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�wi�to Niepodległo�ci 
to szczególny dzie� w 
historii Polski. W tym 
dniu wszyscy staramy 
si� uczci� pami��  
i po�wi�cenie naszych 
przodków. 
Czy patriota to puste 
słowo? Nie! Nigdy nie 
mów tego swemu 
pradziadkowi i innym, 

którzy walczyli o to, by� dzi� mówił po 
polsku! 

CZUWAŁ  POLSKI  �OŁNIERZ 
  Czuwał polski �ołnierz,  
  Czuwał noc�, dniem,  
  �eby� mógł po pracy            
  Spa� spokojnym snem.           
       By Ojczy�nie naszej      
       Nie zagra�ał wróg,        
       By� si� w szkole co dzie�         
       Pilnie uczył mógł. 

Cz. Janczarski 
Co robi patriota w naszych czasach: 

1. Nie wstydzi si� swego polskiego 
pochodzenia. 
2. Odwiedza i sprz�ta pomniki bohaterów 
polskich. 
3. Kultywuje polsk� tradycj�.   
4.Bierze udział w uroczysto�ciach 
pa�stwowych.     
5.Je�eli ma sko�czone 18 lat, bierze udział  
w wyborach. 
6. Dba o czysto�� brzmienia j�zyka 
polskiego.  
7. Szanuje i piel�gnuje przyrod�.     
 
Ul z miodem, limuzyna, karoca  
z ko�mi odwo��ca nas do domu, 
organy z mikrofonem i moc 
wró�ki, aby ka�dego chłopaka 
zamieni� w ropuch�! O szkole 
marze� czytaj na stronie 2 i 3! 

Czy warto likwidowa� gimnazja? 
 Na pytania dotycz�ce organizacji 
szkolnictwa oraz agresji(i nie tylko), 
zadane przez redakcj� odpowiadał 
dyrektor naszej szkoły.  
 Redakcja: Jest Pan dyrektorem 
szkoły od kilkunastu lat. Czy widzi 
Pan ró�nice mi�dzy uczniami kiedy�  
i dzi�? 
Dyrektor Szkoły, Zbigniew Rutkowski: 
Uczniowie kiedy� i dzi�, według mnie, 
s� bardzo podobni. Kiedy� i teraz 
dziecko rodzi si� dobrym i poczciwym 
człowiekiem, a jak to si� zmieni, zale�y 
tylko od niego samego i jego 
najbli�szych. Zawsze byli, s� i b�d� 
uczniowie ambitni i sumienni, ale 
równie� ci, z którymi s� problemy 
wychowawcze. 
 Jak wygl�dałaby Pana szkoła 
marze�? 
- To szkoła, do której ucze� idzie z przy-
jemno�ci�. To szkoła z bogat� oferta 
zaj�� pozalekcyjnych. My�l�, �e nasza 
szkoła nie jest odległa od szkoły marze�. 
Chciałbym j� udoskonala� i stara� si� 
poprawi� warunki do prac uczniom  
i pracownikom. Szkoł� marze� jest 
szkoła cudownych uczniów i wspa-
niałych nauczycieli, to wzajemny 
szacunek i zrozumienie obu stron. Jest to 
szkoła tworzona wspólnie z rodzicami. 
Szkoła to ład, obowi�zek i dyscyplina,  
a tak�e przyja�� ucznia i nauczyciela. 
 Du�o mówi si� obecnie  
o gimnazjum w Gda�sku. W jaki 
sposób przeciwdziała si� agresji w 
naszej szkole? 
- Wszyscy musimy robi� wszystko, by 
nie dopu�ci� do tragedii. Chcemy  
i staramy si� by� przyjaciółmi 
młodzie�y. Pracownicy szkoły tworz� 
atmosfer� i klimat korzystne dla 
uczniów, dzi�ki czemu mamy nadziej�, 
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�e powoduje to mał� ilo�� agresji. Jeste�my 
jedn� z nielicznych szkół wiejskich z 
pedagogiem i psychologiem. Współ-
pracujemy z rodzicami oraz domem 
uczniów. Jeste�my wyczuleni, obserwujemy 
i reagujemy. 
 Czy jest Pan za tym, by likwidowa� 
gimnazja? 
- Nie, to nie pora wraca� do tego, co było 
kiedy�. Teraz ju� nie nale�y o tym my�le�. 
Trzeba zwróci� uwag� na wychowanie  
i wiek gimnazjalistów, a tak�e warunki do 
rozmowy z nimi. Osobi�cie jestem za 
utrzymaniem gimnazjów, a nawet za 
tworzeniem takich zespołów szkół jak nasz, 
gdzie razem jest szkoła podstawowa  
i gimnazjum. 
 Uczymy si� na lekcjach zasad 
demokracji. Co oznacza ona dla Pana? 
- Dla mnie demokracja oznacza wolno�� 
słowa, wyznania, pogl�dów. Jest to 
odpowiedzialno��, szacunek przestrzeganie 
zasad i norm. 
 Wiemy, �e zasiadał Pan w Radzie 
Powiatu. Na co ma wpływ, o czym 
decyduje? 
- Jest przedstawicielem społecze�stwa. Rada 
Powiatu ma wiele najrozmaitszych zada�. 
Odpowiada mi�dzy innymi za szkolnictwo 
ponadgimnazjalne, specjalistyczn� opiek� 
medyczn�, drogi powiatowe. Ma wiele 
wydziałów, np.: geodezja, komunikacja. 
Wa�nym zadaniem jest opieka na dzie�mi, 
które nie maj� rodzin. W ubiegłym roku na 
terenie naszego powiatu powstał Dom 
Dziecka w Kijanach. Powiat to nasza mała 
ojczyzna. 
 Na pewno pami�ta Pan swoj� 
edukacj�. Który jej etap był 
najprzyjemniejszy? 
- Najlepiej wspominam okres szkoły 
�redniej. Ucz�szczałem do szkoły kształc�cej 
nauczycieli – Pedagogiczne Studium 
Techniczne. Była to cudowna szkoła o 
niezapomnianym klimacie i wspaniałych 
nauczycielach. Du�o dobra stamt�d 
przeniosłem do naszej szkoły. Równie 
dobrze wspominam studia i szkoł� 
podstawow�. 

 Gdyby miał pan zbudowa� 
model idealnego ucznia i nauczyciela, 
to jakby one wygl�dały? 
- Ucze� – to ten, który zna prawa, ale nie 
zapomina o obowi�zkach. Wie, co chce 
w �yciu osi�gn�� i robi�. To normalny 
człowiek, który nie przekracza �adnej 
granicy. Nauczyciel – osoba oddana 
szkole. Pasjonat swojej dziedziny, 
przyjaciel dzieci, maj�cy czas na 
rozwijanie zainteresowa� uczniów, 
organizacj� ich wolnego czasu. 
Wycieczki, wyjazdy, spotkania itp. 
Czy prywatnie Pan dyrektor ma jakie� 
słabo�ci? 
- Jak ka�dy. Bardzo lubi� słodycze, ale 
staram si� walczy� z tym. 
 W jaki sposób sp�dza Pan 
wolny od obowi�zków czas? 
- Cz��� czasu przeznaczam na opiek� 
nad moimi rodzicami. Pochłania mnie 
moja działka, na której lubi� przebywa�. 
Cz�sto si�gam po dobr� ksi��k�, lubi� 
obejrze� dobry film. Na bie��co �ledz� 
polityk� polsk� i zagraniczn�. Ka�d� 
woln� chwil� sp�dzam z rodzin�, która 
jest najwa�niejsza. 
 

Kasia Pułka :-)* 
Kasia Bogudzi�ska 

Pałac w szkole 
Aby dobrze si� w szkole uczyło 

marzymy o ró�nych rzeczach. Niektóre 
nasze zachcianki mo�na byłoby spełni�.  
 

Czego oczekuj� od szkoły 
mali uczniowie? 
Ania, 6 lat- konia, słonia z fontann�, 
�yraf�, psa, kota, pałac. 
Ola, 5 lat- pałac dla lalek oraz �ebym si� 
w nim zmie�ciła, wi�cej mi�ków! 
Dominika, 6 lat- ul z miodem, 
limuzyn�, karoc� z ko�mi odwo��c� nas 
do domu, organy z mikrofonem, moc 
wró�ki, aby ka�dego chłopaka zamieni� 
w ropuchy. 
Monika, 6 lat- 2-3 lalki Barbie, 
cukiernia niedaleko domu, sukienki, 
złoty pier�cionek. 
Paulina, 4 lata- nowy plac zabaw. 
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Darek, 6 lat- nowa droga do domu i do 
szkoły. 
Natalka, 5 lat- le�akowanie od przedszkola 
do ko�ca gimnazjum. 
Kasia, 6 lat- chciałabym, �eby rodzice 
przychodzili ze mn� do szkoły i si� w niej 
bawili. 
Mateusz, 4 lata- nowe panie wo�ne. 
Agatka, 4 lata- lepsze obiady. 
Marta, 5 lat- wi�cej chłopaków i dziewczyn 
w naszej klasie. 
Dominik, 6 lat- wi�cej motorów. 
Izabela, 6 lat- wyremontowane i odnowione 
przedszkole. 
Kasia, 4 lata- �ciany w misie. 
Julka, 5 lat- kanapy i fotele. 
Michał, 6 lat- hu�tawki na korytarzu. 
Michał, 4 lata- chciałbym, aby nasza szkoła 
była pomalowana na zielono w kolorowe 
samochody. 

Starszaki maj� inne pomysły na 
wygodne �ycie 
Ola, 7 lat: 

- plac zabaw dla starszych 
- zlewy w łazience, �eby nie zwisały 
- nowy wystrój klas 

Dominika, 7 lat: 
- nauczyciele maj� nie krzycze� 
- szkoła ma by� pomalowana na 

zielono 
- �eby szybciej były prowadzone 

lekcje, aby ju� mogły by� wakacje 
Michał, 7 lat: 

- inne przedmioty lekcyjne 
- zabawki w klasie 
- �ary na lekcjach 
- wesołe lekcje 

Adrian, 7 lat: 
- jedna tablica dla dzieci ni�ej, a druga 

dla nauczycieli wy�ej 
- kolorowe kwiatki i drzewa wkoło 

szkoły 
- �eby nie było du�ego ruchu na 

przerwie 
Czarek, 7 lat: 

- mi�kkie fotele i kanapy na 
korytarzach 

- dłu�szy korytarz, �eby mo�na było 
si� �ciga� 

Patryk, 7 lat: czysto, wi�cej przerw, mniej 
lekcji, wi�cej za Kamil, 7 lat: 

- sala komputerowa dla maluchów. 
Przeprowadzili�my równie� sonda�   
u nieco wi�kszych uczniów naszej 
szkoły. 
Zadali�my im pytanie: Co chcieliby 
zmieni� w naszej szkole? Oto ich 
odpowiedzi: 
Natalia, 13 lat- nowe ławki na 
korytarzach oraz zwi�kszenie ich ilo�ci 
zwłaszcza w starym skrzydle szkoły. 
Krzysiek, 15 lat- bufet w szkole. 
Kasia, 14 lat- basen oraz kort tenisowy. 
Karolina, 15 lat- Dłu�sze przerwy, 
lekcje co pół godziny. 
Mateusz, 13lat- 4-5 lekcji dziennie, zero 
sprawdzianów. 
Monika, 14 lat- wi�cej, ale krótsze 
wakacje. 
Kamil, 15 lat- lepiej ucz�cy nauczyciele. 

A Ty jakie masz pomysły na 
szkoł� pełn� wygód? 

Wcale nie s� gorsi… 
 
W naszej szkole 
w jednym z 
ostatnich dni 
pa�dziernika 
odbyło si� 
przedstawienie 
grupy członków 
Warsztatów 
Terapii 
Zaj�ciowej w 
Janowicy. 
Bezsłowny 
spektakl ,,Lilie” A. Mickiewicza zyskał 
wysokie uznanie u uczniów naszej 
szkoły. Spotkanie u�wietniły wyst�py 
grup tanecznych z Zespołu Szkół w 
Cycowie oraz piosenki w wykonaniu 
Łukasza Liska. Nasza szkoła ma w 
nazwie „z oddziałami integracyjnymi”. 
Młodzie� z naszej szkoły wspaniale 
zintegrowała si� z aktorami 
fantastycznego przedstawienia. Mamy 
nadzieje, �e takie spotkania coraz 
cz��ciej b�d� miały miejsce w naszej 
szkole. Jeste�my za integracj�, walk� ze 
stereotypami. 

 
Karolina Kuberska
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Halloween 
Co roku 31 pa�dziernika obchodzone jest �wi�to Halloween. Niestety  

w Polsce nie jest ono uwa�ane jako tradycja naszego kraju. Halloween 
obchodzone jest w krajach Ameryki. 

Symbole 
Duchy, zjawy, szkielety, czaszki, upiory, czarownice, trupy, �mier�, 

kostiumy, demony itp. Nieodł�cznym symbolem tego �wi�ta jest tak�e wydr��ona 
dynia. W �rodku znajduje si� �wieca, która nadaje dyni widok lampy. Dynia na 
Halloween jest prosta w przyrz�dzeniu. W tym celu nale�y ostrym no�em odci�� 
gór� owocu, wydr��y� z niej cały mi��sz ły�k�, wyci�� otwory i gotowe! 

Pochodzenie i wró�by 
 	wi�to Halloween w naszym kraju stało si� popularne pod koniec lat 90-tych. Przewa�nie 
organizuje si� liczne imprezy w klubach, wyst�py teatralne i proszenie po domach o słodycze. 
Halloween wywodzi si� z poga�skiego i celtyckiego obyczaju All Hallow's.W XIX w. przyw�drowało 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dzi� jest obchodzone. W ten sam dzie� w Irlandii palono ogniska 
oraz odprawiano za zmarłych zabawy (wró�by). Najpopularniejsz� zabawa jest łapanie jabłek, w której 
za pomoc� z�bów nale�y wyłowi� pływaj�ce w wannie lub basenie jabłka. Inna popularna zabawa to 
zjadanie, bez pomocy r�k, wisz�cych na nitkach ciastek i owoców. Do zabaw halloweenowych nale�� 
tak�e wró�by, np. wró�enie ze spodków. Siedz�ca za stołem ze zwi�zanymi oczami osoba wybiera 
jeden ze stoj�cych na stole spodków. Zawarto�� spodka wró�y wydarzenie na nast�pny rok.  
W Ameryce Północnej niezam��ne kobiety siadaj� w ten dzie� w ciemnym pokoju patrz�c w lustro tak 
długo, a� nie pojawi si� w nim twarz przyszłego mał�onka, ale uwaga, je�li zamiast twarzy pojawi si� 
trupia czaszka, kobieta nie prze�yje dłu�ej ni� rok.  

Karolina Kuberska 
  

ANDRZEJKI – NIEZWYKŁY WIECZÓR WRÓ�B 
  
 Zwyczaj ten ma dług� tradycj�. Kiedy� uczestniczyły w nich wył�cznie kobiety. 29 
listopada w wigili� imienin Andrzeja. Dziewczyny zbierały si�, by wywró�y� sobie imi� mał�onka 
i przyszło��. Obecnie we wró�bach uczestnicz� równie� panowie.  
  
	wi�ty Andrzej to opiekun panien na wydaniu. 

Istnieje wiele wró�b zwi�zanych z tym wieczorem.  
Aby si� dowiedzie�, kto pierwszy stanie na �lubnym kobiercu nale�y 

ustawia� buty wszystkich zebranych jeden za drugim. Najwcze�niej na weselu 
b�dziemy si� bawi� u wła�ciciela bucika, który pierwszy pojawi si� za drzwiami. 

Je�li chcesz wiedzie�, jak b�dzie wygl�da� twoja druga połówka w dzie� 
�w. Andrzeja zrezygnuj z jakichkolwiek napojów, a przed snem zjedz porcj� 

słonego �ledzia. Ukochana osoba przy�ni ci si� w nocy. 
Lanie wosku przez klucz... ciekawe, jaki kształt przyjmie twoja figura woskowa. Razem ze 

znajomymi spróbuj odgadn��, co mo�e on oznacza�. Kto wie, by� mo�e otrzymasz to, co wosk ci 
poka�e.  

 
To tylko kilka przykładowych wró�b. Wspólnie ze znajomymi zorganizujcie sobie taki seans 

wró�b. Kto wie, jaki los ci sprzyja… 
 

Kasia Pułka
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      Młody, pi�kny i...  ambitny 
 
 Taki jest pan Michał Stolarz, który w 
naszej szkole odbywał praktyki pedagogiczne 
na lekcjach wychowania fizycznego i jak to 
w �yciu bywa padł ofiar� w�cibskiego 
dziennikarstwa ���� 
 

Dlaczego postanowił pan studiowa� 
wychowanie fizyczne? 
 Zawsze interesowałem si� sportem  
i byłem ciekawy jak wygl�da studiowanie na 
takiej uczelni. 
 Poza studiami i praktykami w naszej 
szkole jaki ma pan interesuj�ce zaj�cia? 
 Cz��� czasu głównie po�wi�cam 
siatkówce. Ale uwa�am, �e ka�da forma 
ruchu jest dobra dla zdrowia człowieka, 
dlatego te� nie unikam innych zaj�� 
ruchowych. 
 Co uwielbiał pan jako chłopiec? 
 Bardzo lubiłem gra� w gry zespołowe. 
Rusza� si�, a nie siedzie� w domu. 
Uwielbiałem chodzi� na lekcje wychowania 
fizycznego. 
 Kto jest pana autorytetem? 
 Nie mam jako takiego autorytetu. 
Staram si� sam dobrze wykonywa� 
powierzone mi obowi�zki je�li chodzi o 
praktyki, nauk� itp. 
 Jak współpracuje si� panu z uczniami 
naszej szkoły? 
 Je�eli o uczniów chodzi, to nie mam 
�adnych zastrze�e� odno�nie ich zachowania i 
pracy z nimi. Ciesz� si�, �e mogłem odbywa� 
praktyki w tej szkole, z tak zdoln� młodzie�� 
jaka tu ucz�szcza. 
 Czy chciałby pan w przyszło�ci podj�� 
prac� w tej szkole? 
 Je�eli miałbym wybiera� swój 
przyszły zawód, a taki wybór mnie czeka, to 
zostaj�c nauczycielem wychowania 
fizycznego w pierwszej kolejno�ci 
pomy�lałbym o tej szkole. 
 Jako nasz absolwent, co zauwa�ył pan 
interesuj�cego w szkole? 
 Du�o zmian na lepsze. Szczególnie 
chodzi mi o stan obiektów sportowych i nowo 
powstał� hal�, która spełniaj�c wszystkie 
normy bardzo ułatwia prac� zarówno 

nauczycielom jak i uczniom, a tak�e mi  
w odbywaniu praktyk pedagogicznych. 

Jak czuje si� pan w roli nauczyciela? 
 Jest to bardzo przyjemne uczucie, 
wiedz�c, �e pracuje si� z tak zdoln� 
młodzie��. Moim zadaniem było przekazanie 
im wiedzy, jak� posiadam. Dzieci za� 
wykazały si� ch�ci� współpracy, du�ym 
zaanga�owaniem i dyscyplin� podczas zaj��. 
 Jako przyszły nauczyciel czego 
oczekuje pan od uczniów? 
 Jako nauczyciel pragn�łbym, aby 
wszyscy moi wychowankowie niezale�nie od 
wieku mogli powiedzie�, �e z ch�ci� 
uczestnicz� w zaj�ciach, widz� dlaczego ruch 
jest wa�ny dla zdrowia, stosuj�c to w �yciu 
codziennym. Licz� na to, �e w przyszło�ci 
pracuj�c jako nauczyciel wychowania 
fizycznego trafi� na niemniej zdoln� i ch�tn� 
do współpracy młodzie�. 
 Serdecznie dzi�kuj�. Wszystkim nam 
jest przykro, �e pan musiał uko�czy� ju� 
praktyki w naszej szkole, wszyscy liczymy i 
chcemy ujrze� pana powtórnie w naszej 
szkole, ale ju� jako nauczyciela. 

Kasia Pułka :-)* 
 

CZAS NA DEBIUT !!! 
Wielu z Was lubi pisa�, przelewa� swe 

emocje na papier. Mo�ecie podzieli� si� 
swoj� poezj� i by� czytani przez młodzie� 
całej szkoły. Wystarczy dostarczy� swoje 
wiersze do �wietlicy na poddaszu. 
Zapraszamy!!! 

Oto pomysł na Mickiewicza w nowej 
wersji:  

Jestem much� rodu szlacheckiego, 
nie obawiam si� Wolskiego. 
Pi�kna jestem niesłychanie  
i solidne mam brz�czenie. 
Liczna moja jest rodzinka 

ja mam ciotk�, babk�, stryjka. 
Taka silna jestem, �e gdy tylko zechc�  
to z łatwo�ci� przebij� sieci paj�cze.  

Gdy tylko w�ciekły Wojski  
złapał swoj� plack� 

zabił moj� ciotk�, a tak�e prababk�.  
Lecz za to kara go te� dostała, 

uderzył si� w uszaki a potem miała siniaki.  
 

Margarita Florek
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Pot��na dawka humoru,  
by zniszczy� Wasz� jesienn� chandr� 

 
Konduktor w poci�gu pyta si� podró�uj�cej z 
psem blondynki:  
- Czy pani zapłaciła za tego psa?  
- Ale� sk�d! Dostałam go na urodziny... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Przychodzi baba do lekarza z zezem 
rozbie�nym: 
- Co si� pani tak rozgl�da? 
 

*** 
Franek mówi do kolegi: 
- W niedziel� wybieram si� z te�ciow� na 
giełd� staroci. 
- A ile chcesz za ni� dosta�? 

*** 
Dwaj koledzy rozmawiaj� w biurze. W 
pewnej chwili jeden z nich stwierdza: 
- Moja te�ciowa to straszna piła!  
- Ja czego� takiego nie mog� powiedzie� o 
mojej te�ciowej. Piły zazwyczaj maj� z�by... 
 

*** 
- Czym ró�ni si� do�wiadczony informatyk od 
pocz�tkuj�cego? 
- Pocz�tkuj�cy uwa�a, �e 1KB to 1000B, a 
do�wiadczony jest pewien, �e 1km to 1024m. 

*** 
Kubu� mówi do prosiaczka:  
- Wiem co si� z Tob� stanie, gdy doro�niesz.  
- A co czytałe� mój horoskop?  
- Nie, ksi��k� kucharsk�... 

*** 
Nauczycielka pyta Jasia: 

- Dlaczego jesz kanapk� na lekcji? 
- Bo mi szkoda czas traci� na przerwie – 
odpowiada chłopiec. 

*** 
Dwaj pensjonariusz zakładu psychiatrycznego 
postanowili sp�dzi� noc pod drzewami w 
parku. Aby si� ochroni� przed zimnem 
przykryli si� drabinami. Nazajutrz jeden 
mówi do drugiego: 
- Strasznie zmarzłem w nocy. W mojej 
drabinie brakowało jednego szczebla.  

*** 
- Wiecie, dlaczego Fiat 126p ma z tyłu 
podgrzewane szyby? 
- �eby tym, co go pchaj� zim�, było ciepło  
w r�ce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak po klasyfikuje si� polskie społecze�stwo? 
- Jak ziemniaki. S� ró�ne gatunki, ale 
wi�kszo�� si� tłucze. 

*** 
Mały Krzysio wraca z płaczem z zerówki: 
- Nie b�d� chodził do szkoły! - chlipie.  
- Czyta� jeszcze nie umiem, pisa� te� nie, 
pani nawet z kolegami nie pozwala 
rozmawia�! To co ja tam b�d� robił?! 

*** 
Pyta Jasio koleg� 
- Dlaczego wasz pies nazywa si� Idiota? 
- Dla hecy. Wiesz, ilu ludzi si� ogl�da, gdy go 
wołam?! 

Kasia Pułka, Kamil Kaszyca
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Horoskop 
Baran 

Uwa�aj na Kozioro�ce. Mog� Ci 
wyrz�dzi� wiele szkód  
i problemów. Natomiast koleg� 
od serca oka�e si� Waga. 
Doradzi Ci we wszystkich 

komplikacjach. Wystrzałowa randka tylko ze 
Strzelcem. 

Byk 
Twoim zagro�eniem b�dzie 
Baran. Omijaj go szerokim 
łukiem. W roli przyjaciela zagra 
Skorpion. Jak zwykle macie 

wiele do omówienia. Spotkania osobiste z 
Rakiem. 

Bli�ni�ta 
Twoim przyjacielem na pewno 
nie oka�e si� Rak, lecz Waga. 

Musisz si� do niektórych 
spraw przyzwyczai�.  

W zwi�zek zaanga�ujesz si� z 
Wodnikiem. To b�dzie bombowy zwi�zek. 

Rak 
Bli�ni�ta to Twój dzisiejszy 
wróg! Eliminuj go z ka�dego 
wa�nego zdarzenia. W tym na 

pewno pomo�e Ci Panna. Doradzi 
Ci jak post�powa� w takiej sytuacji. 
Polubisz natomiast Byka. Mo�e Ci� 
zauroczy�. 

Lew 
Twoje obawy b�d� dotyczy� 
Panny. Chyba nie znajdziecie 
wspólnego j�zyka. Lubisz 
Wodnika? Słusznie! 

Zakolegujesz si� z nim jak nigdy dot�d. Ale 
wiedz, �e najlepsze kontakty utrzymasz z 
Wag�. 

 
Panna 

Rak, Twój niemiły przyjaciel. Nie 
rób sobie złudze�, �e kiedykolwiek 

si� zaprzyja�nicie. W tej sytuacji 
najlepszym Twoim wyborem 

oka�e si� Byk. Wpadniesz w oko 
Kozioro�cowi. Czy�by mały flircik? 

Waga 
Przemie�cisz si� w �wiat plotek. 
Negatywne plotki o Tobie 
rozpowiada� b�dzie jak zwykle 
Skorpion. Z nim nawet nie warto si� 
przywita�. Odwrotna sytuacja to Baran. 
Zostaniecie mega przyjaciółmi, ale Twoj� wielk� 
miło�ci� b�d� Ryby. 

Skorpion 
W tym miesi�cu Twoim partnerem 
zostanie Strzelec. Wcale si� lubi� 
długo nie b�dziecie. Zauroczy Ci� w 
niedługim czasie osoba tego samego znaku, co Ty! 
W razie nieudanego zwi�zku zawsze po�ali� si� 
mo�esz Wodnikowi. 

Strzelec 
Na li�cie Twoich wielbicieli na 
pewno nie b�dzie Raka. Twoim 
przyjacielem zostanie nie�miały 
Kozioro�ec. Zwracaj si� do niego 
cz��ciej, zwłaszcza gdy masz strasznego doła. 
Wsparcie dostaniesz na pewno. W sprawach 
sercowych bezzwłocznie prosz� si� uda� do Ryby. 

Kozioro�ec 
   Na wspólnych pogaw�dkach na 
pewno nie  spotkasz si� z Lwem. 
Szukanie tematów wspólnych, które 
was interesuj�, mo�e potrwa� długo. 
Kochasz rozmawia� ze 
 Skorpionem. Natomiast zauroczy Ci� Baran. 

Wodnik 
Na wspólne w�drówki raczej nie 
wybieraj si� z Pann�. Mo�ecie 
zabł�dzi� bezpowrotnie. Wspaniale 
b�dziesz si� bawi� w towarzystwie 
Strzelca. Sympati� oka�� si� Bli�ni�ta. Czy�by 
pora wkroczy� w powa�ny zwi�zek? 

Ryby 
Kochasz gada� przez telefon z 
Kozioro�cem. To Twój prawdziwy 
przyjaciel. Miewasz złe dni? To na 
pewno przez Wag�. Uwa�aj na ni�, 
bo mo�e Ci� wci�gn�� w niezłe 
tarapaty. Miło�ci� od pierwszego wejrzenia b�dzie 
Strzelec. Walcz o niego! 

Gazetowy astrolog K. B.
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Łamigłówka na jesienny wieczór 
 

 Poziomo:                                                                  Pionowo: 
I. Bóg wojny.                                                     1. 1/60 minuty. 
II. Mały dom.                                                      2. Twórca bajek – Walt ... 
III. W niej kwiaty.                                                3. Miasto Koziołka Matołka. 
IV. Gadaj�cy ptak.                                                4. Pracuje w kopalni. 
V. Przy dachu na wod�.                                       5. Z wod� – zdobi np. plac.  
VI. Ksi�ga wyrazów.                                            6. Obchodzi imieniny w ostatni dzie� 
VII. „Ruchome” �wi�to.                                            roku. 
VIII. Gazeta ukazuj�ca si� co jaki� czas.                7. Nast�puje po dniu. 
                                                                                    8. Obchodzi imieniny 25 wrze�nia. 

                      
     1                 
 I   3               5      
                        

II     1      2                
     8     3    4          
          IV       5             
        9                  
    III              V               
                           
                  8        
      6        4          
     VI                         
          7      6       
  VII   7                  2       
                         
         VIII   10                    
                        
                       
                       
                       
                      
                      
                      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
   Rozwi�załe�? Marzy Ci si� za to nagroda? Nic prostszego! Dostarcz rozwi�zanie na 
oryginalnym kuponie z gazetki jednemu z naszych redaktorów. W�ród autorów poprawnych 
rozwi�za� rozlosujemy nagrod� – niespodziank�.      Kasia Pułka :-) 


