprzestrzeniały, głównie 

w zatłoczonych i brudnych  miastach. 

Wybuchały epidemie ospy prawdziwej, odry 

i krztuśca. Dotykały szczególnie dzieci, 

najbardziej wrażliwą na zakażenie grupę, 

gdzie przebieg choroby był najcięższy, 

a ryzyko powstania ciężkich powikłań – 

wysokie. W 1525 roku w Indiach około 8 000 

dzieci zmarło z powodu ospy prawdziwej. 

Z kolei 1578 rok to wybuch epidemii krztuśca 

w Paryżu.  

Jak ogromne znaczenie mają 

przeciwciała w obronie przed chorobami 

zakaźnymi opisuje przykład z historii, kiedy to 

w 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył 

Amerykę i wraz z innymi Europejczykami 

przywiózł choroby, z którymi rdzenni 

mieszkańcy nie mieli wcześniej styczności. 

Nie mając naturalnej odporności przeciw 

ospie, odrze, krztuścowi, dżumie, tyfusowi 

i malarii, łatwo zapadali na te choroby po 

kontakcie z przybyszami z Europy. Szacuje 

się, że 80–95% rdzennej populacji zginęła 

w przeciągu 150 lat. 

 

 

Wiek XVIII był przełomowy w rozwoju 

prac nad szczepionkami, kiedy to brytyjski 

doktor Edward Jenner opracował 

pierwszą na świecie szczepionkę. W 1796 

roku Jenner przeprowadził eksperyment, 

polegający na zaszczepieniu ośmioletniego 

chłopca wirusem ospy krowiej. U chłopca 

rozwinęła się łagodna postać choroby i stał 

się on odporny również na ospę prawdziwą. 

W ten sposób Jenner potwierdził swoje 

przypuszczenia, po czym w XIX wieku 

metoda Jennera zwana wakcynacją 

rozpowszechniła się prawie w całej Europie, 

a wkrótce również na całym świecie. 

W 1980 roku Światowa Organizacja 

Zdrowia ogłosiła, że ospa prawdziwa będąca 

jedną z największych plag ludzkości, została 

wyeliminowana dzięki szczepionce 

opracowanej 200 lat wcześniej przez 

Jennera. 

Osiągnięcia ubiegłych stuleci 

pozwoliły naukowcom na opracowanie 

szczepionek przeciwko wielu ostrym i 

przewlekłym chorobom zakaźnym, takim jak: 

gruźlica, błonica, krztusiec, tężec, dur 



wysypkowy, żółta gorączka i grypa. Po 

II wojnie światowej do użycia wdrożono 

szczepionki wirusowe, przeciwko 

poliomyelitis, odrze, śwince, różyczce, 

ospie wietrznej, wzw typu B i wzw typu A. 

W latach 60-tych XX w. wprowadzono 

w Polsce Program Szczepień Ochronnych 

z podziałem, na szczepienia obowiązkowe 

i zalecane. 

Obecnie istniejące szczepionki są 

nadal ulepszane i rozpowszechniane, 

a specjaliści nadal pracują nad 

opracowaniem nowych, które będą 

bezpieczne i skuteczne przeciwko takim 

chorobom jak: HIV, malaria, wzw typu C, 

gorączka denga.  

 

 

Już wiesz dlaczego nigdy nie chorowałeś na gruźlicę? 

Dlaczego nie znasz takiej choroby jak krztusiec? 

Dlaczego nigdy nie słyszałeś o polio (choroba Heinego-Medina)? 

Bo zostały one całkowicie wyeliminowane przez szczepionki! 

Dziś nawet nie znamy nazw tych chorób, a kiedyś chorowały na nie 

(i umierały) tysiące ludzi. 

 

 



 

Ciekawostki o kosmosie  

 
"Kosmos" może być synonimem wyrazu "Wszechświat", czyli - najprościej rzecz ujmując - wszystkiego, 

co nas otacza.   
 

1. Słońce jest największym obiektem w Układzie Słonecznym. Jest większe od Ziemi aż o 109 razy! 

 

2. Olympus Mons - wygasły wulkan znajdujący się na Marsie mierzy około 26 000 metrów wysokości, to 

trzy razy więcej niż najwyższa góra Ziemi! Olympus Mons jest wygasłym wulkanem tarczowym, co 

oznacza, że powstał w wyniku powolnego i długotrwałego wycieku lawy. Dlaczego jest tak wysoki? 

Naukowcy twierdzą, że powodem jest brak płyt tektonicznych na Marsie. To pozwoliło wypływać 

gorącej lawie przez czas o wiele dłuższy, niż przeciętna aktywność wulkanu na Ziemi. 

 



 

3. We wszechświecie jest więcej gwiazd niż ziaren piasku na wszystkich plażach na Ziemi, czyli co 

najmniej miliard bilionów. 

 

4. Kosmos ma zapach, choć oczywiście człowiekowi trudno go poczuć, bo poza stacją kosmiczną zawsze 

musi znajdować się w skafandrze. Zapach ten jest jednak wyczuwalny po tym, gdy otworzy się śluzę 

powietrzną, np. z powodu spaceru kosmicznego. Astronauci przyrównują go do rozgrzanego metalu czy 

zapachu grilla. Za tę woń odpowiada ozon. 

 

 

 



5. Kosmos jest próżnią, w której nie słuchać żadnych dźwięków. Jeśli w przestrzeni międzyplanetarnej 

zderzą się ze sobą dwa pojazdy kosmiczne, nie spowoduje to żadnych odgłosów. 

 

 

6. Wenus jest szczególną planetą w Układzie Słonecznym. Jako jedyna obraca się bowiem w przeciwną 

stronę, czyli wstecznie do kierunku Słońca. Co więcej, obrót Wenus wokół własnej osi trwa dłużej (243 

dni) niż jej obrót wokół Słońca (225 dni) – oznacza to, że wenusjański dzień jest dłuższy niż wenusjański 

rok! 

 

7. Jowisz to planeta, która w Układzie Słonecznym wyróżnia się czymś więcej niż tylko masą 

i wielkością. Tzw. Wielka Czerwona Plama widoczna na Jowiszu jest w rzeczywistości ogromną burzą 

(a dokładniej – antycyklonem) o szerokości nawet 40 tys. km (średnica Ziemi wynosi ok. 12 tys. km!). 

Ten antycyklon trwa nieprzerwanie od co najmniej 355 lat. 

 



 

 8. Złom kosmiczny to dowolny ludzki obiekt otaczający Ziemię, który już 

nie służy pożytecznemu celowi. Naukowcy szacują, że dziś jest około pół miliona sztuk śmieci 

kosmicznych, w tym fragmentów rakiet i satelitów oraz przedmiotów codziennego użytku, takich jak 

klucze zrzucone podczas budowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

 

 

 

9. Najbardziej wietrzną planetą naszego układu słonecznego jest Neptun. Wiatr wieje tam z prędkością 

2575 km/h, czyli 9 razy szybciej niż najsilniejszy wiatr na ziemi. Neptun jest jedyną planetą, której 

istnienia nie dowiedziono poprzez obserwację na niebie, ale na drodze obliczeń matematycznych! 

Naukowcy, obserwując odchylenia w ruchu orbitalnym Urana stwierdzili, że musi na niego wpływać 

inna, nieznana planeta. Kiedy wiadomo było już teoretycznie gdzie powinien się znajdować (przewidział 

to Urban Le Verrier) , został zaobserwowany przez Johanna Galle. Neptun został odwiedzony przez tylko 

jedną sondę kosmiczną Voyager 2, która przeleciała w pobliżu planety 25 sierpnia 1989 roku. 



 

 

 

10. Kiedy obserwujemy gwiazdy, obraz, który widzimy, tak naprawdę pochodzi sprzed wielu lat - tylu, 

o ile lat świetlnych oddalona jest od nas dana gwiazda. Jeśli gwiazda oddalona jest od ziemi o 50 lat 

świetlnych, to oznacza, że światło potrzebuje 50 lat by do nas dotrzeć - czyli, oglądamy jej obraz sprzed 

50 lat. W rzeczywistości gwiazda może wyglądać zupełnie inaczej, lub nawet nie istnieć. Działa to 

oczywiście również w drugą stronę. Z niektórych miejsc w kosmosie widać ziemię sprzed wielu lat. 

Oznacza to, że z miejsca w kosmosie oddalonego od ziemi o 604 lata świetlne, można na żywo obejrzeć 

Bitwę pod Grunwaldem. 

 



 

Czy wiedziałeś/aś, że: 

 

1. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej obserwują w ciągu jednej doby 16 wschodów 

i zachodów Słońca. 

2. W warunkach mikrograwitacji serce człowieka bije odrobinę wolniej niż na Ziemi. Nasz 

najważniejszy mięsień łatwiej pracuje w takich warunkach, ponieważ jest mniej obciążony, ale to 

jednocześnie sprawia, że traci na masie. U niektórych astronautów staje się nawet odrobinę bardziej 

kulisty – na szczęście jest to chwilowa zmiana. 

3. Osłona hełmu od kosmicznego skafandra jest pokryta cienką warstwą złota. Dzięki temu hełm 

dobrze odbija szkodliwe promieniowanie ze Słońca. 

4. Czarne dziury to jedna z największych zagadek wszechświata. Nadal nie wiemy, co dzieje się 

z informacjami o cząstkach, które wpadają do ich środka. Przerażać może także wielkość i masa 

tych obiektów – najbardziej masywna i znana nam obecnie czarna dziura, TON 618, ma masę równą 

66 miliardom mas Słońca, a jej promień Schwarzschilda wynosi ok. 195 miliardów kilometrów – 

czyli ok. 1,300 AU. 

5. Równie tajemnicza i interesująca pozostaje sprawa hipotetycznej ciemnej energii, która może 

stanowić aż 68% masy całego wszechświata. Ciemną energię, jeżeli istnieje, można potocznie 

nazwać przeciwieństwem grawitacji. Podczas gdy ta druga powoduje przyciąganie się do siebie 

obiektów, ta pierwsza ma odpowiadać za ich oddalanie się od siebie i rozszerzanie się wszechświata. 

6.  Stajesz się wyższy w przestrzeni, ponieważ grawitacja nie popycha cię w dół. Na Stacji Kosmicznej 

możesz być nawet do 5 cm wyższy. 

7. Kometa Halleya został ostatnio widziana w wewnętrznym układzie słonecznym w 1986 roku, 

będzie ona widoczna ponownie z Ziemi już w 2061 roku. 

8. Zachód słońca na Marsie wydaje się niebieski. 

9. Rok na Wenus wynosi 224,7 dni ziemskich. 

10. Nie będziesz mógł chodzić po Jowiszu, Saturnie, Uranie czy Neptunie, ponieważ nie posiadają 

solidnej powierzchni. 

 

Marcelina Czerniakowska 

 

 

 



        ZNAKI ZODIAKU 

 

Czym są? 
Skąd się wzięły? 
Jaki mają wpływ na nasze życie? 
 
 

Znaki Zodiaku to rodzina dwunastu gwiazdozbiorów 

znajdujących się w pasie ekliptyki, czyli wielkim okręgu na sferze niebieskiej. 

W trakcie całego roku na kole przesuwa się środek Słońca i pozostaje w każdej 

z konstelacji Zodiaku przez około miesiąc. Wielu ludzi wierzy, że znak pod którym się 

urodziliśmy ma wpływ na nasze życie. 

Krótka historia powstania znaków zodiaku 

Ekliptyka (okrąg wielki na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce 

obserwowane z Ziemi) została podzielona na dwanaście części przez Babilończyków około 

500 roku p.n.e., natomiast same nazwy gwiazdozbiorów są dużo starsze. Nadali je 

Sumerowie kilka tysięcy lat temu. Samo słowo „zodiak” pochodzi z greckiego 

i oznacza „zwierzę”, pomimo tego że aż pięć znaków nie wzięło swojej nazwy od 

zwierząt. 

Już w czasach starożytnych ludzie próbowali zgadywać jaki wpływ miały gwiazdy na losy 

całego świata i każdego człowieka. Wierzono, że ruchem gwiazd i planet kierują bogowie, 

a życie ludzi było kształtowane przez dany gwiazdozbiór Zodiaku, jaki był widoczny 

podczas dnia ich narodzin. W starożytnych kulturach prognozy astrologiczne były 

powszechne, zwłaszcza wśród władców państw. Dzisiaj znaki Zodiaku stanowią podstawę 

do tworzenia horoskopów. Niektórzy sądzą, że powinno się zaktualizować daty 

odpowiadające poszczególnym znakom, gdyż pozycja Ziemi zmieniła się w ciągu wieków. 

Pojawił się również kolejny znak w Zodiaku pomiędzy Skorpionem, a Strzelcem 

– Wężownik. 



Charakterystyka znaków 

Znaki Zodiaku dzielono na różne 

grupy np. męskie i żeńskie. 

Przyporządkowano je również do 

czterech żywiołów. Baran, Lew i Strzelec 

to znaki ogniste i uważa się, że osoby 

urodzone w tym czasie są wesołe, 

inteligentne i towarzyskie.  

Do znaków ziemskich  należą 

Panna, Koziorożec i Byk. Są konserwatywni w poglądach, praktyczni, uparci i dbają 

o bezpieczeństwo materialne. Bliźnięta, Waga i Wodnik to znaki powietrzne i według 

horoskopu osoby urodzone pod tymi znakami są energiczne, ciekawskie i pomysłowe. Do 

żywiołu wody przypisuje się Raka, Skorpiona i Ryby. Osoby spod tych znaków są 

wrażliwe, skryte i posiadają silną intuicję. 

Istnieje też podział znaków na trzy jakości: stałą, zmienną i kardynalną. 

Znaki stałe (Byk, Skorpion, Lew, Wodnik) są wytrwałe, spokojne i zorganizowane. 

Znaki zmienne (Panna, Strzelec, Bliźnięta, Ryby) zmieniają świat przez swoje działania, 

tak, aby zapanował ład i mądrość. Dla znaków kardynalnych (Baran, Waga, Rak, 

Koziorożec) najważniejszy jest rozum i głowa. 

Także znaki znajdujące się w kole naprzeciwko siebie są powiązane. Osoby takie 

przyciągają się i odpychają. Znakami Zodiaku nazywa się też epoki astrologiczne, zwane 

też erami w dziejach ludzkości, które zmieniają się co 2150 lat. Przez ostatnie dwa tysiące 

lat żyliśmy w Erze Ryb, a obecnie ludzie wkraczają w Erę Wodnika, która ma 

charakteryzować się rozwojem duchowym, przebudzeniem świadomości i miłosierdziem. 

Jak widać gwiazdozbiory od wieków fascynowały ludzkość i służyły nie tylko do nawigacji 

dla podróżników. Zodiak odpowiadał na wiele pytań dotyczących ludzkości, mówił 

o charakterze każdego człowieka i jego przeznaczeniu, a także służył do przepowiadania 

przyszłości. 

 



 

Baran (21 marca – 19 kwietnia) 

 Horoskop Baran 

Dla każdej osoby urodzonej pod tym znakiem niezwykle ważne jest pozostawanie w ciągłym ruchu. Baran zwyczajnie nie cierpi stać 

w miejscu – zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Jest z natury aktywny i ciągle do czegoś dąży. Chwilami jest wręcz agresywny 

w swoim postępowaniu. Może w ten sposób budzić obawy wśród swoich przyjaciół i współpracowników. Powinien więc pamiętać o 

trzymaniu na wodzy swojego temperamentu. 

W zachowaniu Barana najbardziej rzuca się w oczy impulsywność. Każdy, kto ma z nim do czynienia, powinien mieć na uwadze to, 

że Baran zwykle jest porywczy i postępuje bardzo emocjonalnie. Z tego powodu często trudno nad nim zapanować. Baran nie jest 

typem wyrachowanego introwertyka. Zawsze żywo okazuje swoje uczucia i podejmuje decyzje pod wpływem chwili. Niestety 

najczęściej nie jest to zaleta, ponieważ z impulsywnością idzie w parze brak rozwagi 

w funkcjonowaniu. Jeśli Baran poważnie myśli o odnoszeniu sukcesów, powinien 

częściej przemyśleć sytuację, zanim zacznie działać. 

 

Cechy charakteru zodiakalnego Barana 

Zalety: ambitny, pozytywnie nastawiony, entuzjastyczny, odważny, niezależny, hojny, szczery, punktualny, bystry, obowiązkowy. 

Wady: egocentryczny, niecierpliwy, niedelikatny, impulsywny, humorzasty, naiwny, wojowniczy, skłonny do ekstremalnych 

zachowań. 

Baranowi zaleca się popracować nieco nad zbytnią szczerością. Co prawda jest to duża zaleta, ale Baran często posuwa się za daleko 

w mówieniu prawdy. Wówczas zaleta przekształca się w wadę. Tym bardziej że Baran często wypowiada się na tematy bardzo osobiste 

dla innych ludzi, tym samym mocno ich raniąc. Jeśli nie chce zrazić do siebie otoczenia, powinien zapanować nad językiem. 

Zodiakalny Baran jest niezwykle inteligentnym człowiekiem. Bardzo szybko się uczy, szczególnie jeśli nowa wiedza ma mu pomóc w 

realizacji własnych planów. Jego pomysłowość stanowi dlań dodatkową pomoc w opanowywaniu nowych umiejętności. Baran potrafi 

podczas nauki znaleźć zupełnie nowe rozwiązania starych problemów. Zdobywa tym samym uznanie nauczycieli. 

Trzeba przyznać, że Baran jest osobą bardzo niecierpliwą. Nie chce czekać na rezultaty swoich działań. Jeśli będzie do tego zmuszony, 

może się szybko zniechęcić i porzucić nawet najbardziej obiecujący projekt. W ten sposób Baran potrafi oddalić od siebie życiowe 

sukcesy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Warto więc, żeby poszukał zajęcia, które będzie go nieustannie fascynować. Dzięki 

temu jego entuzjazm nie przeminie i Baran będzie mógł liczyć na realizację wszystkich swoich marzeń. 

Baran – zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Waga, Strzelec. 

Interesujący związek: Bliźnięta, Lew, Wodnik. 

Przeciętnie, ale rokuje: Baran, Skorpion. 

Mało zrozumienia: Byk, Rak, Panna, Koziorożec, Ryby. 

 

https://astroweb.pl/horoskop-waga.php
https://astroweb.pl/horoskop-strzelec.php
https://astroweb.pl/horoskop-bliznieta.php
https://astroweb.pl/horoskop-lew.php
https://astroweb.pl/horoskop-wodnik.php
https://astroweb.pl/horoskop-skorpion.php
https://astroweb.pl/horoskop-byk.php
https://astroweb.pl/horoskop-rak.php
https://astroweb.pl/horoskop-panna.php
https://astroweb.pl/horoskop-koziorozec.php
https://astroweb.pl/horoskop-ryby.php


Byk (20 kwietnia – 20 maja) 

Horoskop Byk 

Byk posiada zazwyczaj jasne cele, skrupulatnie wytyczone i zaplanowane. Wszystkie swoje zadania podporządkowuje 

harmonogramowi prowadzącemu go do ostatecznego sukcesu w dziedzinach, które dla siebie wybrał. Oczywiście najczęściej udaje mu 

się zrealizować większość marzeń, ponieważ jego osobowość dysponuje niezwykłą cierpliwością. Nic więc dziwnego, że Byk jest 

świetnym partnerem w interesach czy pracy zawodowej. Również w rodzinie sprawdza się rewelacyjnie, dbając o wszystko z należytym 

zaangażowaniem. 

Bardzo interesującą cechą zodiakalnego Byka jest umiejętność bezbłędnego działania. 

Nie znaczy to, że Byk nigdy nie popełnia błędów. One przytrafiają mu się po prostu o 

wiele rzadziej niż innym znakom zodiaku. Wynika to zapewne z wrodzonej wytrwałości 

oraz wnikliwości. Byk wszystko dokładnie analizuje i stara się pracować jak 

najdokładniej. Na jego rzetelności mogą więc wszyscy polegać. Warto pamiętać, że Byk 

nie zawiedzie pokładanych w nim nadziei. Nie ma bowiem możliwości, żeby zrobił coś 

powierzchownie. 

Przyjemności są dla Byka bardzo istotnym elementem życia. Nie potrafi bez nich żyć, toteż zawsze ma w zanadrzu kilka chwil na 

sprawienie sobie przyjemności. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że nawet największe rozkosze nie skłonią go do zaniedbania 

obowiązków. Te ostatnie zawsze stoją na pierwszym miejscu. 

Cechy charakteru zodiakalnego Byka 

Zalety: wytrwały, niezawodny, cierpliwy, lojalny, hojny. 

Wady: materialistyczny, uparty, zaborczy, leniwy, chciwy. 

Zodiakalny Byk jest z natury tradycjonalistą. Nie przepada za nowościami ani zmianami. Woli życie ułożone, harmonijnie rozwijające 

się w obranym przez niego kierunku. Byk zawsze kieruje się rozsądkiem w swoim postępowaniu. Nie podejmuje nieprzemyślanych 

decyzji. Czasami nawet zastanawia się zbyt długo, przez co niektórzy biorą go za tchórzliwego. Ale to nie jest prawdą. Byk po prostu 

pragnie dokładnie przeanalizować wszystkie istotne argumenty. 

Bardzo charakterystyczną cechą zodiakalnego Byka jest upartość. Niezwykle trudno przekonać go zmiany zdania. Jeśli już raz sobie 

coś ułoży, działa według ustalonego wzorca i z niechęcią zbacza z kursu. Choć na co dzień łagodny, w obliczu wymuszania na nim 

jakichkolwiek zmian daje innym doświadczyć swej gniewnej obrony. Byk jest silny fizycznie, więc lepiej go nie denerwować. Jeśli 

ktoś wyprowadzi go z równowagi – co na szczęście zdarza się rzadko – Byk staje się nieobliczalny. Lepiej wtedy uważać. 

 

Byk – zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Byk, Panna, Koziorożec. 

Interesujący związek: Rak, Skorpion, Ryby. 

Przeciętnie, ale rokuje: Wodnik, Waga, Lew. 

Mało zrozumienia: Baran, Bliźnięta, Strzelec. 

https://astroweb.pl/horoskop-panna.php
https://astroweb.pl/horoskop-koziorozec.php
https://astroweb.pl/horoskop-rak.php
https://astroweb.pl/horoskop-skorpion.php
https://astroweb.pl/horoskop-ryby.php
https://astroweb.pl/horoskop-wodnik.php
https://astroweb.pl/horoskop-waga.php
https://astroweb.pl/horoskop-lew.php
https://astroweb.pl/horoskop-baran.php
https://astroweb.pl/horoskop-bliznieta.php
https://astroweb.pl/horoskop-strzelec.php


 

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca) 

Horoskop Bliźnięta 

 Bliźnięta nie cierpią rutyny – a to znaczy, że wiele dadzą, by móc poczuć kolejny dreszczyk emocji. Są przy tym bardzo pozytywnie 

nastawione na kontakty z innymi ludźmi. Świetnie sprawdzają się jako kompani wszelkich rozrywek, a w ich towarzystwie wręcz nie 

sposób się nudzić. 

Bliźnięta bardzo cenią sobie własną niezależność. Uwiązanie w domu – choćby codziennymi obowiązkami, które się wiążą 

z wychowaniem dzieci – strasznie męczy każdą osobę urodzoną pod znakiem Bliźniąt. 

Nie chodzi o to, że nie lubi ona dzieci. Po prostu zwyczajna, szara codzienność życia 

rodzinnego jest zbyt nudna. W życiu Bliźniąt ciągle coś musi się dziać. W przeciwnym 

razie są nieszczęśliwe. 

Cechy charakteru zodiakalnych Bliźniąt 

Zalety: ciekawskie, energiczne, dowcipne, pomysłowe, umieją przystosować się do różnych warunków i osób. 

Wady: chytre, impulsywne, powierzchowne, nerwowe, niezdecydowane, kłamliwe, nieszczere, egocentryczne. 

 

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że Bliźnięta to osoby niezwykle towarzyskie. Komunikacja to ich żywioł. Cokolwiek robią, 

gdziekolwiek mieszkają, uwielbiają spędzać czas wśród ludzi. Rozmowa z nimi nigdy nie utknie w martwym punkcie, ponieważ 

Bliźnięta zawsze znajdą interesujący temat do dyskusji. Są bardzo rozgadane – niektórzy uważają, że nawet za bardzo – ale potrafią 

o wszystkim opowiadać w fascynujący sposób. 

Wiele osób urodzonych pod znakiem Bliźniąt jest uważanych za podrywaczy. To dlatego, że Bliźnięta chętnie z każdym rozmawiają, 

a z płcią przeciwną łączy je swoista nić porozumienia już od pierwszych chwil znajomości. Potrafią wspaniale zaangażować rozmówcę 

i same też bardzo emocjonują się każdym spotkaniem. Takie podejście do kontaktów z ludźmi może sprawiać wrażenie, że Bliźnięta 

korzystają z każdej okazji do poderwania kogoś. W rzeczywistości są po prostu zaciekawione drugą osobą i nawet przez myśl im nie 

przejdzie kwestia ewentualnego romansu. 

Jedną z największych wad Bliźniąt jest brak zrozumienia motywacji innych osób. To dość paradoksalne, skoro Bliźnięta tak bardzo 

cenią sobie kontakty z ludźmi. Niestety z racji wrodzonego rozgorączkowania traktują większość swoich relacji dość powierzchownie. 

Koncentrują się na własnych potrzebach oraz pragnieniach, zapominając, że ktoś może ich nie podzielać. Jeśli Bliźnięta zostaną 

w dodatku skrytykowane, od razu się obrażają. Wówczas skreślą swojego krytyka z listy potencjalnych przyjaciół i zakodują go sobie 

jako osobę niegodną uwagi. 

Zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Waga. 

Interesujący związek: Baran, Bliźnięta, Lew, Strzelec, Wodnik. 

Przeciętnie, ale rokuje: Panna, Rak. 

Mało zrozumienia: Byk, Skorpion, Koziorożec, Ryby. 

https://astroweb.pl/horoskop-waga.php
https://astroweb.pl/horoskop-baran.php
https://astroweb.pl/horoskop-lew.php
https://astroweb.pl/horoskop-strzelec.php
https://astroweb.pl/horoskop-wodnik.php
https://astroweb.pl/horoskop-panna.php
https://astroweb.pl/horoskop-rak.php
https://astroweb.pl/horoskop-byk.php
https://astroweb.pl/horoskop-skorpion.php
https://astroweb.pl/horoskop-koziorozec.php
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Rak (21 czerwca – 22 lipca) 

Horoskop Rak 

Wrażliwość Raka jest jego wielką zaletą. To właśnie dzięki niej jest on opiekuńczy 

i współczujący, co przekłada się na relacje z innymi ludźmi. Rak stara się bowiem dbać 

o wszystkich wokół siebie. Pomaga bez wahania i nie szczędzi sił, żeby zapewnić bliskim jak najlepsze warunki do realizacji marzeń. 

Rak nie stroni też od pomagania obcym ludziom, toteż często można go spotkać w ośrodkach pomocy czy na akcjach charytatywnych. 

Szkoda tylko, że zodiakalny Rak nie należy do odważnych osób. Jest nieśmiały i często nie podejmuje ryzyka realizacji własnych 

marzeń. Potrzebuje kogoś, kto popchnie go do działania. Jeśli Rak znajdzie taką osobę, wreszcie odważy się i zgodzi na wspólne 

podjęcie wyzwania. Oczywiście pod warunkiem, że ta osoba zdobędzie najpierw zaufanie Raka, co nie należy do łatwych zadań. 

Wrażliwość Raka sprawia, że często zbyt wielką wagę przywiązuje do wydarzeń z przeszłości. Rozpamiętuje je, szczególnie doznane 

krzywdy lub popełnione błędy. Zamiast z nadzieją patrzeć w przyszłość i planować kolejne projekty, Rak siedzi naburmuszony 

i załamany wydarzeniem, które miało miejsce przed laty. Nikt już o tym nie pamięta z wyjątkiem Raka, który nie potrafi pogodzić się, 

że wyrządzonych krzyw nie można już naprawić. 

Osoba urodzona pod znakiem Raka może sprawiać wrażenie miękkiej i łagodnej. W rzeczywistości jednak Rak potrafi być 

bardzo uparty. Wykazuje olbrzymią siłę charakteru, kiedy ktoś skrytykuje jego bliskich. Rodzina jest bowiem niezwykle ważna 

w życiu Raka. Zawsze będzie zaciekle jej bronić. W obliczu niebezpieczeństwa grożącego bliskim, w Raka wstępuje wręcz tytaniczna 

siła i odwaga. 

Cechy charakteru zodiakalnego Raka 

Zalety: wrażliwy, troskliwy, niezawodny, lojalny, tradycjonalista, oszczędny, ciepły, rodzinny, łagodny, cierpliwy. 

Wady: egocentryczny, kapryśny, chimeryczny, nadwrażliwy, niepewny siebie, obrażalski, uparty, pesymista. 

Pełen sprzeczności, tajemniczy bohater renesansowych powieści – oto Rak. Przemyka przez życie, snując marzenia, lecz często 

poprzestając na wyobrażaniu sobie siebie w roli szlachetnego rycerza lub mądrej księżniczki. Osobowość zodiakalnego Raka jest 

nieodgadniona. 

Człowiek urodzony ze słońcem w znaku Raka ma skłonności do pesymistycznego myślenia. Zdarza mu się to niezwykle często, 

a wynika zazwyczaj z niskiego poczucia własnej wartości. Swoją przyszłość zwykle widzi w mrocznych barwach i nawet nie wysila 

się, by coś konkretnego zaplanować. Woli patrzeć na znajomych i rodzinę, jak odnoszą kolejne sukcesy, a sam płacze nad swoim 

ciężkim losem. 

Raka fascynuje przeszłość. Interesuje się historią oraz tradycjami różnych krajów. Chętnie czyta książki na ten temat, a zgłębiając 

wiedzę, uczy się wytwornie zachowywać. Ceni sobie dobre wychowanie oraz taktowne postępowanie. Tego też wymaga od swoich 

najbliższych. Czuje się bowiem bezpiecznie, widząc wokół siebie grzecznych ludzi. 

Ciekawą cechą zodiakalnego Raka jest jego zamiłowanie do kolekcjonerstwa. Patrząc na niektórych przedstawicieli tego znaku 

zodiaku, można by pomyśleć, że powinien nazywać się Chomikiem, a nie Rakiem. We wszystkie zakamarki domu upycha mnóstwo 

przedmiotów, które z czasem mogą nieźle zagracić domostwo. Większość z tego nikomu nigdy nie okaże się potrzebna, ale Rak upiera 

się nad przechowywaniem każdej najdrobniejszej rzeczy. 

 

Zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Rak, Skorpion, Koziorożec, Ryby. 

Interesujący związek: Byk, Panna. 

Przeciętnie, ale rokuje: Lew. 

Mało zrozumienia: Baran, Bliźnięta, Waga, Strzelec, Wodnik. 
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Lew (23 lipca – 22 sierpnia) 

Horoskop Lew 

Osoba urodzona pod znakiem zodiakalnego Lwa jest pełna energii. Lubi być aktywna – nie 

tylko w znaczeniu aktywności fizycznej, ale też towarzyskiej czy kulturalnej. Nic dziwnego, że Lew przyciąga do siebie ludzi niczym 

magnes. Jego poczucie humoru jest powszechnie znane, a urok osobisty oszałamia płeć przeciwną. Lew zawsze ma pod ręką zgrabną 

historyjkę, którą może urzec znajomych. 

Niezwykle sympatyczną cechą Lwa jest jego zamiłowanie do obdarowywania innych prezentami. On nie waha się przed wydaniem 

nawet pokaźnej sumy na podarunki, co czasami może przyprawić o zadyszkę jego kartę bankową. Nieodmiennie jednak Lew sprawia 

wiele przyjemności najbliższym. Również jeśli chodzi o pożyczkę, Lew raczej nie odmówi. Oczywiście pod warunkiem, że pieniądze 

będą potrzebne na jakiś konkretny cel, ponieważ Lew nie lubi marnotrawstwa. 

Lew jest z natury szczery i dość prostolinijny. To prawdziwa dusza towarzystwa. Nie tylko stara się wszystkich odpowiednio zabawić, 

ale robi to w iście królewskim stylu. Wspaniałomyślnie wybacza drobne przewinienia, stawiając jednocześnie siebie w pozytywnym 

świetle (jako łaskawcę rozgrzeszającego winnego). Lew nie rozumie przy tym, że jego postępowanie czasami budzi niechęć, a nawet 

zawiść. 

Lew czasami doświadcza krótkich okresów depresji lub złego samopoczucia. Na szczęście szybko sobie z nimi radzi. Jest przecież 

naturalnie zbyt pewny siebie, żeby doznawać poważnego załamania nerwowego. Jeśli przeżywa trudniejsze chwile, łagodzi je 

dowcipem. Zamiast wyżywać się na członkach rodziny czy współpracownikach, Lew ponarzeka nieco w przekorny sposób i postara 

się rozwiązać swoje problemy... lub przejdzie nad nimi do porządku dziennego. 

 

Cechy charakteru zodiakalnego Lwa 

Zalety: pewny siebie, ambitny, lojalny, optymistyczny, posiada zdolności organizacyjne i umie przewodzić ludziom. 

Wady: apodyktyczny, egoistyczny, pretensjonalny, uparty, melodramatyczny, próżny. 

 

Zodiakalny Lew jest osobistością dumną, pełną godności – ma głębokie poczucie honoru i nigdy nie łamie danego słowa. Odznacza 

się nieprzeciętnie silną osobowością. Chodzi niczym król pośród swoich poddanych, z czołem uniesionym wysoko ku niebu. Nikomu  

się nie kłania – to jemu mają się kłaniać w pas. 

Co ciekawe, jego zachowanie nikogo nie irytuje. Wręcz przeciwnie. Lew jest powszechnie szanowany i ceniony przez otoczenie. Jak 

widać, jego wysokie poczucie własnej wartości nie jest tylko osobistą mrzonką. On jest naprawdę wartościową osobą i wszyscy o tym 

wiedzą. 

Większość osób urodzonych pod znakiem Lwa ma znaczne skłonności do koncentrowania się na samych sobie. Nadmierny 

egocentryzm sprawia, że Lew nie zwraca zbytniej uwagi na potrzeby innych ludzi. Dotyczy to również kwestii duchowych. Typowy 

zodiakalny Lew jest bowiem dość powierzchowny i dobrą radą dla niego byłoby poświęcenie większej uwagi sprawom ducha. Zamiast 

starać się przypodobać innym – dla samej świadomości bycia gloryfikowanym – Lew mógłby po prostu pomóc komuś w walce 

z kłopotami. 

Zodiakalny Lew jest niezwykle dumny i często dramatyzuje, jeśli coś nie idzie po jego myśli. Pragnie on, by wszyscy dookoła uważali 

go za najlepszego i najważniejszego członka towarzystwa. Angażuje się przy tym w pełni w każde przedsięwzięcie – oczywiście po to, 

by udowodnić swoją wyższość. 

Zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Baran, Lew, Strzelec. 

Interesujący związek: Bliźnięta, Waga. 

Przeciętnie, ale rokuje: Byk, Rak, Skorpion, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 

Mało zrozumienia: Panna. 
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Panna (23 sierpnia – 22 września) 

Horoskop Panna 

Człowiek urodzony ze słońcem w znaku Panny jest inteligentny i uwielbia zgłębiać różne 

dziedziny wiedzy. Przechowuje w głowie ogrom informacji na wszelakie tematy. W dodatku 

wszystkie dane ma starannie poukładane niczym w wielkim, wirtualnym katalogu. Umysł Panny pracuje trochę podobnie do 

encyklopedii, dzięki czemu może zaskakiwać otoczenie ogromną wiedzą. 

Co więcej Panna umiejętnie korzysta z posiadanych informacji. Ona nie tylko kataloguje, ale i analizuje oraz wyciąga konkretne 

wnioski. Potrafi w praktyce korzystać z dobrodziejstw własnego umysłu i robi to niezwykle umiejętnie. Dzięki temu może odnieść 

sukces w wielu dziedzinach. Wystarczy, że którąś wybierze, a z pewnością pokaże, na co ją stać. 

Zodiakalna Panna jest przy tym na tyle drobiazgowa, że zauważy szczegóły, które innym mogą łatwo umknąć. Czasami przygląda 

się sprawie z przesadną uwagą, ale zwykle procentuje to bardziej rzetelnym przygotowaniem do działania. Każdy szef powinien 

mieć kogoś takiego jak Panna w swoim zespole. Warto jednak zaznaczyć, że nadmierny perfekcjonizm nie zawsze jest zaletą. 

W przypadku Panny może przerodzić się w chorobliwy pedantyzm i analizowanie każdej kwestii aż do bólu. 

 

Cechy charakteru zodiakalnej Panny 

Zalety: racjonalna, efektywna, przenikliwa, uważna, inteligentna, perfekcjonistyczna; odznacza ją skrupulatność oraz zamiłowanie do 

porządku. 

Wady: zrzędliwa, pedantyczna, krytykancka, nietolerancyjna, konserwatywna, czepia się szczegółów. 

 

Jedną z najważniejszych cech charakteru zodiakalnej Panny jest zamiłowanie do porządku. W jej domu nie znajdziemy ani 

jednego pyłku kurzu, a wszystkie przedmioty mają swoje miejsce. Pedantyczność Panny sprawia, że całe jej życie jest 

poukładane. Tutaj nie ma miejsca na chaos i nieprzewidywalne zdarzenia. Panna uwielbia sprzątać, układać, sortować – krótko 

mówiąc, pilnować ładu i porządku. 

Zodiakalna Panna to idealistka. Wierzy w możliwość stworzenia doskonałego świata i ludzi. Sama również pragnie taka być, więc 

ciągle nad sobą pracuje. Nieustannie rozwija swoje umiejętności, szlifuje talenty – ona po prostu musi sprostać swoim wymaganiom. 

A trzeba przyznać, że są one niemałe. Być może dlatego Panna drobiazgowo przygotowuje się do każdego zadania, jakie przed sobą 

postawi. Rozważa argumenty, szuka błędów we własnym rozumowaniu i doskonali projekt tak długo, aż uzna go za doskonały. Wtedy 

nadchodzi czas realizacji. I zwykle wszystko udaje się... perfekcyjnie. 

Z powodu skrywanej nieśmiałości Panna jest często postrzegana przez otoczenie jako osoba nudna i zbytnio sformalizowana. W oczach 

innych ludzi wydaje się typowym urzędasem czepiającym się męczących szczegółów. Choć Panna potrafi rozmawiać na wiele tematów, 

często grozi jej zbytnie zagłębianie się w mało fascynujące elementy swojej wiedzy. Coś, co dla Panny wydaje się niezwykle 

interesujące, dla innych jest nijakie. 

 

Panna – zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Byk, Panna, Koziorożec. 

Interesujący związek: Bliźnięta, Rak, Skorpion, Ryby. 

Przeciętnie, ale rokuje: Waga. 

Mało zrozumienia: Baran, Lew, Strzelec, Wodnik. 
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Waga (23 września – 22 października) 

 

Horoskop Waga 

Powinniśmy pamiętać, że zodiakalna Waga jest personifikacją sprawiedliwości oraz dążenia do równowagi. Jest to nadrzędna cecha 

każdego człowieka urodzonego pod tym znakiem. Nie dziwi więc fakt, że Waga posiada niesamowitą umiejętność rozpoznawania 

motywów innych ludzi. Potrafi też głęboko analizować różne sytuacje, żeby wyciągnąć na światło dzienne ich prawdziwe znaczenie. 

Waga jest niczym sprawiedliwy sędzia bezbłędnie (zazwyczaj) rozstrzygający spór. 

Paradoksalnie Waga nie przepada za rozwiązywaniem problemów, choć ma do tego naturalne predyspozycje. Raczej stara się omijać 

kłopoty szerokim łukiem. Waga w ogóle nie toleruje ludzi trudnych oraz nieprzyjemnych sytuacji. Zdecydowanie bardziej woli spędzać 

czas na oddawaniu się przyjemnościom. Unika też zazwyczaj podejmowania większych wyzwań. Pragnie żyć w spokoju, w ciszy 

i błogiej nieświadomości wszystkich okropieństw świata. 

Osoba urodzona pod tym znakiem zodiaku jest domatorem i bardzo lubi estetycznie urządzone wnętrza. Doskonale radzi sobie 

z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dbając o członków rodziny. Mieszka się z nią przyjemnie i wygodnie. Waga nie powoduje 

skrępowania swojego partnera życiowego, pozwalając mu na rozwijanie pasji oraz realizację marzeń. Planetarnym patronem Wagi jest 

Wenus, która uosabia łagodność i miłość. Taka też jest Waga we współżyciu. 

Cechy charakteru zodiakalnej Wagi 

Zalety: sprawiedliwa, taktowna, pełna wdzięku, pokojowo nastawiona, romantyczna, dyplomatyczna, gościnna. 

Wady: miewa zmienne nastroje, egoistyczna, leniwa (choć nie zawsze), uległa, rozgadana, czasami jest bardzo niezdecydowana, 

próżna. 

Istotną cechą zodiakalnej Wagi jest to, że zawsze stara się dążyć do wewnętrznej harmonii. Nigdy nie działa wbrew swoim 

przekonaniom, a wręcz idzie za głosem swego serca, nawet kiedy wydaje się to nieroztropne czy dziwaczne. Jej znajomi często uważają 

ją za lekko ekscentryczną, dziwiąc się zdecydowaniu charakteryzującemu jej postępowanie. Jednak dzięki swym cechom Waga może 

doskonale sprawdzić się jako artysta – w dowolnej dziedzinie sztuki. 

Z powyższego wynika jeszcze jedna kwestia, która wiele osób może zrazić do Wagi. Otóż ma ona skłonności do romansowania. Bardzo 

łatwo się zakochuje i... odkochuje. Z trudem przychodzi jej niezwracanie uwagi na fascynujących przedstawicieli płci przeciwnej. A że 

jest z natury sympatyczna, szybko zaczyna nawiązywać bliższe relacje – czy to w miejscu pracy, czy też w gronie przypadkowych 

znajomych. Waga również sama przyciąga do siebie. Jest atrakcyjna w taki subtelny sposób, który budzi u wszystkich dookoła żywe 

zainteresowanie jej osobą. 

Zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Baran, Bliźnięta, Strzelec, Wodnik. 

Interesujący związek: Lew, Waga. 

Przeciętnie, ale rokuje: Byk, Panna, Ryby. 

Mało zrozumienia: Rak, Skorpion, Koziorożec. 
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Skorpion (23 października – 21 listopada) 

 

Horoskop Skorpion 

Zodiakalny Skorpion dysponuje olbrzymimi zasobami wewnętrznej energii. Jest 

wytrzymały i doskonale radzi sobie z życiem pełnym dramatów. Zresztą on je wręcz uwielbia. Jest szczęśliwy tylko wtedy, gdy coś się 

dzieje. A im dramatyczniejsze wydarzenia, tym większą moc w sobie czuje. 

Należy jednak pamiętać, że dla Skorpiona charakterystyczne są silne wewnętrzne emocje. Uczucia targają nim praktycznie cały 

czas, przez co momentami trudno mu usiedzieć na miejscu. Wciąż gdzieś gna, poszukuje odpowiedzi na swoje pytania i pragnie 

rozwiązać wszystkie problemy świata. Jest typem niezłomnego bohatera walczącego z całym złem we wszechświecie. I choć raczej nie 

poradzi sobie ze wszystkim, to nigdy się nie podda. 

Cechy charakteru zodiakalnego Skorpiona 

Zalety: dynamiczny, przenikliwy, odważny, nieustępliwy, lojalny, zaradny, analityczny, skrupulatny, spostrzegawczy, namiętny.  

Wady: mściwy, pamiętliwy, bezkompromisowy, zazdrosny, obsesyjny, niepokorny, podejrzliwy, kłamliwy, zaborczy, pragnący 

władzy, lubiący manipulować faktami i ludźmi. 

Człowiek urodzony ze słońcem w znaku Skorpiona ma bardzo długą pamięć. On nigdy nie zapomni ran i poniżenia, jakich doznał. 

Również cierpień swoich bliskich nigdy nie zapomni. Nawet po upływie wielu lat może chować urazę i znienacka zaatakować w celu 

dokonania zemsty. Skorpiona charakteryzuje również mocne poczucie sprawiedliwości, więc nie spocznie, póki winny nie zostanie 

ukarany. 

Charakter zodiakalnego Skorpiona czyni z niego osobę raczej wojowniczą, lubiącą akcję i działanie. Skorpion jest odważny i silny, 

nie chowa się przed żadnymi wyzwaniami. Chętnie podejmuje walkę, a im bardziej będzie zacięta, tym więcej poczuje on satysfakcji. 

Uszczęśliwia go już sama świadomość, że stawił czoło trudnemu przeciwnikowi. 

Dla człowieka urodzonego pod znakiem Skorpiona świat jest zwykle czarno-biały. Stany pośrednie dla niego nie istnieją. Jest to jego 

wielką wadą, ponieważ najczęściej wpada w skrajności, gubiąc się w nich i nie potrafiąc odnaleźć drogi do równowagi. Jeszcze pół 

biedy, kiedy wybiera „jasną stronę mocy”. O wiele gorzej dzieje się, kiedy Skorpion przechodzi w destrukcyjny tryb postępowania. 

Jako że jest osobą bardzo silną, może wówczas zniszczyć nie tylko siebie, ale i wielu ludzi. Również najbliższych. 

Skorpion nigdy nie stoi w miejscu. Nawet w obliczu porażki nie zatrzymuje się. Szybko podnosi się i zaczyna odrabiać straty. Jest to 

człowiek ambitny i nieumiejący się poddawać. Choćby miał poświęcić całe swoje życie, osiągnie upragniony cel. Choć trzeba przyznać, 

że często przychodzi mu płacić bardzo wygórowaną cenę za swoje aspiracje. 

Zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Rak, Koziorożec, Ryby. 

Interesujący związek: Byk, Panna, Skorpion. 

Przeciętnie, ale rokuje: Baran, Lew, Strzelec, Wodnik. 

Mało zrozumienia: Bliźnięta, Waga. 

https://astroweb.pl/horoskop-rak.php
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Strzelec (22 listopada – 21 grudnia) 

Horoskop Strzelec 

Należy w tym miejscu zauważyć, że Strzelec nie należy do osób głupich. Wręcz przeciwnie. Uwielbia poszerzać swoją wiedzę 

i zwykle jest bardzo oczytany. W pogoni za wrażeniami chętnie prowadzi długie dysputy z interesującymi ludźmi - na przeróżne tematy, 

od kuchni, poprzez mechanikę kwantową, na filozofii skończywszy. 

Optymistyczne podejście do życia daje Strzelcowi niebagatelne doświadczenia. Jest osobą otwartą na wszystko, co nowe i egzotyczne. 

Bardzo często podróżuje po świecie, ale też zwiedza najbliższą okolicę. Potrafi znaleźć uroczy zakątek w pobliżu własnego domu czy 

osiedla, na którym mieszka. Miejsce to może być nikomu nieznane, ale Strzelec i tak je wytropi. 

Zodiakalny Strzelec to idealista. Cechuje go entuzjazm i ogromna pasja. Kiedy wybierze dziedzinę dla siebie, realizuje się w niej jak 

mało kto. Interesuje go religia i filozofia, ale również sztuka. Z łatwością przychodzi mu osiąganie sukcesów w tych dyscyplinach oraz 

innych – pokrewnych z nimi. 

Strzelec uwielbia zaczynać nowe projekty. Jest praktyczny i pracowity, dzięki czemu idealnie się do tego nadaje. Niestety ma często 

problem z dalszą realizacją swoich planów. Na początku pełen entuzjazmu, z czasem zaczyna przytłaczać go rutyna i monotonność 

codziennych obowiązków. Z tego powodu zdarza mu się nie kończyć rozpoczętych spraw. Jeśli Strzelec nie widzi szybkich efektów 

swoich działań, zaczyna się zniechęcać. 

Można śmiało powiedzieć, że praktycznie każdy Strzelec jest w czepku urodzony. Ten człowiek to prawdziwy szczęściarz. Cały czas 

przytrafia mu się coś niesamowitego, a przy tym oczywiście korzystnego. Pozytywne zdarzenia to dla Strzelca norma. Może właśnie 

dlatego większość osób urodzonych w znaku Strzelca to tacy wielcy optymiści. 

 

Człowiek-Strzelec nie przepada za tajemnicami i wszystkim, co jest niejasne i zawiłe. Woli sprawy zrozumiałe i przejrzyste. Może 

wówczas poruszać się prostą drogą zamiast kluczyć w gąszczu zagadek i niedopowiedzeń. Sam też jest bardzo szczery i uczciwy.  

Cechy charakteru zodiakalnego Strzelca 

Zalety: liberalny, wesoły, entuzjastyczny, spontaniczny, bezpośredni, energiczny, uczciwy, prostolinijny, towarzyski, dowcipny.  

Wady: zarozumiały, bajerant, pyszałkowaty, próżny, bezpardonowy, obłudny, nieczuły. 

Pogoda ducha Strzelca z łatwością zjednuje mu ludzi. Wszyscy do niego lgną niczym pszczoły do miodu. Sam Strzelec prowadzi 

bujne życie towarzyskie i zawsze stara się, by jego czas wolny był wypełniony spotkaniami oraz interesującymi przygodami. Szuka 

w tym celu ludzi otwartych i wyrozumiałych, którzy nie będą go ograniczać, lecz inspirować. 

Strzelec jest idealistą o ogromnej pasji życia. Posiada liczne zainteresowania, ale kiedy skoncentruje się na jednym z nich, może 

osiągnąć najwyższe szczyty. Mało kto potrafi dorównać Strzelcowi, kiedy ten jest w pełni zaangażowany w jakiś konkretny projekt. 

Największe sukcesy Strzelec odnosi w sztuce oraz filozofii. Może spędzić całe życie na tego typu zajęciach i nigdy się nie znudzi. 

Zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Baran, Lew, Waga, Strzelec, Wodnik. 

Interesujący związek: Bliźnięta. 

Przeciętnie, ale rokuje: Skorpion, Ryby. 

Mało zrozumienia: Byk, Rak, Panna, Koziorożec. 

https://astroweb.pl/horoskop-baran.php
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 (22 grudnia – 19 stycznia) 

Horoskop Koziorożec 

W zachowaniu Koziorożca dominuje poczucie odpowiedzialności. On ma świadomość 

znaczenia ciążących na nim obowiązków i zawsze stara się z nich wywiązać najlepiej, jak 

to tylko możliwe. W jego mniemaniu, tylko człowiek prawdziwie odpowiedzialny może być wartościowy dla społeczeństwa oraz 

rodziny i przyjaciół. A także dla samego siebie. 

Za odpowiedzialnością idzie także pracowitość. Koziorożec rozumie wartość solidnej pracy i nie uchyla się od zobowiązań. Nie 

szuka też łatwych rozwiązań. Jeśli nie można pójść na łatwiznę, nie przejmuje się tym, tylko bierze się do pracy. Mało ludzi potrafi 

pracować tak wytrwale jak on. 

Koziorożec nie umie działać na luzie i ze spokojem. Uważa, że trzeba się wysilić, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć. Dyscyplina i ciężka 

praca to, według niego, wartość sama w sobie. Korzyści i wynikające z niej przyjemności nie są najważniejsze. Liczy się tylko  to, by 

solidnie i poważnie pracować, wspinając się przy tym po szczeblach kariery. Ludzie, którym sukcesy przychodzą łatwo i bez wysiłku, 

irytują Koziorożca. 

Cechy charakteru zodiakalnego Koziorożca 

Zalety: zdyscyplinowany, odpowiedzialny, cierpliwy, konsekwentny, praktyczny, zorientowany na cel,  dojrzały. 

Wady: za wszelką cenę dąży do sukcesu, zbyt wymagający, ogranicza ilość rozrywek w swoim życiu, przywiązuje zbytnią wagę do 

opinii innych. 

Zodiakalny Koziorożec wyróżnia się z otoczenia niezwykle silną osobowością. Jest inteligentny i potrafi tę cechę wykorzystać 

w kontaktach z ludźmi. Nie toleruje sprzeciwu i zawsze chce mieć ostatnie zdanie. Oczywiście uważa, że wie lepiej, co jest dla innych 

dobre. 

Dość oschłe podejście do otoczenia sprawia, że Koziorożec bardzo szybko musi się nauczyć samowystarczalności. To dobrze, że 

ma do tego ogromne predyspozycje. Nie ma w zwyczaju obdarzać innych zaufaniem, więc każde ważne zadanie musi wykonać 

samodzielnie. Inaczej nie będzie mógł spać, myśląc o błędach popełnionych przez współpracowników. 

W skrajnych przypadkach Koziorożec może zacząć wieść życie samotnika. Jeśli nie otworzy się na ludzi, wszyscy w końcu się od 

niego odsuną. Mogą go nawet z premedytacją unikać, by w ten sposób wymigać się od przykrego obowiązku wysłuchiwania jego tyrad. 

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Koziorożec w głębi duszy jest dość wrażliwy. Nie jest pozbawiony uczuć, jak wielu sądzi. 

Choć nie okazuje emocji, a nawet ich manifestowanie uważa za zachowanie nietaktowne, jego serce bije mocno. Szkoda, że Koziorożec 

tak często skupia się na zdobywaniu majątku i karierze zawodowej, bo jest zdolny obdarzyć kogoś naprawdę gorącym uczuciem. 

Dopiero kiedy Koziorożec uzna, że jest wystarczająco dobrze zabezpieczony finansowo, zaczyna poważniej myśleć o rozrywkach. 

Zaczyna wówczas również większą uwagę zwracać na innych. Ceni sobie dobre towarzystwo i chętnie podróżuje. Z odpowiednimi 

ludźmi jest w stanie poświęcić czas na każdą przyjemność. 

 

Zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Byk, Rak, Panna, Koziorożec, Ryby. 

Interesujący związek: Skorpion. 

Przeciętnie, ale rokuje: Lew, Wodnik. 

Mało zrozumienia: Baran, Bliźnięta, Waga, Strzelec. 

 

https://astroweb.pl/horoskop-byk.php
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(20 stycznia – 18 lutego) 

Horoskop Wodnik 

Dla Wodnika jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest poczucie wolności. Nie znosi 

ograniczania w jakiejkolwiek dziedzinie. Wodnik nigdy nie zrozumie konserwatyzmu 

i dogmatyzmu – dla niego są pozbawione sensu, niemoralne i ogromnie niebezpieczne dla ludzkości. A że idee szczęścia wszystkich 

ludzi są dla niego niezwykle istotne, nie pozwoli sobie na ograniczenia. 

Bardzo ważne są dla Wodnika nowoczesne technologie. Można powiedzieć, że intuicyjnie rozumie wszystkie nowinki techniczne 

i bez większego problemu potrafi je opanować. W dodatku wykorzystuje je do swojej pracy zazwyczaj o wiele szybciej niż inni. 

Wszystko, co nowe i mało jeszcze znane, jest dla niego czymś wspaniałym i dlatego czym prędzej pragnie to lepiej poznać. 

Zodiakalny Wodnik jest ekscentryczny i nie boi się do tego przyznać. Co więcej, jest z tego dumny. Jego unikalny sposób bycia wielu 

ludziom wydaje się dziwaczny, a nawet pozbawiony sensu. Jednak dla Wodnika sens istnieje we wszystkim, co robi. Choćby postępował 

bardzo niekonwencjonalnie, wie, dlaczego coś robi, i czerpie z tego ogromną satysfakcję. Niewiele jest tematów, które nie 

zainteresowałyby Wodnika. Wysoko ceni on wykształcenie, a wiedzę uważa za wartość samą w sobie. Nic więc dziwnego, że ludzi 

urodzonych pod tym znakiem zodiaku można spotkać praktycznie we wszystkich zawodach – nie ma dla nich zamkniętych dróg. Dzięki 

swej wszechstronności Wodnik potrafi szybko przystosowywać się do nowych okoliczności. Jego reakcje są zazwyczaj błyskawiczne.  

Nie da się ukryć, że Wodnik to człowiek pełen paradoksów. Z jednej strony jest ciepły i kochający, a z drugiej (czasami jednocześnie) 

– wydaje się zdystansowany i chłodny. Na tym właśnie opiera się cała natura Wodnika i pomysł na życie. Jest jednym wielkim 

paradoksem. Może zaskoczyć nawet najbliższych i w zasadzie nikt nie wie, czego można się po nim spodziewać. 

Cechy charakteru zodiakalnego Wodnika 

Zalety: kreatywny, ekscentryczny, niezależny, wierny, obiektywny, ciekawski, dalekowzroczny, indywidualista. 

Wady: niecierpliwy, sarkastyczny, uparty, nie umie okazywać uczuć, nieprzystosowany, dziwak, zadufany w sobie, niepraktyczny. 

 

Człowiek urodzony ze słońcem w znaku Wodnika jest zwykle bardzo towarzyski i sympatyczny. Lubi spędzać czas w gronie 

interesujących ludzi, choć cały czas trzyma się na dystans. Nie angażuje się emocjonalnie.  

Powszechnie znane jest jego tolerancyjne podejście do wielu spraw i otwartość na nowe idee. Dlatego też ludzie zwykle dobrze czują 

się w jego towarzystwie i chętnie zapraszają go na spotkania czy wspólne wyjazdy. Wodnik potrafi dostrzec wartość w każdym 

człowieku – nawet w tym z pozoru złym lub prymitywnym. Uważa, że każdy ma prawo żyć według własnych zasad. Nie będzie nikogo 

krytykował, choćby ten był najgłupszym człowiekiem na świecie. Raczej uzna, że nawet od głupca można się czegoś nauczyć 

i wysłucha, co ten ma do powiedzenia. 

Choć Wodnik łatwo przystosowuje się do zmieniających warunków, często ma problemy z pełnym dostosowaniem do społeczeństwa. 

Na wszelkie zmiany reaguje wprawdzie błyskawicznie, ale zaakceptowanie ogólnie przyjętych norm jest dla niego zawsze trudne. 

Wodnik ma też tendencję do izolowania się od otoczenia. Choć lubi towarzystwo innych ludzi, jednocześnie samotność wciąż wydaje 

mu się na tyle atrakcyjna, że nie miałby nic przeciwko zamieszkaniu na bezludnej wyspie. Mnogość tajemnic do odkrycia, idei do 

zgłębienia czy wynalazków do stworzenia sprawia, że Wodnik łatwo zapomina o świecie i innych ludziach. 

Zgodność z innymi znakami zodiaku 

Niezwykła para: Bliźnięta, Waga, Strzelec, Wodnik. 

Interesujący związek: Baran. 

Przeciętnie, ale rokuje: Byk, Lew, Skorpion, Koziorożec, Ryby. 

Mało zrozumienia: Rak, Panna. 
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Ryby (19 lutego – 20 marca) 

Horoskop Ryby 

Ryby posiadają artystyczną naturę i przez całe życie ją rozwijają. Chętnie poświęcą się 

sztuce zawodowo, jeśli tylko warunki na to pozwolą. Tym bardziej że dzięki działalności 

artystycznej Ryby mogą odkrywać duchową stronę życia. Właśnie taki rodzaj samorozwoju jest dla nich najbardziej korzystny. 

Ryby mają olbrzymi problem z poczuciem własnego bezpieczeństwa. Trudno zaspokoić je w tej kwestii. Wynika to przede wszystkim 

z niskiej samooceny i oraz ogromnej wrażliwości Ryb. Prawdopodobnie zawsze będą się czuły pod pewnym względem zagrożone. 

Z biegiem lat wypracowują sobie specyficzne mechanizmy obronne, które wielu ludzi mogą irytować. Są jednak niezbędne do tego, 

żeby Ryby mogły w ogóle funkcjonować w społeczeństwie. 

Cechy charakteru zodiakalnych Ryb 

Zalety: towarzyskie, empatyczne, lojalne, niezwykle rozwinięta intuicja, kreatywne, współczujące, tolerancyjne, gotowe do 

poświęceń dla bliskich. 

Wady: egoistyczne, nieustępliwe, krzykliwe, przewrażliwione, melancholijne, nie umieją radzić sobie z własnymi emocjami. 

 

Zodiakalne Ryby żyją we własnym świecie. Ich wyobraźnia jest najbardziej rozwinięta wśród wszystkich znaków zodiaku. Nic więc 

dziwnego, że Ryby tak dobrze sprawdzają się jako wszelkiej maści artyści. Wyobraźnia Ryb to miejsce, w którym starają się chować 

przed zewnętrznym światem. Tutaj czują się bezpieczne i mogą żyć pełnią życia. 

Ilekroć jednak wracają do rzeczywistości, od razu doświadczają wielu nieprzyjemnych zdarzeń. W większości przypadków 

wyolbrzymiają sytuację, co przyprawia je o wiele cierpienia. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że Ryby charakteryzują się 

niezwykle silną empatią oraz intuicją. Być może to jest powód odczuwania tak wielkiego cierpienia. Skoro wielu ludzi dookoła Ryb 

jest nieszczęśliwych, one same przejmują również ten stan. 

Co ciekawe – i zapewne zaskakujące dla samych Ryb – są bardzo lubiane w swoim otoczeniu. Zwykle zdobywają sympatię właśnie 

dzięki swojej empatii. Potrafią wysłuchać i okazać współczucie, co jest rzadką umiejętnością wśród ludzi. Niestety Ryby zbyt często 

przejmują zły nastrój rozmówcy i same wpadają w depresję. Wówczas, zamiast postarać się pomóc człowiekowi w potrzebie, same 

żądają opieki i współczucia. 

Największą wadą Ryb jest brak umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami. Część z nich jest, co prawda, wyimaginowana, 

ale to w żaden sposób nie jest w stanie ulżyć cierpieniu Ryb. W takich chwilach znowu uciekają w marzenia i tam znajdują rozwiązania, 

których jednak zazwyczaj nie przekładają na realne życie. 

Ludzie urodzeni pod znakiem Ryb mają pewną cechę charakteru, która często pozostaje w ukryciu – są mianowicie władczy i nie 

znoszą sprzeciwu. Co prawda ich motywy są zazwyczaj altruistyczne, ale mimo to nie potrafią zaakceptować sytuacji, w której ktoś 

ma inne zdanie i nie chce podporządkować się ich potrzebom. Ryby uważają, że wiedzą lepiej, co inni powinni robić w swoim życiu 

i nie krępują się w zachęcaniu do tego. Niestety przekonanie o własnej nieomylności niekoniecznie jest zgodne z rzeczywistością . 

Najczęściej jest wręcz przeciwnie. 

Niezwykła para: Rak, Skorpion, Koziorożec, Ryby. 

Interesujący związek: Byk, Panna. 

Przeciętnie, ale rokuje: Lew, Waga, Strzelec. 

Mało zrozumienia: Baran, Bliźnięta, Wodnik. 

Przygotowała Gabriela Małek 
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  Odżywiaj się zdrowo! 

 

LAZANIA ZE SZPINAKIEM: 

SKŁADNIKI: 

1. 9-12 płatów pełnoziarnistego makaronu lasagne 

2. 300 g świeżego szpinaku 

3. 2 jajka 

4. 1 kulka sera mozarella (standardowy rozmiar) 

5. 50 g dobrej jakości żółtego sera z dobrym składem (może być bez niego - też wyjdzie) 

6. 300 g twarożku aksamitnego bądź serka ricotta 

7. 1 cebula 

8. 2 puszki pomidorów krojonych 

9. główka czosnku (tak, GŁÓWKA. Jeśli wybitnie nie 

lubicie czosnku, dajcie mniej) 

10. sól, pieprz, trochę masła klarowanego 

 

(Chociaż na opakowaniu zazwyczaj jest napisane, że makaron jest gotowy do pieczenia, ja go najpierw zalewam 

wrzątkiem z łyżeczką oleju. Moczy się, kiedy robię resztę składników) 

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA: 

1. Na małej ilości masła klarowanego podsmażamy cebulę, pokrojoną drobno. Dodajemy też wyciśnięty przez 

praskę czosnek i chwilę mieszamy. Zdejmujemy z ognia. 

2. Szpinak siekamy bardzo drobno. 

3. Wrzucamy szpinak do miski, dodajemy 2 jajka  sól, pieprz, ser riccota, połowę kulki mozarelli pokruszonej na 

kawałki i 25 g startego, żółtego sera. Dokładnie mieszamy, pamiętamy, żeby roztrzepać jajka. 

4. W osobnej misce wlewamy pomidory z puszki, dodajemy bazylię, oregano, sól, pieprz,. Dokładnie mieszamy. 

5. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni. 

6. Przygotowujemy naczynie do zapiekania. Wlewamy tam połowę "sosu z pomidorów", którzy przed chwilą 

przygotowaliśmy. 

7. Na sosie kładziemy płaty makaronu. Następnie kładziemy grubą warstwę naszej "szpinakowej warstwy". 

Przykrywamy makaronem, dodajemy kolejną warstwę szpinaku. Ostatnia warstwa ma się składać z makaronu lasagne. 

8. Polewamy ją sosem pomidorowym. 25 g żółtego sera ścieramy na górze. 

9. Pieczemy około 30-35 minut. 



 

Szybka tortilla z wędzonym pstrągiem łososiowym: 

Składniki: 

1. Pół placka tortilli, 

2. Ok. 40-80 gram pstrąga łososiowego wędzonego (w dobrej cenie w Biedronce) 

3. Serek (najlepiej twarożek domowy Piątnica lub serek 

śmietankowy Delikate - mają dobry skład) 

4. Kiełki brokuła, 

5. Garść rukoli, 

6. 5-8 pomidorków koktajlowych 

 

Instrukcja przygotowania: 

1. Wykonujemy domową tortillę z domowego przepisu, 

najlepiej z mąką razową. Kupne tortille mają średni skład, ale 

raz na jakiś czas możemy takie zjeść. W tym wypadku kupną tortillę podpiekamy w tosterze albo wsadzamy na 1 minutę 

do mikrofali. 

2. W tym czasie kroimy pomidorki na ćwiartki, a pstrąga na paski. Wyjmujemy tortillę, smarujemy serkiem, 

wrzucamy rukolę, pstrąga, pomidorki, kiełki i zawijamy, używając do tego siły - dzięki temu się nie rozleci! 

3. Podajemy z sosem czosnkowym (2-4 łyżki jogurtu greckiego, sól, pieprz, 2-3 ząbki czosnku) lub smarujemy 

pastą z suszonych pomidorów (dostępna w Biedrze) 

 

 

 

Szybka tortilla z kurczakiem wędzonym: 

 

Składniki: 
 

1. Pół placka tortilli, 

2. Ok. 80 -100 g kurczaka wędzonego  

3. Serek (najlepiej twarożek domowy Piątnica lub serek śmietankowy Delikate) 

4. Kiełki brokuła, 

5. Garść rukoli, 

6. 2 łyżki kukurydzy z puszki 

 

Instrukcja przygotowania: 

1. Wykonujemy domową tortillę z domowego przepisu, najlepiej 

z mąką razową. Kupne tortille mają średni skład, ale raz na jakiś czas 

możemy takie zjeść. W tym wypadku kupną tortillę podpiekamy w 

tosterze albo wsadzamy na 1 minutę do mikrofali. Smarujemy tortillę 

serkiem, wrzucamy rukolę, kurczaka pokrojonego w małe kosteczki, kukurydzę i kiełki. Zwijamy, mocno ściskając - 

dzięki temu się nie rozwali. 

2. Podajemy z sosem czosnkowym (2-4 łyżki jogurtu greckiego, sól, pieprz, 2-3 ząbki czosnku) lub smarujemy 

pastą z suszonych pomidorów  

 

 



        PRZEPISY NA ZDROWE TOSTY! 

 

Tosty bananowo-orzechowe: 

 

Składniki: 
1.      2 kromki chleba (najlepiej razowy, pełnoziarnisty, żytni - 

sprawdzaj etykiety) 

2.      1 średni banan (najlepiej ten mało dojrzały, żółty lub żółto-

zielony) 

3.      1 łyżka masła orzechowego (90 % orzechów lub więcej) 

 

 

Instrukcja przygotowania: 

 

1. Podłączamy opiekacz do prądu. Smarujemy kromki 

masłem orzechowym. Kroimy banana na plasterki i tyle, ile możemy, układamy na kanapkach. Łączymy kromki chleba i 

wrzucamy do opiekacza. 

 

 

 

 

 

 

Tosty ze szpinakiem : 

 

Składniki:  

1. 2 kromki chleba (razowego, żytniego, pełnoziarnistego) 

2. Garść świeżego szpinaku 

3. Pół awokado 

4. Kilka pomidorków koktajlowych 

5. Plaster żółtego sera 

 

 

Instrukcja przygotowania: 

1. Podłącz opiekacz do prądu. Kroimy awokado w plastry, a pomidorki albo w małe plasterki, albo w 

ćwiartki. Układamy według kolejności: awokado, potem szpinak, pomidorki i na końcu starty żółty ser. Pieczemy 

w opiekaczu. 

 

 

 

 



Tosty z kalafiorem: 

 

 

Składniki: 

 

1. 2 kromki chleba (razowy, żytni, pełnoziarnisty) 

2. Filiżanka ugotowanego kalafiora 

3. Pieprz 

4. 1-2 łyżeczki musztardy 

5. Trochę dowolnych kiełków (polecam brokuły) 

6. 4 plasterki pomidora 

7. Plasterek sera żółtego 

8. Szczypiorek do posypania 

 

Sos: 

 

1. 3 łyżki jogurtu greckiego 

2. 1 łyżka keczupu 

3. Szczypta cukru, soli i pieprzu 

4. 1 ząbek czosnku 

5. (mieszamy i na chwilę odstawiamy) 

 

Instrukcja przygotowania: 

1. Do małej miski wsypujemy kiełki, pokrojony na kawałeczki kalafior, pokrojony w kosteczkę pomidor, 

dodajemy musztardę i pieprz i mieszamy, aż będzie w miarę gładka masa. Przygotowujemy dwie kromki chleba, 

smarujemy je masą i dodajemy ser. Zamykamy kanapkę drugą kromką i wsadzamy do opiekacza. 

2. Tosty można też zapiekać w piekarniku (około 3-5 minut, zgaduję, że standardowo w 180 st.). 

3. Jak tosty się zrobią, polewamy je sosem i dosypujemy jeszcze kiełków. Posypujemy szczypiorkiem. 

 

 

TOSTY MALINOWE: 

SKŁADNIKI: 

1. 2 kromki chleba (żytniego, pełnoziarnistego, razowego) 

2. Spora garść malin 

3. Serek śmietankowy/twarożek 

 

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA: 

 

1. Podłączamy opiekacz. Smarujemy tosty grubą warstwą serka/twarożku. Maliny kroimy na pół i układamy na 

serku. Łączymy kromki i wrzucamy do opiekacza. 

2. UWAGA: opiekamy krócej, niż zwykłe tosty, by wszystko nie rozmiękło. Można też wrzucić same kromki do 

tostera, podpiec i dopiero potem posmarować serkiem, wrzucić maliny i od razu jeść 

 



 

Tosty z mozarellą i pomidorami: 

 

Składniki: 

 

1. 2 kromki chleba (żytni, razowy, pełnoziarnisty) 

2. Pół awokado 

3. 1 pomidor 

4. 1/4 kulki mozarelli 

5. Bazylia 

 

Instrukcja przygotowania: 

1. Podłączamy opiekacz. Składniki nakładamy według kolejności: pokrojona mozarella, pokrojone w plastry 

pomidory, pokrojone w plastry awokado, posypujemy bazylią (lub po upieczeniu tostów dodajemy świeże listki). 

Łączymy kromki i wrzucamy do opiekacza. 

 

 

                                             
Jeżeli lubicie klasyczne, amerykańskie pancakes – puszyste naleśniki, to koniecznie musicie spróbować ich 

w zdrowszej i mniej kalorycznej wersji! 

 

Składniki: 
 

• 110 g opiekanych płatków gryczanych (mogą być też inne) 

• 2 Jajka 

• 100 g (gram, nie ml!) mleka (może być roślinne) 

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

• 2 łyżeczki soku z cytryny 

• 1 banan - dojrzały, duży 

• 2 łyżki masła orzechowego 

• do ozdobienia truskawki, borówki, maliny (mogą być rozmrażane) 

• 2 łyżeczki słonecznika lub pestek dyni 

 
 Sposób przygotowania: 

1. Banana kroimy na kawałki. 

2. Pokrojonego banana, płatki, mleko, sodę, sok z cytryny, jajka miksujemy/blendujemy. 

3. Rozgrzewamy patelnię. Ja dodaję zawsze 1-1,5 łyżeczki masła klarowanego i gdy się roztopi, rozsmarowuję je pędzelkiem po patelni. 

4. Nakładamy ciasto na patelnię, najlepiej dwie łyżki = jeden pancakes. 

5. Gdy na powierzchni pojawią się bąbelki, przekładamy na drugą stronę. 

6. Podajemy z masłem orzechowym i owocami. Zamiast masła orzechowego może być np. zdrowa nutella (z awokado i kakao). Posypujemy 

słonecznikiem lub ziarnami. 

 

 

Gabriela Małek 

 

https://www.codzienniefit.pl/skladnik/opiekanych-platkow-gryczanych-moga-byc-tez-inne
https://www.codzienniefit.pl/skladnik/mleka-moze-byc-roslinne
https://www.codzienniefit.pl/skladnik/sody-oczyszczonej
https://www.codzienniefit.pl/skladnik/soku-z-cytryny
https://www.codzienniefit.pl/skladnik/banan-dojrzaly-duzy
https://www.codzienniefit.pl/skladnik/masla-orzechowego
https://www.codzienniefit.pl/skladnik/truskawki-borowki-maliny-moga-byc-rozmrazane
https://www.codzienniefit.pl/skladnik/slonecznika-lub-pestek-dyni


                              Suchary                                               

 

Jaka jest ulubiona zemsta cukiernika?        
-Słodka    

Jaka jest ulubiona słodycz człowieka, który lubi sam siebie? 

-LubiSie 

Jak informatyk chroni się przed koronawirusem? 

 -Antywirusem 

Gdzie żaby chodzą na zakupy? 

-Do żabki 

Jakie miasto najczęściej się chowa? 

-Częstochowa 

Jak nazywa się kot co leci? 

-Kotlecik 

Kto najbardziej lubi pić oranżadę? 

-Helena 

Ulubiony baton informatyka? 

-3 bit 

Jak Staś żegna Nel? 

-Panel 

Jaką porę pszczoły lubią najbardziej? 

-Miesiąc miodowy                                                                                               

                                                                                                                                                     

                                                                                        Emilka Bukowy 

 

 



 

Dokończ zdania… 

 

1.Na wakacjach planuje…                                     2.Po zakończeniu pandemii…. 

-spotykać się z przyjaciółmi                                                -spotkać się w dużej grupie  

-jeździć rowerem                                                                    z znajomymi 

-wyjechac za granicę                                                            -zdecydowaie wiecej podróżować 

-dobrze spedzić czas z rodziną  przyjaciółmi                    -spotkać się z przyjaciółmi 

-odpocząć                                                                               -częściej wychodzić z domu 

-polecieć na Malediwy                                                         -wyjechać za  granice 

                                                                                                 -wrócić do normalności                            

 

   3.Najlepszy znak zodiaku to …                            4.Najlepszy przedmiot szkolny to… 

-baran                                                                                   -biologia  

-lew, bliźnięta, waga i baran                                             -j.angielski 

-panna i lew                                                                         -wf                                       

-wodnik                                                                                -informatyka 

-koziorożec                                                                          -j.polski 

-waga                                                                                    -wos 

                                                                                               -historia 

 

5.Najgorszy przedmiot szkolny 

to… 

-chemia 

-j.niemiecki 

-fizyka 

-matematyka 

-geografia                                     

                                                                                 

                                                                                                                                                                 

Emilka Bukowy 


