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Niecodziennik       
Gazetka Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym 

Nr 4/ 2018-2019                                                                                      
Grudzień                    WYDANIE  ŚWIĄTECZNE 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

wypełnionych zapachem choinki, 

nutą wspólnie śpiewanej kolędy, 

ciepłem kochających serc, 

bliskością, 

 pokojem,  

radością…                          

życzy 

                         
zespół 
redakcyjny  
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Drodzy Czytelnicy!       

 

Oddajemy w Wasze ręce 

kolejny numer gazetki szkolnej. 

Poznajmy się!          

 

To my redagujemy dla Was! 

 Marta Pernal 

 Kinga Latawiec 

 Piotr Pietras  

 Milena Jarecka 

 Radosław Okoń 

       

 

 

 

 

Prosimy o wyrozumiałość . Dopiero stawiamy pierwsze kroki w dziennikarstwie 

i na pewno nie unikniemy „błenduf”(czytaj: błędów).  

Obiecujemy jednak, że będziemy się starać. Jeśli macie ciekawe pomysły, bujną 

wyobraźnię, piszecie opowiadania lub wiersze-przyłączcie się do nas!  

Zachęcamy do współpracy. Gazetka zamieści Wasze materiały! 

Czekamy na Was! 

 

Marta 

Piotrek 

 

 

Milena 

Radek 

Kinga 



3 
 

   
ŚWIĄTECZNY  PRZEPIS  NA … SZCZĘŚCIE 

 cztery filiżanki miłości 

 dwie filiżanki lojalności 

 trzy filiżanki przebaczenia 

 filiżanka przyjaźni 

 dwie łyżeczki czułości 

 cztery kwarty wiary 

 beczka śmiechu 

 

Miłość połączyć z lojalnością i starannie zmieszać z wiarą. 

Przyprawić dobrocią, czułością i wyrozumiałością. 

Dodać przyjaźń i miłość. 

Obficie spryskać śmiechem. 

Wypiekać w słońcu. 

Serwować codziennie w obfitych porcjach. 
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Czy wiesz, że… 

…8 faktów  

Tego nie wiedziałeś o świętach 

Myślisz, że wiesz wszystko o świętach? Zobacz nasze zestawienie, a będziesz mógł swoją 

wiedzą błysnąć przy wigilijnym stole. Ile kosztowała najdroższa choinka? Skąd się wziął 

Święty Mikołaj? Co jedzą na święta w Japonii? 

1. Najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad 11 milionów dolarów i została ustawiona                      

w Emiratach Arabskich. 

 

 

2. Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra wysokości. 

3. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek choinkowych. 

4. W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię popularnego na świecie… KFC. 

5. Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieść dzieciom prezenty, to jego ważące 35 tys. ton sanie 

powinny pędzić z prędkością 1000 kilometrów na sekundę, a podczas tej sekundy Mikołaj 

powinien rozdać 800 prezentów. 
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6. Pary najczęściej zrywają ze sobą 2 tygodnie przed Gwiazdką. Na szczęście 24 grudnia jest 

tym dniem w roku, podczas którego zrywa ze sobą najmniej par. 

7. Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany w czerwone szaty to zasługa 

kampanii reklamowej Coca- Coli z lat dwudziestych poprzedniego stulecia. 

 

8. Święta Bożego Narodzenia są drugim najczęściej obchodzonym świętem na świecie. 

Pierwszym jest Nowy Rok. 

(Źródło:  www.fakt.pl) 

 

http://www.fakt.pl/
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Historia świątecznej pocztówki 

Pierwsze drukowane kartki świąteczne powstały w 1843 r. w Anglii. Pocztówkami nazywamy 

je od roku 1900. Słowo to wprowadził do naszego języka Henryk Sienkiewicz.  

Sir Henry zamawia tysiąc kartek 

 

Sir Henry Cole (1808-1882), pierwszy dyrektor Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, miał 

bardzo wielu znajomych. Wypisywanie listów ze świątecznymi życzeniami zajmowało mu 

mnóstwo czasu. W 1843 roku, przed Bożym Narodzeniem, wpadł na świetny pomysł. 

Postanowił zamówić u znajomego malarza rysunek z wypisanymi życzeniami, a następnie 

powielić go w drukarni i rozesłać do znajomych. Rysunek, przedstawiający rodzinę 

wznoszącą toast, wykonał artysta z Londynu, John Calcott Horsley (1817–1903). Cole kazał 

wydrukować tysiąc egzemplarzy, zapewniając sobie zapas na następne lata.  

 

 

Pierwsza kartka świąteczna (źródło: Wikipedia.org) 

 

Za współtwórcę świątecznych pocztówek trzeba również uznać londyńskiego artystę 

Williama Maw Egley'a (1826-1916 ). Rok przed wydrukowaniem kartek przez Cole'a, 

wysyłał on znajomym świąteczne życzenia z malowanymi przez siebie obrazkami. Być może 

to zainspirowało sir Henry’ego. 
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Radca Stephen zgłasza projekt pocztówki 
 

Pierwsze kartki były wysyłane jak listy, w kopertach. Popularność zdobywały dość powoli. 

Prawdziwą rewolucją w ich historii było dopiero wprowadzenie kart pocztowych, nie 

wymagających koperty. Adres umieszczano bezpośrednio na karcie. Spowodowało to szybkie 

rozpowszechnienie się tej formy składania życzeń świątecznych. 

 

Projekt pocztówki bez koperty (nazwanej Postblatt – pocztowy listek) został zgłoszony 

podczas Niemieckiej Konferencji Poczt w Karlsruhe 30 listopada 1865 r. przez Heinricha von 

Stephena (1831-1897), radcę dworu pruskiego i generalnego poczmistrza. Propozycja została 

odrzucona, podobnie jak kolejne, opracowane przez firmy księgarskie z Lipska "Friedlein" 

oraz "Pardubitz". 

 

Dopiero w 1869 roku Emanuel Herrmann (1839-1902), profesor ekonomii w Akademii 

Wojskowej w Wiener-Neustadt, w memoriale "O nowym sposobie korespondowania pocztą", 

zamieszczonym 26 stycznia 1869 roku w czasopiśmie "Neue Freie Presse" udowodnił, że ta 

forma korespondencji zaoszczędzi czas i papier. 

1 października 1869 roku dyrektor Poczty Cesarstwa Austro-Węgierskiego, M. de Marly, 

wypuścił pierwsze karty pocztowe. W 1870 roku pierwsze blankiety pocztowe wprowadziły: 

Szwajcaria, Luksemburg i Wielka Brytania, w 1871 - Belgia, Holandia, Dania, Finlandia, 

Kanada; w 1872 - Francja, Rosja, Szwecja, Norwegia, Cejlon, Chile; w 1873 - Hiszpania, 

Serbia, Rumunia; w 1874 - Włochy; w 1877 - Turcja; w 1878 - Stany Zjednoczone. 

 

Pierwsza ilustrowana karta pocztowa została wysłana 16 lipca 1870 roku przez księgarza 

Augusta Schwartza z Olenburga. 

 

Początkowo karty pocztowe funkcjonowały jedynie w obiegu lokalnym, dopiero od 1 lipca 

1875 roku dopuszczono je do obiegu międzynarodowego. Od tej pory nastąpił szybki rozwój 

korespondencji pocztówkowej. Według "Kuriera Warszawskiego" z 1881 roku, w Europie, w 

samym tylko 1879 roku rozesłano 350 milionów kart pocztowych. Dużą część z nich 

stanowiły pocztówki świąteczne. 

 

Artysta z Wrocławia tworzy kartki za oceanem 

 

W 1875 roku kartki świąteczne pojawiły się poza Europą. Pierwsza amerykańska kartka 

bożonarodzeniowa zaprojektowana została w Bostonie, przez Louisa Pranga (1824–1909), 

litografa pochodzenia niemieckiego, urodzonego we... Wrocławiu. Artysta nie dość, że ją 

wydrukował, to jeszcze przeprowadził pomysłową i, co najważniejsze, skuteczną kampanię 

reklamową, ogłaszając pierwszy otwarty konkurs na świąteczny motyw zdobniczy. 

 

Henryk Sienkiewicz wymyśla nazwę 

 

W 1900 roku w Warszawie ogłoszono konkurs na nazwę karty pocztowej w języku polskim. 

Jury, składające się z członków redakcji "Słownika Języka Polskiego", rozpatrywało pięć 

propozycji: "liścik", "listówka", "otwartka", "pisanka" i "pocztówka". Ta ostatnia nazwa 

została zgłoszona przez Henryka Sienkiewicza. Wybrano właśnie "pocztówkę". 

 

(Źródło: liturgia.wiara.pl) 



8 
 

Tak wyglądały kartki sprzed ponad 100 lat… 
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(źródło: kurierlubelski.pl) 

 

 

 

Kartka z 1929 roku, Krakowskie Wydawnictwo Sztuka 
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Zaczarowany świat kolęd   

Dlaczego śpiewamy kolędy?  

Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa.  

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.  

Dlatego, żeby sobie przebaczać.  

Żeby żadna czarodziejka po trzydziestu latach nie stawała się czarownicą.  
        ks. Jan Twardowski 

     

Pewnie nikt nie potrafi sobie wyobrazić bożonarodzeniowego klimatu bez dźwięków kolęd, 

pastorałek. Słuchanych, śpiewanych głośno, nuconych z cicha. Ich początkiem staje się 

zachwyt nad Miłością, która „Ciałem się stała” i ten zachwyt serce ludzkie zapragnęło 

wyśpiewać. 

Narodziny kolędy 

   Sama nazwa kolęda pochodzi do łacińskiego słowa calendae, co oznaczało pierwszy dzień 

miesiąca. Z ową kalendą styczniową wiązał się zwyczaj składania sobie nawzajem darów i 

życzeń. Dlatego też na początku nazwa kolęda oznaczała pieśń noworoczną, w której zawarte 

były życzenia pomyślności i urodzaju na Nowy Rok. Kolęda utożsamiona została z pieśnią 

bożonarodzeniową prawdopodobnie dopiero w wieku XIX.  

  Według tradycji, autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana 

w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 

1424 r., zaczyna się od słów „Zdrów bądź, Królu Anielski”. Wzrost popularności gatunku 

nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku. Powstała wówczas kolęda „W żłobie leży”, 

przypisywana Piotrowi Skardze - do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. 

Inną bardzo popularną kolędę „Bóg się rodzi”, do melodii w rytmie poloneza, napisał 

Franciszek Karpiński. Twórcami kolęd byli także m. in. Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej 

Morsztyn, a w XIX wieku Feliks Nowowiejski i Zygmunt Noskowski. Kolędę „Lulajże, 

Jezuniu” Fryderyk Chopin zacytował w środkowej części scherza h-moll op.20. 

   Najsłynniejszą kolędą jest „Cicha noc”, którą przetłumaczono na ponad 300 języków                  

i dialektów. Powstała w 1818 r. w małym austriackim miasteczku w Alpach. Jej autorami byli 

wikary miejscowego kościoła ks. Józef Mohr oraz jego organista Franz Gruber.  

Na podstawie oprac. ks. Krzysztofa Sudoła   
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Święta Bożego Narodzenia są jednym z ważniejszych wydarzeń roku - 
czasem niepowtarzalnym, pełnym radości i szczodrości, niosącym ciszę i 
skupienie. Tak jest w wielu krajach.                                                                     
 
Wyruszamy więc w bożonarodzeniową podróż… 
 

Cicha noc 
  

    W Austrii kultywowane są różne tradycje. W Wiedniu na wigilijnym stole króluje karp,     

a w Karyntii - pieczona kaczka. Najpopularniejsze jest zwykłe ciasto: z mleka, mąki, soli, 

masła i miodu. Ma ono przynieść zdrowie w następnym roku. W Tyrolu, w każdy czwartek 

adwentu, grupa wiernych chodzi od domu do domu, śpiewając stare pieśni i składając 

życzenia na nadchodzący rok. W Wigilię w małych tyrolskich miasteczkach mieszkańcy 

zbierają się na rynku i śpiewają kolędy. 

 

    To właśnie w Austrii, w Oberndorfie, małej wiosce koło Salzburga, w grudniu 1818 roku 

powstała jedna z najpiękniejszych kolęd świata - "Cicha noc, święta noc" ("Stille Nacht, 

Heilige Nacht"). Słowa napisał ksiądz Joseph Mohr, a muzykę - organista Franz Xavier 

Gruber.  

Zjedz kawałek pnia  
 

    W Belgii organizowane są przedświąteczne jarmarki, na których można kupić ozdoby 

choinkowe, różne rodzaje ciasta i ciasteczek. W powietrzu unosi się zapach grzanego wina, 

rozbrzmiewa świąteczna muzyka. Na bożonarodzeniowym stole mogą się znaleźć zarówno 

ostrygi, homary, jak i indyk oraz baba z kremem mokka. Głównym daniem jest dziczyzna w 

sosie śliwkowym i sorbet. Świątecznym deserem jest Buche de Noël, rodzaj ciasta w kształcie 

pnia polanego czekoladą. 
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Wielka parada  
 
    W Luksemburgu okres świąteczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę grudnia wielką 

paradą, która kończy się pod miejskim ratuszem. Biorą w niej udział Klees`chen (Święty 

Mikołaj) i Houseker (Czarny Piotruś), którzy wszystkim napotkanym dzieciom rozdają 

słodycze. Podobnie jak w Niemczech, tak i tutaj przysmakiem bożonarodzeniowego stołu jest 

bakaliowe ciasto stollen. Prezenty pod choinkę przynosi Dzieciątko Jezus, a rozpakowuje się 

je dopiero w Boxing Day (pierwszy dzień świąt). W pierwszy dzień świąt podaje się "Czarny 

puding", pieczeń z zająca lub dziczyznę, czasem indyka, jak w Wielkiej Brytanii.  

 

Biała broda Mikołaja  

   Na Malcie istnieje zwyczaj ustawiania albo figurki Jezusa, albo całej szopki, pasturi, w 

domu i dekorowanie jej światełkami. Oprócz tradycyjnych figur w szopce występują pasterze, 

uliczni śpiewacy i grajkowie, chłop karmiący zwierzęta, kobieta niosąca worek mąki, śpiący 

mężczyzna oraz mężczyzna leżący na dachu żłóbka i spoglądający z góry na Dzieciątko 

Jezus. Starą tradycją jest wysiewanie ziaren zbóż na bawełnianych szmatkach. Ziarenka 

kiełkują w ciemności przez cztery tygodnie. Nasiona przypominają białą brodę Świętego 

Mikołaja i są potem umieszczane dookoła szopki jako ozdoba.  

 

Chałwa jako opłatek  

   Ale przyspieszmy naszą podróż i zajrzyjmy do Hiszpanii, gdzie odpowiednikiem opłatka 

jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową 

szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na 

ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. 

Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w którym zapieka się drobne 

upominki.  

 

  W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. 

Jest pieczony indyk i "płonący pudding". To tutaj narodził się zwyczaj pocałunków pod 

jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń. 
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Tańce wokół choinki     

     W Szwecji Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. 

Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby (podobno 

nieco mdłej). Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. 

Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie 

śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 

   We Francji, w przeciwieństwie do innych krajów, nie ma Wigilii. Francuzi biorą jedynie 

udział we mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień jedzą indyka 

nadziewanego kasztanami i piją dużo szampana.  

 

   W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. 

Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go 

znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok.  
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Trening intelektualny 

Rebus świąteczny 
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"WESOŁYCH  ŚWIĄT!" - to najprostsze świąteczne życzenia 

bożonarodzeniowe. Słowa "WESOŁYCH  ŚWIĄT!" przez kilka najbliższych 

dni wiele razy padną  z naszych ust. Wiecie, jak powiedzieć "WESOŁYCH  

ŚWIĄT" po francusku, niemiecku albo po czesku?                                                          

Jak powiedzą to w najdalszych zakątkach świata? 

 

Sprawdźcie! 

 Wesołych świąt to po angielsku  oczywiście "Merry Christmas".  

Po niemiecku powiemy "Frohe Weihnachten",   

 a nasi południowi sąsiedzi z Czech zawołają "Prejeme Vam Vesele Vanoce!" 

 

              Dacie radę to wymówić? :) Śmiesznie, prawda?  

Ale w tych językach nie będzie już tak łatwo... 

 "Wesołych Świąt!" po duńsku to "Glædelig Jul".  

Po estońsku powiemy "Rõõmsaid Jõulupühi",  

a po litewsku "Linksmų Kalėdų".                               

           Są jeszcze trudniejsze wersje tradycyjnego "Wesołych Świąt!".                                                      

Na przykład belgijska "Vrolijk Kerstfeest" 

albo chińska "圣诞快乐" - wymawia się to mniej więcej "Sheng Dan Kuai Le".  

 

Naszym zdaniem jedne z ładniejszych wersji życzeń "Wesołych Świąt!" to chorwacka 

"Sretan Božić", bułgarska "Vesela Koleda" i włoska "Buon Natale". 

 

Na koniec absolutny hit :) Kto z Was da radę życzyć "Wesołych Świąt" po węgiersku? 

Spróbujcie to powtórzyć: "Kellemes karácsonyi ünnepeket! 

 

                          WESOŁYCH ŚWIĄT! 
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Zrób to sam 

Pierniczki bożonarodzeniowe - przepis na świąteczne słodkości! 

© 

Poznaj nasz przepis na bożonarodzeniowe ciasteczka. Przygotowane według niego pierniki  

zawsze  wychodzą pyszne!  

Pierniczki świąteczne  

Składniki:  

 50 - 60 dag mąki tortowej, 

 25 dag miodu, 

 20 dag cukru pudru, 

 2 łyżki masła lub margaryny, 

 2 jajka, 

 łyżeczka sody, 

 opakowanie przyprawy do pierników, 

 kilka kropli olejku migdałowego. 
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Pierniczki bożonarodzeniowe – sposób przygotowania:  

Na małym ogniu rozpuścić masło z miodem i przyprawą do pieników. Mąkę przesiać z 

łyżeczką sody oczyszczonej. W przesypanej mące zrobić wgłębienie. Wlać w nie 

rozpuszczony miód z tłuszczem, cukier puder, jedno jajko, olejek migdałowy.  

Całość zagnieść. Ciasto należy wyrabiać do momentu, aż będzie lśniące. Z jednolitej kuli 

odkroić część ciasta. Na stolnicy posypanej mąką, wałkować ciasto do grubości pół 

centymetra.  

Nadszedł czas na nadanie kształtu pierniczkom. Foremkami wycinaj odpowiednie kształty (w 

sklepach bez problemu dostaniesz foremki w bożonarodzeniowe kształty). 

 Pierniki smarujemy roztrzepanym jajkiem. Ciastka układamy na blasze wyłożonej papierem 

do pieczenia i pieczemy w nagrzanym do 200 stopni piekarniku przez ok. 10 – 15 minut.  

Pierniczki bożonarodzeniowe są prawie gotowe. Zostało tylko najprzyjemniejsze, czyli 

dekorowanie. W tym celu możesz użyć dostępne w sklepach kolorowe polewy lub zrobiony 

własnoręcznie lukier. Daj ponieść się swojej wyobraźni!  

 
Ważne, by pierniczki przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.                                      

Najlepiej smakują po dwóch dniach od upieczenia. 

                                                                     

(Źródło: www.ofeminin.pl/kuchnia/przepisy/) 
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Zrób to sam 

Jak zrobić szklane lampiony na Boże Narodzenie? 

 

 

 

 

Rozświetl sobie noc!  

Do dużych szklanych wazonów wsyp kamyczki. Dodaj do nich gałązki głogu 

(bez listków). Listkami obtocz świeczki i postaw je w środku. Lampiony ustaw 

przed domem. Gdy zapadnie zmrok i goście będą tuż tuż, zapal świeczki. 

Zobaczysz jak ich zaskoczysz… 
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Święta kojarzą nam się z choinką, korzennym zapachem piernika i 

orzeźwiającą wonią pomarańczy… Jak stworzyć oryginalny cytrusowy 

stroik świąteczny?  

                                                         

Rzeczy, których potrzebujesz 

* drewniana skrzynka, doniczka lub prostokątny kosz 

* gąbka florystyczna oasis (do kompozycji suchych) 

* wykałaczki i patyczki do szaszłyków 

* goździki 

* pomarańcze 

* cytryny, limonki 

* gałązki świerku, jodły, jałowca, żywotnika, itp. 

Drewnianą skrzynię wypełnij gąbką florystyczną przeznaczoną do kompozycji suchych.  

Zaczynając od dołu, wbij w gąbkę zielone gałązki iglaków. Zrób to dookoła całej skrzyni, a 

następnie wykonaj kolejne piętro kompozycji.  

 

Teraz przygotuj pozostałe elementy. Zacznij od ozdobienia pomarańczy goździkami. 

Najprościej będzie to zrobić robiąc w pomarańczach otwory wykałaczką i wbijając w to 

miejsce „ogonki” goździków.  

 

Nadziej gotowe pomarańcze na patyczki od szaszłyków i umieść w strategicznych miejscach 

kompozycji.  

 

Puste przestrzenie wypełnij nabitymi na patyczki do szaszłyków cytrynami. Niektóre owoce 

przekrój na pół, będą wyglądać znacznie bardziej atrakcyjnie, a także intensywnie pachnieć.  

 

Udekoruj kompozycję suszoną zieloną jarzębiną lub jemiołą. Jeśli chcesz, możesz nabić na 

patyczki kilka pierników. Twój stroik nabierze wówczas naprawdę świątecznego charakteru! 

                                                                                                                       

(Źródło:www.ofeminin.pl) 
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Klub czytelnika                                                 

 

 

 

Cudowny chłopak  to wzruszająca opowieść   

o rodzinie, przyjaźni i tolerancji.                    

Książka napisana przez Raquel Jaramillo 

Palacio to mądra historia, która powstała               

nie tylko z myślą o dzieciach,                                                

ale także o młodzieży i dorosłych.                              

Tę książkę można czytać całą rodziną.  

 

Augusta Pullmana poznajemy na chwilę przed rozpoczęciem szkoły - chłopiec 

idzie od razu do piątej klasy. Wcześniej Auggie uczył się w domu.                               

Brak kontaktu z rówieśnikami był spowodowany rzadką chorobą, przez którą 

chłopiec był poddany dwudziestu operacjom - w tym plastycznym. August różni 

się od innych dzieci, o czym doskonale wie. Jak sam podkreśla na początku 

książki: Nie powiem wam, jak wyglądam. Cokolwiek sobie wyobrażacie,                  

w rzeczywistości jest pewnie gorzej. August musi przezwyciężyć własny strach i 

zmierzyć się ze światem rówieśników. Dosięgną go uprzedzenia                             

oraz złośliwości, ale hart ducha, którym wykazuje się Auggie, pozwala mu 

poznać dobroć i prawdziwą przyjaźń.                                                                              

Kontakt z rówieśnikami odmieni Augusta. Ale czy tylko jego? 

 

 

`Cudowny chłopak` - wszyscy jesteśmy wyjątkowi! 

 

Książka R.J. Palacio uczy empatii i wrażliwości. 

To historia o silnej rodzinie i prawdziwej przyjaźni. 

 

 

 

 



23 
 

 
 
Horoskop 2019 – ogólna prognoza 

W tym roku powinniśmy skupić się przede wszystkim na relacjach 
międzyludzkich. Teraz liczą się dialog oraz współpraca – na nich możemy                              
bez obaw opierać wszystkie nasze działania. 
 
Ogólnie rzecz ujmując, rok 2019 będzie czasem wzrostu i obfitości w większości 
dziedzin ludzkiego życia. W taki czy inny sposób mamy szansę na osiągnięcie 
postępów – niektórzy dostrzegą wzrost swoich dochodów, podczas gdy inni 
mogą być pobłogosławieni dobrym zdrowiem. Wielu z nas będzie miało też 
powodzenie w miłości. 
 
Wszystko jednak ostatecznie zależy od naszego postępowania oraz intencji. 
Jeśli podświadomie pragniemy złych rzeczy, z pewnością ich doświadczymy. 
Jeśli jednak nasze serca i myśli będą czyste – mamy ogromną szansę zmienić 
świat na lepsze. 
 

Horoskop 2019 – znaki zodiaku 

Sprawdź swój znak zodiaku i dowiedz się, jaki potencjał niesie ze sobą rok 

2019. Horoskop nie zdradzi wszystkiego, ale ujawni ogólne tendencje, na które 

warto zwrócić uwagę. W ten sposób każdy – również Ty – może skuteczniej 

nawigować na ścieżce swojego losu. Nie daj się zaskoczyć. 

 

Baran 2019  
Ten rok prawdopodobnie będzie dla Barana nie lada zagadką. Istnieje spora 

szansa na odniesienie sukcesu, ale równie dobrze wiele spraw może się 

kompletnie posypać. Najważniejsze jednak, że wszystko zależy od samego 

Barana – od tego, jak się dopasuje do ogólnej sytuacji. 

 

Byk 2019  
Ten rok przyniesie zarówno sukcesy, jak i porażki. Przez pierwsze sześć 

miesięcy Byk będzie miał o wiele więcej możliwości rozwoju niż w drugim 

półroczu. Istnieje szansa na zwiększenie dochodów oraz wzrost poziomu 

oszczędności. Niestety, wzrosną również wydatki – szczególnie jeśli pojawi się 

szansa na zainwestowanie w nieruchomości. 
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Bliźnięta 2019  
Zodiakalne Bliźnięta mogą w tym roku śmiało podejmować nowe wyzwania. 

Ich pewność siebie i entuzjazm staną się prostą drogą do niejednego sukcesu. 

Istnieją przesłanki świadczące o możliwości zdobycia nieruchomości. Warto 

więc uważać na wszelkie okazje związane z tą branżą. 

 

Rak 2019  
W tym roku szczęście zodiakalnego Raka będzie kapryśne. Sytuacja będzie się 

dynamicznie zmieniać, przez co niektóre momenty okażą się bardzo trudne. 

Podróże, kwestie prawne i biznesowe, interakcje międzyludzkie, a nawet 

kontakty zagraniczne – wszystko to znajdzie się pod wpływem tegorocznych 

wydarzeń. 

 

Lew 2019  
To dla Lwa bardzo ważny rok. Przede wszystkim dlatego, że musi wziąć 

odpowiedzialność za swoje czyny. Pewne okoliczności sprawią, że Lew będzie 

chciał opuścić wcześniej obraną ścieżkę. Jego ambicje nie wystarczą do 

utrzymania wysokiego poczucia własnej wartości, toteż będzie próbował się 

zaszyć gdzieś na uboczu. Jednak nie powinien tego robić! 

 

Panna 2019  
To będzie przełomowy rok dla Panny. Z jednej strony czeka ją rozwój relacji z 

najbliższymi osobami, a z drugiej – większa interakcja z otoczeniem. Życie 

wewnętrzne będzie przenikało się z zewnętrznym. Obie sfery powinny być więc 

dobrze zrównoważone, by nie powodować żadnych niepotrzebnych napięć. 

 

Waga 2019  
Już w pierwszych tygodniach roku Waga odczuje znaczne przyspieszenie. 

Praca, rodzina, edukacja, podróże oraz nowe pomysły – to wszystko zacznie się 

rozwijać w szaleńczym tempie. Zodiakalnej Wadze uda się zrealizować kilka 

marzeń, ale musi nauczyć się trzymać język na wodzy. Zdradzanie tajemnic 

może okazać się bowiem największą przeszkodą w osiąganiu sukcesów. 
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Skorpion 2019  
Emocjonalne potrzeby Skorpiona będą w tym roku na pierwszym miejscu. Jeśli 

nie zostaną zaspokojone, można śmiało uznać te dwanaście miesięcy za czas 

stracony. Skorpion będzie się więc starał sprostać własnym oczekiwaniom. Czy 

mu się uda? Czytaj dalej. 

Strzelec 2019  
Przez cały rok Strzelec będzie się rozwijał. Fortuna mu sprzyja. Choć czasami 

zdarzą się gorsze dni, ogólna tendencja jest wzrostowa. Pojawią się nowe 

możliwości zawodowe, a i w życiu osobistym nie zabraknie satysfakcjonujących 

sukcesów. 

 

Koziorożec 2019  
Ten rok okaże się przełomowy dla Koziorożca. Nareszcie uda się zrealizować 

największe marzenia – a przynajmniej część z nich. Pojawi się wiele nowych 

pomysłów związanych z karierą zawodową, ale i pieniędzmi. Bardzo ważne są 

teraz kontakty z innymi ludźmi oraz umiejętność komunikacji. 

 

Wodnik 2019  
To może być obiecujący rok pełen nadziei na przyszłość oraz czas wielu spotkań 

z przyjaciółmi. Wodnik może liczyć na sporo świeżych pomysłów, które 

pomogą mu wypłynąć na szerokie wody mądrości i pasji. Jeżeli Wodnik do tej 

pory czuł, że nie kroczy właściwą ścieżką, w tym roku nareszcie uda mu się 

dokonać koniecznych zmian. Zacznie robić to, do czego został przeznaczony. 

  

Ryby 2019  
To będzie dość wyboisty rok dla Ryb. Z jednej strony, zbliżają się sukcesy, ale z 

drugiej – czeka Ryby dużo ciężkiej pracy. Choć mogą one liczyć na realizację 

części marzeń, nie uda się to bez wysiłku. Pewne obowiązki wymuszą na 

Rybach zaangażowanie na poziomie, do którego nie są przyzwyczajone. 

 

 

 
 

(Źródło: przewodnikduchowy.pl/wt/2019-horoskop.php) 
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WESOŁYCH ŚWIĄT 
 
i 
 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2019! 
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