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Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji,                 
w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną      
gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas    
swoim  pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie           
niepokój. 

Aby przy świątecznym   
stole nie zabrakło światła   

i ciepła rodzinnej                 
atmosfery, a Nowy Rok 
niósł  ze sobą szczęście                                

i pomyślność.  

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym powracamy do źródeł      
harmonii natury i łaski i stajemy się uczestnikami radości z faktu, że 
świat trudnych ludzkich spraw jest Boskim horyzontem zdarzeń. Niech 
będzie to dla nas wszystkich  źródłem wewnętrznego pokoju,  wytrwałej 
nadziei i zdolności wartościowania tego co najbardziej istotne w życiu; 
niech ten czas zaowocuje łaską, w której życie rodzinne i relacje           
międzyludzkie będą jak Betlejem promieniowały dla nas miłością,     
życzliwością  i zrozumieniem. 

Szczęśliwa nocy, w którą się rodzi 

Dzień jasny, światło wszystkiemu stworzeniu, 

I w której brudach i okropnym cieniu 

Słońce jaśniejsze nad codzienne wschodzi… 

 

                                  ~Jan Andrzej Morsztyn 

 



SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

Wigilia Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wieczerza wigilijna. Tego wieczoru cała rodzina 
zasiada przy świątecznie nakrytym stole i celebruje nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Słowo 
"wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare" i oznacza "nocne czuwanie". Okres przed świętami to              
adwent (łac. adventus). W tradycji chrześcijańskiej chodzi o czas oczekiwania na powtórne przyjście 
Chrystusa. Trwa on od 23 do 28 dni, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po uroczystości Chrystusa 

Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa 
Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, trzeba               
oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój i nakrycia. 
Tych ostatnich powinno być o jedno więcej niż 
liczba gości. Po co dodatkowe miejsce przy 
świątecznym stole? Symbolizuje ono pamięć o 
tych, którzy nie  mogą spędzić tegorocznych świąt 
razem z nami. Bywa i tak, że przygotowywane jest 
z myślą              o zmarłym członku rodziny. 

Pierwsza gwiazdka Podług Pisma Świętego 
(Ewangelia wg św. Mateusza) to Gwiazda 
Betlejemska doprowadziła trzech króli (Kacpra, 
Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę 
tego wydarzenia dzieci z niecierpliwością 
wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - 
symbolizuje ona        początek celebrowania świąt 
Bożego Narodzenia. 

Choinka Nieodłącznym elementem świąt Bożego 
Narodzenia jest choinka. Początkowo świąteczne 
drzewko nazywano hailekrystem. Zwyczaj jego 
zdobienia przyszedł do nas z Niemiec, choinki            
zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII 
i XIX. Choinkę powinno się ubierać dopiero                  
24 grudnia. Jej poszczególne elementy także mają 
swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia             
Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski                         
Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka - 
grzechu.  

 Liczba potraw - dlaczego dwanaście? Liczba 
dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji.             
Według jednej z tradycji na świątecznym stole 
powinna znaleźć się nieparzysta liczba potraw, co 
zaprzeczałoby zwyczajowi, według którego 
symbolem jest liczba dwanaście. Aleksander 
Bruckner w słowniku etymologicznym języka 
polskiego pisał, że wieczerza chłopska składała się 
z pięciu lub     siedmiu potraw. Bogatsi, a więc 
przedstawiciele szlachty, przygotowywali na 
świąteczny stół dziewięć potraw, natomiast 
arystokraci - jedenaście. Siedem to symbol dni 
tygodnia, zaś dziewięć oznacza liczbę chórów 
anielskich. Liczba dwanaście okazała się wyjątkiem 
od reguły, jednak jej symbolika jest równie ważna - 
chodzi bowiem                              o dwunastu 
apostołów.  

Sianko pod obrusem Wedle jednego z licznych 

zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy              
położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka,     
w którym leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy 
mogą też spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod 
obrusa. Ten, który wyciągnie najdłuższe, będzie 
cieszył się największym szczęściem i powodzeniem             
w nadchodzącym roku.  

Barwy Świąt Bożego Narodzenia Święta Bożego 
Narodzenia powinny kojarzyć się Wam z dwoma 
kolorami: zielonym i czerwonych. To w tych                
barwach najczęściej przygotowywane są ozdoby 
świąteczne. Zieleń jest symbolem nadziei                           
i wierności, natomiast czerwień to symbol krwi 
Chrystusa.  

Dzielenie się opłatkiem Zwyczaj ten pochodzi                 
z początków XIX wieku. Dawniej oprócz 
tradycyjnych opłatków, wytwarzanych z przaśnego 
ciasta, chleba i wody, były również kolorowe 
opłatki.                            Tymi  ostatnimi dzielono 
się ze zwierzętami.                Kultywowanie tego 
zwyczaju miało je chronić od zapadania na 
rozmaite choroby. Dzielenie się                  
opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest 
symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem                 
przebaczenia dawnych win.  

Śpiewanie kolęd Po wieczerzy wigilijnej nie może 
zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza               
polska kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj            
o "Zdrów bądź królu anielski". Z XV wieku 
pochodzi również popularna "Anioł pasterzom 
mówił". Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w 
książeczkach, zwanych kantyczkami. Najwięcej 
bożonarodzeniowych pieśni powstało na przełomie                    
XVII   i XVIII wieku. 

 
 



Tradycje Bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie 

Od wieków chrześcijanie na całym świecie w różnorodny sposób obchodzą święta Bożego 
Narodzenia. Choinka jest znana niemal wszędzie, choć w Burundi przystraja się bananowca, a w 
Indiach drzewko mango.   Najsłynniejszą kolędę „Cicha noc" przetłumaczono na 175 języków, 
najpiękniejsze szopki są podobno we Włoszech, a we Francji jada się podczas Wigilii ostrygi.  

Korzenie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem               
sięgają odległych czasów. Nierzadko zwyczaje te 
wywodzą się jeszcze z rytuałów pogańskich, na których 
miejsce wprowadzano później święta chrześcijańskie, 
nadając im zupełnie nowe znaczenie. Znacząca jest tu data. 
W wielu kulturach w przeróżny sposób starano się podczas 
przesilenia zimowego „przywołać” słońce  z powrotem na 
ziemię      i sprawić, aby odrodziła się przyroda. Istotny 
jest także rys eschatologiczny świąt Bożego Narodzenia. 
Miejsce zostawiane przy wigilijnym stole przeznaczano dla 
„przybysza”, czyli dla duchów przodków. W Polsce 
zwyczaj ten upowszechnił się w XIX wieku. Miał on 
wówczas wymowę patriotyczną – dodatkowe nakrycie 
symbolicznie zarezerwowane było dla członka rodziny 
przebywającego na             zesłaniu na Syberii. Boże 
Narodzenie było także czasem wróżb. Wyjątkowość tego 
dnia polegała na tym, że jego przebieg miał znaczący 
wpływ na cały nadchodzący rok. Jedną z polskich tradycji 
jest kładzenie siana pod wigilijny obrus. Ciągnięto z niego 
słomki – im dłuższa, tym więcej pomyślności czekało 
danego człowieka w następnym roku. Jeszcze dzisiaj dość 
powszechna jest wiara w to, że            w Wigilię zwierzęta 
mówią ludzkim głosem. Podsłuchujący je ludzie 
dowiadywali się ponoć najczęściej o zbliżającej się śmierci 
własnej albo kogoś z rodziny.  

ŻŁÓBEK 

Żłóbek w dzisiejszej postaci zawdzięczamy 
św. Franciszkowi. Historia tej tradycji jest 
jednak znaczenie dłuższa i sięga piątego 
wieku. Wtedy, jak głosi podanie, żłóbek     
Jezusa przeniesiono z Betlejem do Rzymu                   
i umieszczono w bazylice Matki Bożej 
Większej. Obecnie najsłynniejsze są szopki 
toskańskie, sycylijskie i neapolitańskie.                   
W Szwajcarii, w Niemczech i w Austrii 
modne są żłóbki „grające". W Polsce do 
najbardziej znanych należą szopki 
krakowskie, prawdziwe arcydzieła sztuki 
ludowej.  

WIECZERZA WIGILIJNA 

Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza świąt kościelnych w IV wieku. Dwieście lat 
później ustaliła się tradycja wieczornej kolacji, zwanej wigilią. Wieczerza wigilijna jest niewątpliwie 
echem starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape, będącego 
symbolem braterstwa i miłości między ludźmi. Gdy w drugiej połowie IV w. Synod w Laodycei zabronił 
biesiadowania w świątyniach, zwyczaj ten przeniósł się do domów wiernych. W Polsce Wigilię zaczęto 
obchodzić wkrótce po przyjęciu chrześcijaństwa, choć na dobre przyjęła się dopiero w XVIII w.  

Na wschodzie Polski i na Ukrainie pierwszą potrawą jest kutia – pszenica lub jęczmień zaprawiana 
miodem, migdałami i śliwkami. Po modlitwie i czytaniu Pisma Świętego następuje podzielenie się 
opłatkiem, który jest symbolem Eucharystii. W północnej Anglii jeszcze do połowy XX wieku podawano 
w Wigilię „mugga”, czyli owsiankę z miodem. Zwyczaj ten pochodził jeszcze z czasów Wikingów. W 
Szkocji tradycyjnie spożywa się „Athol Brose” – owsiankę z whisky. W Walii tradycją jest Calennig – 
jabłko, ustawione na trójnogu z patyczków, naszpikowane migdałami, goździkami i innymi przyprawami 
oraz przybrane zielenią. Chodzące po kolędzie dzieci ofiarowują je w zamian za małe datki.  
W Norwegii podczas Wigilii podaje się żeberka świni i gotowane mięso owcze lub specjalne danie 
przygotowane z solonej i gotowanej ryby, która wcześniej leżała w ługu sodowym przez 2-3 dni. Potrawę 
tę, podawaną z boczkiem, nazywa się Lutefisk. 

PASTERKA 

Pasterka jest pamiątką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne należały do stałej 
praktyki Kościoła. Pierwsze Msze św. o północy 24 grudnia sprawowano w Betlejem.  



 „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,           
lecz przez to, czym dzieli się z innymi". 
                                                                         Jan Paweł II 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 

Zespole Szkół odbyło się szkolenie dla 

uczniów w ramach projektu „Każdy może zostać wolontariuszem” finansowanego ze środków 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania „Wolontariat              w szkołach i placówkach”. W 

szkoleniu wzięło udział 10 uczniów z klas pierwszych: Julia Potoczna –               I TH,  Wiktoria Drzymała 

– I TH, Katarzyna Skiba – I TL, Aleksandra Sekulska – I TL Sylwia Pawłowska – I TL, Wioletta Solarska 

– I TH,  Filip Niemczyk – I TL,  Monika Nowakowska – I TH,  Julia Łyko –               I TH,  Jakub Bełżek - 

I TH. Szkolenie prowadził Pan Konrad Mężyński, pracownik Stowarzyszenia Dobro Powraca.. Szkolnym 

opiekunem uczniów w ramach projektu jest Marek Wojtaś. 

Nasi wolontariusze tylko pozornie są zwyczajnymi ludźmi.  

Mają pasję, która pozwala im zmieniać życie innych.  

 

 

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, uczniowie klas pierwszych nawiedzili groby 
nauczycieli naszej szkoły oraz mogiłę żołnierzy poległych w bitwie rudnickiej w 1914 r. Mogiła została 
uprzątnięta, zgrabiono liście, zapalono znicz i odmówiono modlitwę za zmarłych. 

W dniu Wszystkich Świętych dyrektor szkoły złożył kwiaty i zapalił znicz na mogile nieznanych żołnierzy 

poległych w walkach w czasie I wojny światowej.  



Wolontariusze z naszej szkoły zorganizowali 2 - godzinne imprezy środowiskowe (akcje charytatywne)                
w Ochronce i w Miejskim Przedszkolu w Rudniku nad Sanem w ramach projektu „Każdy może zostać            
wolontariuszem" finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania 
"Wolontariat w szkołach i placówkach". Akcja ta miała charakter prowadzenia różnorodnych zabaw                      
z dziećmi przez naszych wolontariuszy. Wszystkie zabawy zostały samodzielnie przygotowane i 
przeprowadzone przez uczniów.  

Wolontariusze w  Miejskim Przedszkolu w Rudniku nad Sanem  

Wolontariusze w  Ochronce w Rudniku nad Sanem  



Jak przeżywasz święta? - Psychotest 
Święta Bożego Narodzenia są szczególnym okresem, budzącym wiele emocji. Sprawdź, jaki masz do nich 
stosunek. 
Na Boże Narodzenie czekamy zwykle z niecierpliwością i nadzieją, że odpoczniemy w miłej, rodzinnej 
atmosferze. Choinka, prezenty, zapach świeczek, tradycyjne potrawy wigilijne przypominają nam 
najmilsze chwile dzieciństwa i napełniają błogim poczuciem bezpieczeństwa. 
Jednak święta mogą przynieść tyle samo radości, co i niezadowolenia. Przygotowania do świąt, intensywne 
kontakty z rodziną i zmiana rytmu dnia dla niektórych są źródłem stresu – wywołują napięcie i 
rozdrażnienie. 
Zanim przyjdą święta, sprawdź, jakie masz do nich podejście. 
Przeczytaj uważnie poniższe zdania i wybierz odpowiedź, która najbardziej pasuje do Twoich zachowań              
i uczuć. Zlicz wszystkie punkty i przeczytaj interpretację uzyskanego wyniku. 

Święta są wspaniałą okazją, by bez wyrzutów sumienia i bez pośpiechu poświęcić czas na same 
przyjemności. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 
zdecydowanie nie 
W okresie przedświątecznym z przyjemnością chodzę na zakupy, gdyż widok przystrojonych sklepów                 
i ulic wprawia mnie w dobry nastrój. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 
zdecydowanie nie 
Zwykle z niecierpliwością czekam na Wigilię, jako szczególny dzień pełen 
wzajemnej życzliwości. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 
zdecydowanie nie 
Bardzo chętnie uczestniczę w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, gdyż całe to zamieszanie, 
które dzieje się w domu, ma niepowtarzalny charakter i wprowadza atmosferę oczekiwania na ważne              
wydarzenie. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 
zdecydowanie nie 
Podobają mi się tradycje świąteczne i staram się je podtrzymywać, bo uważam, że wyzwalają one głębokie 
i prawdziwe uczucia oraz jednoczą rodzinę. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
Przed świętami staram się pozałatwiać wszelkie ważne sprawy, aby potem móc spokojnie wypoczywać                
i skupić się na kontakcie z bliskimi osobami. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 



Najgorsze, co mogłoby mi się zdarzyć, to spędzenie Bożego Narodzenia w samotności. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 
zdecydowanie nie 
W mojej rodzinie wszyscy zawsze się starali, by święta mogły upłynąć naprawdę spokojnie i przyjemnie. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 
zdecydowanie nie 
Bardzo mnie to dziwi, że niektórzy ludzie nie lubią Świąt Bożego Narodzenia i traktują je jako coś        
uciążliwego. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 
zdecydowanie nie 
Kiedy święta zbliżają się do końca, zazwyczaj odczuwam żal, że 
trwały tak krótko i znowu trzeba czekać na nie cały rok. 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 
zdecydowanie nie 
Punktacja: zdecydowanie tak – 3; raczej tak – 2; raczej nie – 1; zdecydowanie nie – 0 

0-6 punktów 
Bardzo nie lubisz Świąt Bożego Narodzenia, być może dlatego, że źle znosisz okresy przymusowego  
wypoczynku, obowiązkowych spotkań z rodziną, zwłaszcza z tymi osobami, z którymi nie masz ochoty się 
spotykać. Wolałabyś spędzić święta zwyczajnie, bez konieczności powtarzania rytuałów, które są dla               
Ciebie męczące. Gwałtowna zmiana trybu życia - przejście od intensywnego działania do bierności 
powoduje, że stajesz się napięta i wszystko Cię drażni. Jest to jedna z przyczyn Twoich kłótni z innymi 
członkami rodziny. Te napięcia pogłębiają Twoją niechęć do świąt. 
7-15 punktów 
Nie przepadasz za Świętami Bożego Narodzenia. Nie podoba Ci się to, że niezależnie od sytuacji powinno 
się je spędzać w gronie rodzinnym, w miłej atmosferze. Trudno jest Ci się zmuszać do uśmiechu, kiedy 
akurat jesteś na kogoś zła lub masz jakieś pretensje. Gdy widzisz, że ktoś inny w podobnej sytuacji stara 
się być miły, odbierasz to jako wymuszone i nieszczere zachowanie. Przedświąteczne zamieszanie -              
generalne porządki, zakupy - męczą Cię i stale szukasz sposobów, by nie brać w nich udziału. Wolałabyś 
mieć skromniejsze święta i więcej czasu na odpoczynek. Wolne od obowiązków dni chętnie                             
wykorzystałabyś na ulubione zajęcia, na które zwykle brakuje Ci czasu.  
16-24 punktów 
Lubisz Święta Bożego Narodzenia, ale przygotowania do nich są dla Ciebie ogromnie stresujące. Pośpiech 
w domu, w pracy, na ulicach oraz niepokój, że zapomni się o zrobieniu czegoś ważnego, wprawia Cię                 
w stan napięcia i rozdrażnienia. Stale musisz się kontrolować, żeby nie wybuchnąć. Im bliżej świąt, tym 
szybciej te emocje opadają, gdyż bardzo podoba Ci się uroczysta i niezwykła oprawa Bożego Narodzenia. 
Masz dużo miłych wspomnień związanych z tym czasem. Chętnie wracasz do starych zwyczajów                  
świątecznych i zabiegasz o miłą atmosferę w domu. Nie zawsze się to udaje, a kiedy dochodzi do                  
konfliktów, masz żal do innych domowników, że "zepsuli" Ci święta.  
25-30 punktów 
Święta Bożego Narodzenia są dla Ciebie szczególnym wydarzeniem. Dużo wcześniej zaczynasz się do 
nich przygotowywać. Robisz zakupy i porządki, starasz się wprowadzić w dobry nastrój i bardziej                       
serdecznie odnosić do innych osób. Lubisz tradycje świąteczne, które w Twojej rodzinie są kultywowane 
od lat. Ta powtarzalność zwyczajów i rytuałów zapewnia Ci poczucie bezpieczeństwa i stabilności, co               
z kolei pomaga Ci uzyskać wewnętrzny spokój. W czasie świąt dbasz o utrzymanie dobrej atmosfery, 
potrafisz świetnie rozładować przejściowe napięcia i wręcz zarażasz innych swoją tolerancją i 
optymizmem.  



Humor Świąteczny! - Kupiłeś już coś pod choinkę ? 
- Tak, stojak.  

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych 
rodziców? 
- Cicha 
noc.  

Nowak pyta znajomego: 
- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem na święta? 
- Mam pełną lodówkę. 
- Czego? 
- Szronu.  

- Jasiu dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa 
komplety kolejki elektrycznej? 
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest w domu. 

Mama pyta Jasia: 
- Kto cię nauczył mówić "cholera jasna"? 
- Święty Mikołaj. 
- Święty Mikołaj? 
- Słowo daję! Kiedy wszedł w nocy do mojego 
pokoju z prezentem i walnął się w szafę, tak  
właśnie powiedział!  

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim 
chciałyby zostać, kiedy dorosną. Dzieci wymieniają 
zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... tylko 
Jasio mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że 
pracuje tylko 
jeden dzień w 

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół 
zastawiony, czekają tylko na pierwszą 
gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno 
dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do 

- Kto tam? 
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce? 
- Jest. 
- A mogę skorzystać? 
- Nie. 
- Ale dlaczego?! 
- Bo tradycyjnie musi być puste!  

Ojciec do syna: - Przeczytałem twoją listę życzeń             
i już wiem, co dostaniesz pod choinkę. - Co, tato? - 
Słownik ortograficzny!  



Horoskop na 2017 rok 

Najważniejsze kwestie: Byk powinien polegać na sobie i starać się zrobić jak najwięcej rzeczy 
samodzielnie. 
Największe spełnienie: miłość będzie kwitła. 
Największe zagrożenie: braki w portfelu mogą skutecznie zniechęcić Byka do planowania kolejnych 

Najważniejsze kwestie: rodzina i sprawy z nią związane; duchowość i religia, zdrowie oraz praca 
(do 25 września); miłość i romans zdominuje okres po 25 września. 
Największe spełnienie: miłość – dla samotnych; dla będących w stałym związku pojawia się w tej 
kwestii dość duże niebezpieczeństwo (romans). 
Największe zagrożenie: Baran może przecenić swoje możliwości w obliczu niektórych, szczególnie 
trudnych, wyzwań. 

Najważniejsze kwestie: nowe okazje do zmiany dotychczasowego stylu myślenia. 
Największe spełnienie: przełom w biznesie. 
Największe zagrożenie: chęć zrobienia zbyt wielu rzeczy na raz. 

Najważniejsze kwestie: W tym roku Rak musi o siebie zadbać – niech nie zaniedbuje  swojego 
zdrowia. 
Największe spełnienie: Pokonywanie przeszkód – stały wzrost. 
Największe zagrożenie: Nieprzewidywalne zdarzenia, na które Rak nie ma wpływu. 

Najważniejsze kwestie: zdrowie. 
Największe spełnienie: pieniądze i jeszcze raz pieniądze. 
Największe zagrożenie: jeśli Lew za bardzo skupi się na pracy i swoich finansach, może zaniedbać 

Najważniejsze kwestie: sprawy zawodowe na dłużej będą okupować myśli Panny. 
Największe spełnienie: znaczny wzrost dochodów. 
Największe zagrożenie: strach przed zmianami może powstrzymywać Pannę przed pełnym 
wykorzystaniem nadarzających się okazji. 

Najważniejsze kwestie: poważna refleksja nad samym sobą. 
Największe spełnienie: odpoczynek oraz regeneracja sił potrzebnych do realizowania  marzeń. 
Największe zagrożenie: brak cierpliwości może spowodować nierozsądne postępowanie. 

Najważniejsze kwestie: ten rok będzie przełomowy w wielu dziedzinach. Najważniejsze jednak, że 
skończą się ciężkie lata, a zacznie o wiele bardziej przyjemny czas. 
Największe spełnienie: samotna kontemplacja. 

Największe zagrożenie: duże wymagania ze strony rodziny – być może nawet zbyt duże. 

Najważniejsze kwestie: Strzelec będzie zachowywał się bardziej dojrzale, co znacznie podniesie 
jakość jego życia. 
Największe spełnienie: zmiana w podejściu do spraw rodzinnych okaże się strzałem  w dziesiątkę.           
Największe zagrożenie: brak samokontroli w wydawaniu pieniędzy.  

Najważniejsze kwestie: w pracy Koziorożec poczuje znaczny przypływ sił i możliwości. 
Największe spełnienie: zarobki będą wciąż rosły, co Koziorożec przywita z ogromną satysfakcją. 
Największe zagrożenie: brak zrozumienia w rodzinie może doprowadzić do wielu nieprzyjemnych 
sytuacji.  

Najważniejsze kwestie: Wodnik powinien poświęcić dużo uwagi sprawom duchowym. W tym roku 
będzie wyjątkowo predysponowany do tego typu działalności. 
Największe spełnienie: w miłości Wodnik osiągnie niebywałe osiągnięcia. 
Największe zagrożenie: brak samokontroli.  

Najważniejsze kwestie: kariera zawodowa oraz osobiste pasje będą stały na pierwszym miejscu. 
Największe spełnienie: świetne samopoczucie, które będzie wypływało z licznych sukcesów Ryb. 
Największe zagrożenie: nadmierna obojętność na najbliższych członków rodziny, która może być 
efektem czerpania radości z tegorocznych osobistych sukcesów.  




