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Magicznych Świąt Bożego Narodzenia 

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające                    
narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże                          
Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel),                       
zwanego adwentem.  

W Ewangeliach nie jest wspomniana data narodzin Jezusa Chrystusa. Najstarszym znanym obecnie autorem, 
który pisał o narodzinach Jezusa Chrystusa w grudniu, jest Hipolit Rzymski. W datowanym na 204 rok                
Komentarzu do Księgi Daniela (4,23,3) napisał on: Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym 
narodził się w Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia). Dzień 
25 grudnia jako datę dzienną narodzin Chrystusa podał też rzymski historyk chrześcijański Sekstus Juliusz 
Afrykański w swojej Chronographiai z roku 22. Istnieją różne wyjaśnienia obrania tego dnia dla                  
liturgicznej celebracji Bożego Narodzenia. Najbardziej popularna wśród uczonych interpretacja uznaje, że 
chrześcijanie, nie znając faktycznej daty narodzin Chrystusa, obrali tę datę jako symboliczną. Był to dzień 
bliski dniowi przesilenia zimowego. W II–IV wieku 25 grudnia obchodzono dzień urodzin Mitry. Cesarz 
Aurelian nakazał w 274 roku, by w tym dniu obchodzono święto synkretycznego kultu Sol Invictus –                       
narodziny boga Słońca. Świętowanie narodzin Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, nazywanego „Słońcem 
sprawiedliwości” (Ml 3,20), „Światłością świata” (J 8,12), „Światłem na oświecenie pogan” (Łk 2,32; por. 
Łk 1,78–79), było chrześcijańską odpowiedzią na ten kult pogański.  

Inni historycy starożytnego chrześcijaństwa, jak L. Duchesne, H. Engberding, 
L. Fendt, A. Strobel, uważają, że wybór daty był inspirowany apokryfami 
Nowego Testamentu, które mówiły, że poczęcie Chrystusa dokonało się               
25 marca. Stąd obliczono, że jego narodzenie powinno przypadać dziewięć              
miesięcy później: 25 grudnia. Joseph Ratzinger w swojej książce Duch                               
liturgii zwrócił uwagę m.in. na fakt, iż w tradycji judaistycznej data 25 marca 
uznawana była za dzień stworzenia świata, w związku z czym chrześcijanie 
obchodzili ten dzień także jako wspomnienie poczęcia Jezusa (święto                 
Zwiastowania) oraz jego męczeńskiej śmierci. 
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Integrujemy się ... 

Wrzesień jest w naszej szkole miesiącem 

integracyjnym.  Większość klas organizuje wycieczki 

turystyczne, ogniska lub inne zajęcia pozalekcyjne. 

Tak też było i teraz. 

Uczniowie klasy III Technikum Mechanicznego,                    

Technikum Pojazdów Samochodowych i Technikum              

Handlowego wraz z wychowawczynią                                  

panią Edytą Małek-Karaś. 

Uczniowie klas IV Technikum Pojazdów                            

Samochodowych i Technikum Handlowego. Opiekunem 

był wychowawca Waldemar Pisarski. 

Uczniowie klasy II Technikum Pojazdów Samochodowych, 

Technikum Logistycznego i Technikum Handlowego.              

Wychowawca pan Marek Wojtaś. 

Uczniowie klasy I Technikum Pojazdów Samochodowych, 

Technikum Logistycznego i Technikum Handlowego                    

z wychowawcą panem Kamilem Kakiem. 

Paintball klasy II 

Targi Motoryzacyjne w Warszawie 

Uczniowie klasy IV w Warszawie 

http://zsrudnik.edu.pl/index.php/wydarzenia/1859-paintball-klasy-ii


Szkolne obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej 

W naszej szkole obchodziliśmy Dzień Komisji                          
Edukacji  Narodowej. Z tej okazji uczniowie z Samorządu                 
Uczniowskiego pod opieką mgr Barbary Cynk wykonali kartki 
okolicznościowe dla wszystkich nauczycieli i pracowników                     
szkoły. Wielki udział w przygotowaniu do tego święta miała pani 
pedagog mgr Sylwia Matyka przygotowując wierszyki                       
dedykowane indywidualnie dla każdego nauczyciela                                  
i pracowników szkoły. Pani mgr inż. Edyta Małek-Karaś wraz                 
z uczniami  poprowadziła audycję radiową, podczas której                     
uczniowie podziękowali wszystkim nauczycielom za trud              
wkładany w edukację i wychowanie.  

Edward Wołoszyn wszystkim jest znany. 
To nasz dyrektor wyluzowany, 
Lecz niech nie zwiedzie chillout brawura, 
Promienny uśmiech, modna fryzura. 
Niech cię nie zmylą jego krawaty, 
Na lekcji kropki i wszystkie daty 
Musisz mieć dobrze powpisywane- 
Inaczej chłopie masz przechlapane. 

Jest taka pani , wszyscy to wiecie. 
Ciężko ją zastać w jej gabinecie. 
Dzięki niej uczeń perfecto spika. 
Ma świetny akcent Reichert Monika. 

A na warsztatach nam tu króluje. 
I zawsze miło wszystkich  przyjmuje... 
Uczniom rozpala wiedzy ogarek, 
Wszyscy już wiedzą to Wojtaś Marek. 

Jest w szkole człowiek wszystkim nam 
znany. 
Przez uczennice wprost uwielbiany! 
Promienny uśmiech to jego znak, 
Ten miły facet, to Kamil Kak. A w zawodowych przedmiotach króluje, 

Różną nam wiedzę wciąż przekazuje. 
Podwójne nazwisko nosi ta pani 
Chyba już wiecie, kto to kochani? 
Gdy, ktoś coś nie wie, wtedy ją pyta. 
To pani Małek – Karaś Edyta 

Wszyscy to wiecie 
Ona w chemicznym przebywa świecie. 
Zasady, sole, związki i kwasy 
Są zmorą wielką niejednej klasy 
Jej głos surowo zawsze rozbrzmiewa 
Kto robi zdjęcia? Grochowska Ewa. Chłopakom przy niej miękną kolana 

Gdy im zaparza herbatkę z rana 
Promienny uśmiech, bujna fryzura 
A w pracy nigdy nie jest ponura 
I jak hiszpańska jej głos gitara 
Wszyscy już wiedzą to Cynk Barbara. 

Z oczu sen spędza matematyka, 
Ten problem w szkole nigdy nie znika. 
Lecz, gdy jej uczy Pasierb Alina 
Wszystko zrozumie chłopak , dziewczyna. 

Zawsze miło wszystkich przyjmuje, 
I w bibliotece nam tu króluje. 
Gdy tylko czytać przyjdzie ochota, 
Doradzi książki to jej robota. 
Która to, wiedzą wszyscy dziewczyna 
Nazwisko? Wołoszyn, imię? Alina. 

14 października przypada Dzień 

Edukacji Narodowej - święto 

nauczycieli, wychowawców,              

pedagogów. Obchodzony jest                  

w rocznicę powstania w 1773 r. 

Komisji Edukacji Narodowej - 

pierwszego w Europie                           

ministerstwa oświaty - która                

zajęła się reformowaniem               

szkolnictwa  w Polsce.  

Tu ,jak we wojsku jest dyscyplina. 
Wie każdy chłopak , wie też  
Dziewczyna. 
Musztrę,  już umie Grzesiek i Franek 
No, bo ich uczy Kostyra Janek. 

Mapy, globusy, siatki i skale, 
Dla uczniów nie jest to problem             
wcale. 
Gdyż przez tematy, tnie jak rakieta 
Geograficzka Bazan Elżbieta. 

Auta naprawia Bieńkowski Marek. 
Jak szwajcarskie chodzą zegarek. 
Z uczniami w zgodzie lekcje                       
prowadzi, 
Kiedy masz problem ,zawsze                    
doradzi. 

A o kondycje na lekcjach dbając 
Wf prowadzi pan Sławek Zając. 
Tak mocno Cisnie, ze tchu brakuje 
Brak ci kondycji? Dostajesz dwóje ! 

http://zsrudnik.edu.pl/index.php/wydarzenia/1854-szkolne-obchody-dnia-komisji-edukacji-narodowej


Biologia również dziedzina trudna, 
Bardzo ciekawa, nigdy nie nudna. 
I trafia nawet do Tadka, Mietka. 
No, bo jej uczy Marzena Gietka. 

Jest w szkole Pani zachodu warta, 
 dostać się do niej trzeba mieć farta. 
Co się pojawi, to zaraz znika, 
Nasza pedagog Sylwia Matyka. 

A w warsztatowej gra też drużynie, 
Przy nim na lekcji czas szybko minie. 
Wiedza przejrzysta, nie szlam Pamuła, 
Bo to jest przecież Grzegorz Kotuła! 

A logistycznych planów nas uczy, 
Do wiedzy użycza swych wszystkich kluczy. 
Pozwala używać myślowych zabawek, 
Ten inteligent to Konior Sławek! 

Przy samochodach, kto lubi dłubać? 
Zamiast gdzieś na wsi koguty skubać? 
Tu w naszej szkole wszystkim to gadam, 
Drogę mu wskaże Pan Konior Adam! 

Jest coś dla ciała, jest coś dla ducha, 
Drogę do Boga jeśli ktoś słucha. 
I bez modlitwy przez całą noc 
Wskaże Bernadka Pikuła - Koc! 

Niemiecki wkłada dużą łopatą, 
Niechaj nam żyje 100 latek za to! 
Co w szkole piszczy lub gdzie ktoś ziewa, 
O tym najlepiej wie Madej Ewa! 

Pisarski Waldek jest koleś w dechę! 
Ale nie daje nam nic na krechę! 
Uczy nas myśleć, uczy pracować, 
By w życiu mało lub nic nie żałować! 

Kupno, transakcje to nie zabawa! 
W dzisiejszych czasach priorytet-sprawa. 
Tego nas uczy, by umieć tak, 
Mistrz handlowania Krzysztof Żołdak! 

W sekretariacie nam tu pracują, 
I zawsze miło wszystkich przyjmują! 
Aneta, Madzia, głowa przy głowie, 
Więc zapraszamy do nich uczniowie! 

A każdy z nas wie to od młodości, 

Że do papierów moc cierpliwości 

Trzeba posiadać by się nie pocić, 

Inaczej zawsze można coś sknocić. 

Jola i Zosia sobie z tym radzą, 

Naszą księgowość super prowadzą! 

A o porządek wciąż u nas dbają, 

Maria i Ewa wraz z panią Anią. 

I tak zlatują szkolne miesiące, 

A u nas wszystko czyste i lśniące. 

Krzysiek i Andrzej to chłopcy zgrani, 
Coś się popsuje to liczysz na nich. 
Klamki i zamki to nie kłopoty, 
Biorą śrubokręt i do roboty! 

Wciąż prezentuje kreacje nowe, 
Aż się uczniowie łapią za głowę. 
Z nią mieć angielski to złota karta, 
A kto to taki? – Nawrocka Marta. 

Męskim urokiem wszystkich zaraża, 
Na swoich uczniów się nie obraża. 
Gdy auta nie chcesz naprawiać sama 
Z pewnością zrobi to Adam Jama. 

 

W dniu tego wspaniałego święta, 

Za trudną pracę z nami i okazane serce, 

Chylimy głowy w ogromnej podzięce. 
                                       Samorząd Szkolny i uczniowie 



W naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy 
o Polskim Parlamentaryzmie. 
Organizatorem tego konkursu jest poseł na 
Sejm RP Pan Rafał Weber, a partnerem jest 
Starosta                Niżański Pan Robert 
Bednarz. W konkursie wzięli udział 
uczniowie klasy pierwszej.   Nagrodą dla 
zwycięzców będzie wycieczka do 
Warszawy, w programie której jest między 
innymi zwiedzanie sejmu. Organizacją                    
i przeprowadzeniem konkursu w szkole    
zajęli się Barbara Cynk i Janusz Kostyra. 

„Kraj, który by się technicznie zaniedbał lub co gorsza                         
programowo od techniki odwrócił, dobrowolnie skaże się na rolę 

służebną wobec innych narodów..."  
                                                                       Tadeusz Kotarbiński  

W naszej szkole odbyły się zawody szkolne 
Olimpiady Wiedzy Technicznej. Do w/w 
Olimpiady zgłosiło się 9 uczniów klas              
Technikum Mechanicznego i Technikum 
Pojazdów Samochodowych: Rafał Olko,     
Miłosz Kowalski, Mateusz Misiąg, Andrzej 
Pokój, Arkadiusz Urban, Krzysztof                     
Bednarski, Mateusz Ćwikła, Mateusz Babij, 
Michał Kulesza. Obecnie Olimpiada Wiedzy 
Technicznej jest olimpiadą 
interdyscyplinarną, przeznaczoną dla 
uczniów szkół                       
ponadgimnazjalnych, rozgrywaną w dwóch 
grupach tematycznych: elektryczno-
elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. 

Organizatorzy eliminacji szkolnych: Edyta 
Małek-Karaś, Marek Wojtaś, Kamil Kak. 

Odbył się szkolny etap konkursu  „POZNAJ SWOJE                   
PRAWA W PRACY”. Uczniowie otrzymali 35 pytań                          
z zakresu BHP. Dwóch najlepszych uczniów weźmie udział 
w etapie regionalnym w Państwowej Inspekcji pracy                       
w Rzeszowie. Celem konkursu jest promocja proaktywnych 
postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych                     
w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także                               
upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi             
dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.  

W naszej szkole odbyła się  druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o prawie wyborczym pt;                 

Wybieram wybory”. Do w/w Konkursu zgłosiło się 19 uczniów. Celem Konkursu jest upowszechnianie 

wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału  w wyborach oraz                   

świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Opiekunem młodzieży był mgr Janusz Kostyra, ponadto 

w Komisji Konkursowej zasiadali mgr inż. Edyta Małek-Karaś oraz Pani Elżbieta Koziarska, Dyrektor                  

Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Tarnobrzegu.  



Pożegnaliśmy emerytkę 

Końcem października 2017r. nauczyciele i pracownicy szkoły pożegnali odchodzącą na emeryturę woźną 
szkolną Panią Annę Ruszak. Dyrektor szkoły podziękował za 21 letnią pracę w Zespole Szkół i życzył       
zdrowia i spokojnego życia na emeryturze.  

Samorząd Uczniowski i uczniowie z klasy III: Pająk 
Adrian III TPS , Ania Rękaś III TH i Maciej Rychlak III 
TH zorganizowali akcję sprzedaży cegiełek w ramach 
akcji ,,Pomóż i Ty” FUNDACJI NA RZECZ OSÓB 
NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.                         
Tegoroczna akcja miała na celu pomoc 17-letniej Oliwii 
Kielusiak, która pomimo przepukliny oponowo-
rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest                  
aktywną uczennicą z pasjami. Środki zebrane ze                   
sprzedaży cegiełek zostaną przeznaczone na zakup                        
aktywnego sportowego wózka inwalidzkiego dla Oliwii. 
Wszystkim zaangażowanym w akcję i darczyńcom     
dziękujemy. 



Historia kolęd: Tajemnica cichej nocy 

Większość kolęd to utwory bardzo stare, liczą sobie 200 albo 300 lat. A mimo to nie są zabytkami,                         
słuchanymi od czasu do czasu tylko w salach koncertowych. Są wciąż żywe, chętnie je śpiewamy, jak                    
najnowsze przeboje. Moda na nie nigdy nie przeminie. 

Niektóre przypominają uroczyste hymny kościelne, inne – wzruszające kołysanki albo wesołe przyśpiewki. 

Mają archaiczne melodie i słowa, z których część wyszła już z użycia we współczesnym języku. Tajemnica 

ich popularności to jeszcze jeden sekret tej wspaniałej, cichej nocy...  

Słowo kolęda wydaje się bardzo słowiańskie. W rzeczywistości pochodzi z łaciny. W starożytnym Rzymie 

słowo calenda oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Z tej okazji, zwłaszcza gdy pierwszy dzień miesiąca był 

jednocześnie pierwszym dniem roku, składano sobie życzenia i śpiewano okolicznościowe pieśni. Nie miały 

one oczywiście nic wspólnego z późniejszymi kolędami, ale nazwa została w średniowieczu zapożyczona                 

z tej rzymskiej tradycji. Początek roku przypadał zresztą nie 1 stycznia, jak obecnie, lecz na wiosnę –                       

w marcu. 

Kolędy, czyli pieśni o tematyce Bożonarodzeniowej, zaczęły powstawać prawdopodobnie dopiero                            

w XIII wieku. Wcześniej ludowa pobożność skupiała się przede wszystkim na potędze i wszechmocy Boga, 

a nie na tym, że stał się On człowiekiem. Nawet przedstawienia Chrystusa ukrzyżowanego są                                 

w sztuce wczesnośredniowiecznej rzadkie. Ludowa pobożność bliższa naszej wrażliwości narodziła się 

dopiero u schyłku średniowiecza. Wtedy pojawiły się znane nam dzisiaj tradycje świątecznej szopki, jasełek 

czy właśnie śpiewania kolęd. Najstarsze kolędy przypisuje się św. Franciszkowi. Niestety nie dotrwały do 

naszych czasów.  

Najstarsze kolędy nie różniły się od innych kościelnych pieśni. Słowa były napisane po łacinie, a melodia 

przypominała kościelny hymn. W XVI wieku zaczęto je tłumaczyć na język polski. Kilka takich                                        

najstarszych kolęd dotrwało do naszych czasów i wciąż je śpiewamy. Najbardziej znaną spośród nich jest 

"Anioł pasterzom mówił":.. Polski tekst z XVI w. jest tłumaczeniem z łaciny średniowiecznego utworu 

"Dies est laetitiae" (strofa: "Angelus pastoribus"). Melodia pochodzi z II poł. XVII w.  

Średniowieczne korzenie ("Puer natus in Bethleem" z XIV w.) ma również kolęda "Dzieciątko się                           
narodziło":., przetłumaczona w XVII w.  

 

Z XVII i XVIII wieku pochodzi mniej więcej połowa popularnych kolęd. Wiele z nich ma charakter                                    
kołysanek, pełnych ciepła. Z tego okresu pochodzą "Gdy śliczna Panna Syna kołysała":., "Lulajże                 
Jezuniu":., "Jezus malusieńki":., "Oj maluśki":..  

Barok (zwłaszcza wiek XVIII) przyniósł także kolędy z motywami pasterskimi. W sztuce późnego baroku 
tematyka pasterska (tzw. po francusku "fête champêtre") stała się modna. Powstały wtedy "Dzisiaj                          
w Betlejem":., "Przybieżeli do Betlejem pasterze":., "Wśród nocnej ciszy":., "My też,                                  
pastuszkowie":., "Pasterze mili":.. 

http://liturgia.wiara.pl/files_upload/old/liturgia.wiara.pl/elementy/koledy/169.mid
http://liturgia.wiara.pl/files_upload/old/liturgia.wiara.pl/elementy/koledy/172.mid
http://liturgia.wiara.pl/files_upload/old/liturgia.wiara.pl/elementy/koledy/172.mid
http://liturgia.wiara.pl/files_upload/old/liturgia.wiara.pl/elementy/koledy/179.mid
http://liturgia.wiara.pl/files_upload/old/liturgia.wiara.pl/elementy/koledy/180.mid
http://liturgia.wiara.pl/files_upload/old/liturgia.wiara.pl/elementy/koledy/180.mid
http://liturgia.wiara.pl/files_upload/old/liturgia.wiara.pl/elementy/koledy/178.mid
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Humor świąteczny 

Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 
choinkę.  
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić  przyjemność, to 
popraw swoją jedynkę z matematyki.  
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.  

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. 
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: - Święty 
Mikołaju, dziękuję ci za prezent. - Głupstwo -
odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co                 
dziękować. - Wiem, ale mama mi kazała.  

- Szczęśliwego Nowego Roku! 

- Zwariowałeś, w lutym? 

- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy 

nie wracałem tak późno z sylwestra... 

Fąfara pyta Jasia: 

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa                 

komplety kolejki elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest w domu. 

Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, jak w lesie ścina choinkę. 

- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie łaska kupić u gajowego? 

- Tak - odpowiada wystraszony Fąfara. 

- W takim razie zetnij pan i dla mnie! 

Przyjaciel pyta Fąfarę: -Jak minęły święta? -Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy. 

- Jakie? 

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską. 



W tym roku Baran będzie musiał przede wszystkim zamknąć stary rozdział życia. To, co było, nie powinno 
spędzać mu snu z powiek ani rozpraszać. Tylko w taki sposób Baran może wejść na nową ścieżkę, która 
wiedzie do ostatecznego sukcesu. Baran nie cierpi rzeczy niedokończonych, więc nie mógłby skutecznie 
działać, jeśliby nie zapiął dotychczasowych spraw na ostatni guzik. 

Pracowitość i sumienność Byka zostanie w tym roku doceniona. Choć jest on z natury skromny i raczej nie 
doprasza się wyróżnień, tym razem chętnie przyjmie wszelkie nagrody. Zasłużył na nie. Co więcej, zyskując 
pełną świadomość swoich osiągnięć, zacznie wreszcie bardziej siebie doceniać. Do tej pory miał z tym              
pewne problemy. 

Przed Bliźniętami w 2018 roku pojawi się rzadko spotykana szansa na poznanie wyjątkowej osoby. To               
będzie spotkanie, o którym wspominać można latami. Jego znaczenie jest tak wielkie, ponieważ wywróci 
ono życie Bliźniąt do góry nogami. Już nic nie będzie takie samo. Czy to wielka miłość, o której Bliźnięta 
marzą nocami? To bardzo prawdopodobne. 

W życiu Raka zajdą daleko idące zmiany, z których część całkowicie go zaskoczy. Z jednej strony to dobra 
wiadomość, ponieważ Rak już od dawna marzył o nowym życiu, ale z drugiej – może być ciężko. Zmiany 
wymagają bowiem, w przekonaniu Raka, odpowiedniego przygotowania. Niestety, w 2018 roku nie zawsze 
się to uda. W takich momentach Rak będzie się mocno denerwował. Nawet jeśli zmiany okażą się                      
pozytywne, nie obędzie się bez dużej dawki stresu. 

Lew wie, czego chce i jak to osiągnąć. Potrafi przy tym walczyć jak mało kto o realizację swoich marzeń. 
Nigdy, przenigdy nie poddaje się – nawet jeśli musi stawić czoła niewyobrażalnie trudnym przeszkodom. 
Właśnie takie podejście zapewni mu w 2018 roku powodzenie. 

Dla Panny to będzie naprawdę dobry rok. Czeka ją dobra passa w biznesie, ale również w miłości                        
doświadczy niebywałego wręcz szczęścia. Przez większość czasu będzie bardzo zadowolona ze swojej 
obecnej sytuacji. Choć Panna może popełnić kilka błędów, przy właściwym podejściu powinna sobie                
poradzić z każdym problemem. 

Rok 2018 będzie dla Wagi niezwykle ważnym okresem. Nie tylko dlatego, że uda się jej dokonać                      
znaczących postępów w realizacji marzeń, ale też wyzwolić od pewnych nacisków ze strony innych. Waga 
do tej pory musiała się godzić na ustępstwa wobec najbliższych, ale teraz to się zmieni. Waga zacznie             
działać nieco inaczej. 

Skorpion powinien zacząć zadawać pytania na temat natury świata oraz swojej własnej. To może wydawać 
się dziwne, ale horoskop 2018 roku wyraźnie sugeruje, że to będzie idealny czas na zgłębianie tego typu 
zagadnień. Skorpion ma szansę dowiedzieć się rzeczy naprawdę niesamowitych. 

W roku 2018 Strzelec skoncentruje się na osobistym rozwoju duchowym. To będzie najważniejsze,                   
ponieważ Strzelec rozumie, jak istotne są wszystkie te rzeczy, które człowiek nosi we własnym wnętrzu. 
Pielęgnowanie uczciwości oraz dobrych relacji z innymi pomaga w podnoszeniu jakości życia. Strzelec              
zapragnie uczynić siebie kimś więcej niż tylko kolejnym konsumentem, krążącym po sklepach                             
w poszukiwaniu okazyjnych promocji. 

W tym roku nie będzie Koziorożcowi łatwo, ale na szczęście jego silna osobowość pozwoli mu poradzić 

sobie z przeciwnościami losu. On się nie poddaje i zawsze walczy w imię swoich zasad. I to właśnie ta               

cecha uratuje go w 2018 roku przed wieloma kłopotami. 

Wodnik może się bardzo rozwinąć w 2018 roku. To czas aktywnego działania oraz nauki. Należy                         
wykorzystać do maksimum każdy dzień, by nawet jedna godzina nie została zmarnowana. Wodnik szybko 
zorientuje się, że ten rok jest dla niego pomyślny, i jeśli nie ulegnie swoim najniższym instynktom, zacznie 
korzystać z możliwości nadchodzących jedna po drugiej. 

To bardzo ważne, co teraz przeczytasz. Rybo,  jesteś wspaniałą osobą i masz ogromny potencjał. Jest jednak 

jeden warunek, który musisz spełnić, by w 2018 roku osiągnąć sukces. Co to jest? Musisz przestać                      

koncentrować uwagę na sobie. Zbyt dużo czasu poświęcasz roztrząsaniu własnych błędów, porażek czy 

krzywdy doznanej ze strony innych. Pozbądź się tego nawyku, a osiągniesz wszystko, o czym marzysz.  

Nieoceniona pomoc w rozwoju 
osobistym 



Kilka pomysłów na udanego sylwestra: co robić w wieczór sylwestrowy? 

Impreza w domu, zwana potocznie domówką. Wystarczą dwie pary, trochę jedzenia  -                                         
i impreza sylwestrowa gotowa. Niskie koszty zorganizowania takiej imprezy to jej niewątpliwy plus,                
jednak minusem jest jej zwyczajność - sylwester to naprawdę wyjątkowy wieczór, więc                                            
wypadałoby trochę bardziej zaszaleć! 

Bal sylwestrowy. Możesz wybrać się na prawdziwy bal, zapewne w twojej miejscowości jest organizowana 
niejedna taka impreza. Minusem tej opcji mogą być koszty: zazwyczaj wstęp na bal kosztuje kilkaset                
złotych od pary, a kreacje wieczorowe też trzeba kupić. Ale przynajmniej będziesz mieć poczucie, że                  
bawisz się jak trzeba! 

Impreza plenerowa. Wystarczy kurtka, ciepłe buty, kilku znajomych i gotowe. W  większych miastach                   
imprezy sylwestrowe na świeżym powietrzu organizują ich włodarze, zapewniając naprawdę godziwą                
rozrywkę. Plusem takiej imprezy są praktycznie zerowe koszty, spontaniczność i niesztampowość, minusem 
- to, że trzeba odpuścić sobie seksowną kreację z odkrytymi plecami, a jeśli jest mróz, to nawet w ciepłej 
kurtce i butach można zwyczajnie zmarznąć. 

Sylwester dla twardzieli. Możesz wybrać bardzo niekonwencjonalny sposób świętowania                          
nadejścia nowego roku. Kluby zrzeszające osoby ceniące silne emocje są w stanie zagwarantować ci je                     
także w noc sylwestrową. Przykład? Kluby morsów. Zakładasz kostium kąpielowy i skaczesz                                  
w doborowym towarzystwie do lodowatej wody. Plusy - pokonujesz swoje słabości, wzmacniasz odporność                         
i przeżywasz coś niezwykłego. Można też poznać ciekawych ludzi. Naprawdę warto! Minusy? No cóż, to 
opcja tylko dla nielicznych.  

Ekstrawagancja dla koneserów. Posiadaczom sporej    
kasy proponujemy spędzenie wyjazdowego    sylwestra                   
w inny, niecodzienny sposób. Co byście powiedzieli na 
zabawę  w okolicach koła podbiegunowego? Albo nad 
romantycznym Bajkałem. To oczywiście możliwe,                    
jednak wymaga naprawdę sporych nakładów                          
finansowych. A plusem są widoki i emocje, jakich nie 
doświadczysz  w innych miejscach.  

Sportowa noc. Jeśli jesteś fanką sportu, to pomyśl o sylwestrze na sportowo! Może jakaś nocna przebieżka 
po lesie dla kilku lub kilkunastu wielbicielek i wielbicieli joggingu? Zabierzcie ze sobą trochę                       
jedzenia, po czym rozpalcie na polanie zimowe ognisko. Minusem może być niespodziewana zmiana                
pogody, zaś plusem - imponujący wzrost formy i tężyzny fizycznej.  


