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Na czym polega magia Świąt? 
 

Święta to wyjątkowy czas – pełen uroku i przyjaznych chwil. To 

otwarte serca i moc zrozumienia. Święta to nie tylko dom pełen gości, 

bogato zastawiony stół, wielkość i wartość prezentów pod choinką, to 

coś więcej niż włączony non stop telewizor. 

 

Święta to my – to spojrzenie na nas samych przez pryzmat całego 

roku. To przyzwolenie na wspomnienia i wielkie marzenia. 

Zatrzymajmy się na chwilę, zwolnijmy i odpocznijmy. 

Jak poczuć prawdziwą magię Świąt? 

 

Stwórz nowy, swój własny pomysł na te Święta. Stwórz własną 

wyjątkową tradycję.  

 

Niech te chwile będą wyjątkowe. Spędź je w gronie najbliższych osób 

lub sam na sam. Wyłącz telewizor, komputer i telefon, niech 

najpiękniejsze kolędy zabrzmią w sercu. A najwartościowszym 

prezentem niech staną się życzenia.  

Przemyśl, co komu chcesz życzyć i po prostu to powiedz. 

 

Magia Świąt to wyjątkowy czas, który ma dodać refleksji całemu naszemu życiu i dopełnić chwilę, by skupić się 

tylko i wyłącznie na tym, co wyjątkowe i prawdziwe. Bądźmy dla siebie przyjaciółmi i pozwólmy sobie siebie 

zrozumieć.  

 

Symbole świąt Bożego Narodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed nami Boże Narodzenie. Dla wielu osób to czas kultywowania tradycji i religijnych obrzędów, wspólnego 

spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, obdarowywania się podarunkami i odpoczynku. Święta te okraszone są 

niezwykłą symboliką. Czy wiemy, skąd się wziął zwyczaj ubierania choinki i dla kogo jest wolne miejsce przy 

stole? Warto znaleźć odpowiedzi na te pytania jeszcze przed pierwszą gwiazdką. 
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Znaczenie słów 

Słowo „wigilia” pochodzi od łacińskiego „vigiliare” i oznacza „nocne czuwanie”.  To wieczór przed ważnym 

wydarzeniem kościelnym. Nawiązuje do spotkań pierwszych chrześcijan obchodzących Ostatnią Wieczerzę. 

Kolory świąt 

To zielony i czerwony. Zieleń symbolizuje nadzieję i wierność, a czerwień krew Chrystusa. 

Choinka 

Dawniej świąteczne drzewko nazywano „hailekrystem”. 

Zwyczaj jego dekorowania przywędrował do Polski na 

przełomie XVIII i XIX wieku z Niemiec. Według tradycji 

choinkę powinno się ubierać 24 grudnia. Światełka 

symbolizują przyjście na świat Jezusa, ozdoby to symbol 

łaski Bożej, łańcuch węża-kusiciela, a jabłka – grzechu. 

Prezenty pod choinką są symbolem darów, które otrzymał 

Jezus, ale też obdarowywania się pierwszych wyznawców 

chrześcijaństwa. 

Świeca wigilijna 

W Polsce świecę zapala się na wigilijnym stole, ale zwyczaj 

przyszedł z Holandii, gdzie świecę lub lampion zapalano w 

wigilię przed domem. Miał to być znak zaproszenia Maryi 

i  Józefa, aby Jezus mógł się także narodzić w naszym domu. 

Dzielenie się opłatkiem 

Dzielenie się opłatkiem ma symbolizować wdzięczność, to 

również znak przebaczenia dawnych win. Zwyczaj pochodzi z początków XIX w. Wówczas opłatki wytwarzano 

z przaśnego ciasta, chleba i wody. 

 

Wolne miejsce 

Nakrywając do świątecznego stołu, pamiętamy o ustawieniu na stole jednego dodatkowego nakrycia dla 

niespodziewanego gościa. To symbol pamięci o tych, którzy nie mogą spędzić tegorocznych świąt razem z nami. 

W wielu domach przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku rodziny. 

Sianko pod obrusem 

Jest symbolem ubóstwa i żłóbka, w którym leżał mały Jezus. Według tradycji w niektórych domach ten, kto 

wyciągnie najdłuższe źdźbło siana spod obrusa, będzie cieszył się największym szczęściem i powodzeniem w 

nadchodzącym roku. Dawniej oprócz sianka przynoszono do domów snopy zboża, które ustawiano w kątach – 

miały zapewnić urodzaj i dobrobyt w nadchodzącym roku. 

Dwanaście potraw 

Zdania na temat prawidłowej liczby potraw na wigilijnym stole są podzielone. Według niektórych tradycji 

powinna być to dowolna liczba nieparzysta. Podobno 

w zamierzchłych czasach na chłopskich stołach w wigilię 

Bożego Narodzenia serwowano pięć potraw, na 

szlacheckich dziewięć (symbol chórów anielskich), a na 

arystokratycznych – jedenaście. Obecnie mówi się 

o dwunastu potrawach – dla upamiętnienia dwunastu 

apostołów. Podawane są m.in. śledzie i karp w różnych 

postaciach, barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa, 

pierogi, kluski z makiem, bigos, makowiec, pierniki 

i kompot z suszonych owoców. 

Śpiewanie kolęd 

Śpiewanie kolęd rozpoczyna się po wieczerzy wigilijnej i trwa przez cały świąteczny czas, aż do 6 stycznia, 

a w niektórych regionach nawet do początku lutego. Pierwsza polska kolęda – „Zdrów bądź królu anielski” – 

pochodzi z 1424 r. Warto pośpiewać po obfitej wieczerzy, gdyż podczas godziny śpiewu można spalić 120 kalorii. 
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Dlaczego dajemy prezenty na Święta? 
 

Święta Bożego Narodzenia są na stałe zakorzenione w naszej 

kulturze i w naszych obyczajach. Wszyscy pamiętamy 

o dwunastu potrawach, pasterce, kolędach, opłatku, 

życzeniach, choince oraz o prezentach pod nią. Nie każdy 

jednak wie, skąd wziął się ostatni z wymienionych obyczajów. 

Sprawa nie jest jednak tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Aby 

w pełni zrozumieć złożoność tradycji dawania prezentów, należy 

cofnąć się wiele lat wstecz. I tutaj pojawia się niespodzianka – 

cofamy się do czasów przed narodzeniem Jezusa. 

Dawno, dawno temu … 

Sama idea wręczania prezentów może wywodzić się z prastarej 

praktyki handlu wymiennego. Oczywiście handel ma niewiele wspólnego z obdarowywaniem. Zdarzały się 

jednak wyjątki. W momencie, w którym za towar o określonej niższej wartości płacono przedmiotem o znacznie 

wyższej wartości, mogło dochodzić do umowy pomiędzy stronami. Osoba, która nadmiernie się wzbogaciła 

mogła zgodzić się na wyrównanie transakcji w przyszłości. Współcześnie może brzmieć to naiwnie, ale 

wspólnoty plemienne opierały się nie na skodyfikowanych prawach, ale na wartościach. Jedną z nich było 

zaufanie – tego typu długi były sprawą honoru, a niedotrzymanie ich wiązało się z poważnymi konsekwencjami. 

Należy także zaznaczyć, iż w tamtych czasach prezenty były oznaką szacunku i prestiżu. Nie chodzi jedynie 

o osobę obdarowaną – to strona wręczająca miła możliwość obniesienia się ze swoim statusem społecznym. 

Z kolei nieodwzajemniony upominek był plamą na honorze, dlatego też rzadko dochodziło do sytuacji, w której 

ktoś nie dostał innego, równie wystawnego prezentu. 

Największą ilość podarunków otrzymywały jednak bóstwa. Każdy składał w ofierze to, co miał najcenniejsze. 

Bogacze składali w ofierze złoto, rolnicy plony, a rzemieślnicy swoje najlepsze dzieła. Sytuacja zmieniła się 

dopiero w starożytnym Rzymie. Obchody święta ku czci Saturna, różniły się od innych. Saturnalia trwały od 

17 do 23 grudnia, były czasem radości, biesiady i ogólnej równości. Przez sześć dni obchodów niewolnicy stawali 

się równi swoim panom. Zdarzały się nawet przypadki, w których przy stole ich właściciele usługiwali im przy 

stole! Innym elementem celebracji były podarunki. Ojcowie rodzin otrzymywali gliniane figurki lub świece, 

a dzieci dostawały drobne zabawki. Ponadto wydawano uczty i bankiety dla przyjaciół, podczas których 

wymieniano się podarunkami. Bez trudu można zauważyć wiele analogii do świąt Bożego Narodzenia, ale 

chrześcijaństwo zaadaptowało tradycję dawania prezentów znacznie później. 

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta …  

Chrześcijańska tradycja dawania prezentów zaczęła się wraz ze świętym Mikołajem. Wbrew pozorom, był on 

postacią autentyczną i raczej nie przypominał starszego pana jakiego znamy dzisiaj. Święty Mikołaj czyli Mikołaj 

z Miry urodził się w 270 roku. Pochodził z niezwykle majętnej rodziny. Jego rodzice przez długi czas starali się 

o potomka, a po narodzinach syna jego rodzina stała się bardzo pobożna. Już od wczesnej młodości Mikołaj był 

bardzo troskliwy i wrażliwy na los innych. Po zostaniu biskupem, wsławił się swoją działalnością charytatywną. 

Pomagał biednym i potrzebującym niezależnie od ich statusu społecznego. Do legendy przeszła historia, w której 

biskup podjął się pomocy ubogiemu arystokracie, który nie mógł wydać córek za mąż, ponieważ nie mógł dać 

im posagu. Według podań, Biskup podrzucił rodzinie trzy sakiewki ze złotem. Zrobił to przez komin, a podarunki 

miały wpaść do suszących się przy palenisku trzewików. Nie wiadomo ile jest prawdy w tej historii, ale faktem 

jest legendarna szczodrość Mikołaja. Święty miał w zwyczaju dawać drobne upominki dzieciom, aby zobaczyć 

radość na ich twarzach. Biskup zmarł w 343 roku, a jego kanonizacja nastąpiła w IX wieku. Aby uczcić jego 

pamięć, około trzystu lat temu narodziła się tradycja wręczania sobie prezentów 6 grudnia. Należy pamiętać, że 

nie jest to rocznica urodzin Mikołaja, ale jego śmierci. 

W jaki sposób doszło do radykalnej zmiany wizerunku świętego? Przez setki lat atrybutami Mikołaja były 

biskupie szaty oraz pastorał. Inaczej był postrzegany jedynie przez Skandynawów i Holendrów. Według nich 

święty był przybyszem z północy i nazywał się Sinterklaas. Tradycje zaczęły się mieszać w czasie kolonizacji 

Stanów Zjednoczonych na początki XIX wieku. Inni osadnicy, wyśmiewając się z Holendrów stworzyli 

satyryczny obraz Sinterklaasa – według nich był on nordyckim krasnoludem, który ćmił fajkę, wesoło hasał po 
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dachach zostawiając w kominach prezenty. Szybko okazało się, ze taka wersja świętego bardziej odpowiada 

kształtującemu się społeczeństwu. Wystarczyło raptem kilkanaście lat, aby pojawiły się sanie z reniferami oraz 

nowe imię – Santa Claus. 

Skąd wziął się czerwony kubrak oraz nadwaga? Za jedno i drugie odpowiedzialny jest popularny napój gazowany. 

Podpowiemy jedynie, ze jest niezwykle popularny, ma ciemny kolor, a jej barwą firmową jest czerwień. Na 

potrzeby kampanii reklamowej z 1931 roku, artysta Huddon Sunblom stworzył znany nam dobrze wizerunek. 

Modelem, na którym się wzorował był jego emerytowany sąsiad Lou Prentiss. Gazowany napój podbił serca 

ludzi na całym świecie, a wraz z nim do popkultury wchodził nowy obraz świętego. To tłumaczy prezenty na 

Mikołajki, ale niekoniecznie na Boże Narodzenie. Jak więc do tego doszło? 

 

Prezenty na święta  

Tradycja obdarowywania się prezentami jest 

najmłodszym ze świątecznych zwyczajów. 

W zależności od źródeł, początek tradycji datowany 

jest na koniec XVIII wieku lub początek XIX. 

Zwyczaj powstał wśród bogatej arystokracji, którą 

było stać na tego typu rozrzutność w trakcie 

zaborów. Z czasem bogate mieszczaństwo również 

mogło pozwolić sobie na coroczne prezenty. 

Zwyczaj dawania prezentów na wsiach został 

wprowadzony dużo później, bo aż w drugiej połowie 

XX wieku. Jednakże od 6 grudnia, do końca 

karnawału istniał zwyczaj odwiedzania gospód 

przez kolędników. Nie byli to kolędnicy we 

współczesnym rozumieniu tego słowa – praktyka nie 

musiała być związana z Bożym Narodzeniem. 

Chodziło o to, żeby w zamian za życzenia składane gospodarzom również otrzymać jakiś drobiazg. Na początku 

było to jedzenie, później bywały to pieniądze. Gdy kolędnicy nie otrzymywali żadnego daru, dochodziło do 

różnych strat w gospodarstwie. Brzmi to więc jak zwyczajowa forma dobrowolnego haraczu, ale cały proces 

przebiegał raczej w pogodnej atmosferze. 

Przed XIX wiekiem jedynymi okazjami, podczas których wręczano prezenty były różnego rodzaju obrzędy 

przejścia oraz zdarzenia graniczne. Na przykład przy ceremonii zaślubin lub po narodzinach dziecka. Na 

szczęście w dzisiejszych czasach mamy o wiele więcej okazji, aby sprawić komuś radość prezentem.  

 

Czego życzyć na święta Bożego Narodzenia?  
 

Czego życzyć na święta? Wiele osób głęboko się nad tym zastanawia, 

ponieważ pragnie złożyć szczególne życzenia, które zapadną w pamięć. 

Zwykle – przy różnych okazjach – życzymy komuś zdrowia, szczęścia, 

pomyślności i powodzenia. Wszystko można jednak ułożyć w 

odpowiedni sposób, aby brzmiało możliwie jak najlepiej. Jak układać 

takie życzenia? I jakie powinny być życzenia na święta Bożego 

Narodzenia? 

Życzenia świąteczne powinny odnosić się zarówno do samych świąt, jak 

i do najważniejszych dla danego człowieka rzeczy. Są pewne podstawy, jak zdrowie i szczęście, których należy 

życzyć każdemu – bez względu na okazję. Resztę można jednak dopasować do konkretnej sytuacji czy konkretnej 

okazji. Dużo zależy też od tego komu składamy życzenia – jeśli to ktoś słabo znany, albo ktoś z kim mamy czysto 

formalne stosunki, również i życzenia powinny być formalne. Jeśli zaś to bliski znajomy lub ktoś z rodziny, 

możemy złożyć dużo swobodniejsze życzenia. Najczęściej wiemy też dobrze czego dana osoba potrzebuje, 

z czym się zmaga – warto więc umieścić w życzeniach pewne pocieszenie i dobre słowa na przyszłość. 

Przede wszystkim każdemu warto życzyć zdrowia, szczęścia, powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym 
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oraz spełnienia marzeń. To bardzo uniwersalne życzenia, które sprawdzą się w każdym przypadku. Do tego 

dodajmy, iż życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia. Wraz z życzeniami świątecznymi często składamy od 

razu życzenia udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku. Warto zatem dodać, że życzymy by ten kolejny 

rok był po prostu udany i obfitujący w miłe wydarzenia. 

Czego życzyć rodzinie na święta? 

Czego można życzyć na święta? Przede wszystkim dużo zdrowia – bez niego nie jesteśmy w stanie osiągnąć 

wielu rzeczy i w pełni cieszyć się z innych. Wszystkim – a zwłaszcza rodzinie – należy więc życzyć 

zdrowia. Warto nawiązać do czyichś planów i życzyć ich spełnienia – im więcej konkretów znamy, tym szczerzej 

brzmią życzenia. Życzymy też zwykle miłości, szczerych i pomocnych przyjaciół, zadowolenia 

z męża/dzieci/wnuków i ogólnie zadowolenia z życia. Rodzinie życzmy też spokojnych, miłych i białych świąt 

Bożego Narodzenia. Co prawda są takie osoby, które nie lubią śniegu i zimy, jednak każdy marzy o białym Bożym 

Narodzeniu. 

Życzeniami wymieniamy się przede wszystkim w Wigilię. Dzieciom i młodzieży życzmy więc powodzenia 

w szkole oraz dobrych ocen i znalezienia swojej drogi w życiu, a także rozwijania pasji i talentów. Ten ostatni 

punkt sprawdzi się również w przypadku dorosłych. Jeśli na przykład wiemy, że ktoś chce założyć swoją firmę, 

życzmy by mu się udało. Jeśli ma jakieś inne plany i marzenia, również odnieśmy się do nich, życząc by się 

spełniły. Jeśli życzenia wigilijne będziemy składać członkom rodziny, z którymi nie będziemy się widzieć, 

życzmy im zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Możemy wspomnieć o wszystkich 

tradycyjnych elementach świąt – o choince, o szopce, o prezentach, o potrawach wigilijnych i o śniegu. Dodajmy 

też, że życzymy błogosławieństwa Bożego i łask z Nieba.  

Czego życzyć przyjaciołom na święta Bożego Narodzenia? 

Czego życzyć na święta Bożego Narodzenia przyjaciołom? Zapewne wspominali o jakichś swoich kłopotach – 

życzmy ich rozwiązania. Jeśli wspominali o swoich marzeniach i planach – życzmy ich realizacji. Oprócz tego 

życzmy oczywiście zdrowia i pomyślności, szczęścia i radości. Ważne są również miłość i przyjaźń – życzmy by 

ich nie opuściły lub by w tych sferach towarzyszyło im powodzenie. Świąteczne życzenia mogą być skromne lub 

rozwlekłe, podniosłe lub swobodne, poważne lub dowcipne. 

Przyjaciołom można złożyć naprawdę zabawne życzenia świąteczne, wspominając o jakichś dowcipnych 

wydarzeniach z przeszłości, nawiązując do jakichś sytuacji lub cech charakteru oraz do ich marzeń czy 

zwyczajów. Warto jednak zawsze dodać na koniec proste  “Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!”, 

by nawet śmieszne życzenia nie straciły nic ze swej szczególnej magii. 
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Jak mądrze jeść w święta Bożego Narodzenia? 

 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. 

Spotkania z bliskimi przy stole, mnóstwo pysznych, ale też 

ciężkostrawnych posiłków, ciasta, słodycze – 

o przeholowanie z jedzeniem w trakcie świąt naprawdę nie 

jest trudno. Czy jednak każde Boże Narodzenie musi się 

kończyć niestrawnością i trudnością w dopięciu ulubionych 

spodni? 

Otóż nie – i jest to prostsze niż myślisz! 

 

Na początek warto uświadomić sobie, że święta to tak naprawdę 

tylko trzy dni, podczas których biesiadujemy z rodziną przy suto 

zastawionych stołach. Jeśli ktoś na co dzień odżywia się 

racjonalnie i zdrowo, pofolgowanie sobie w tym okresie naprawdę nie musi się źle skończyć. Boże Narodzenie 

to czas, w którym warto zapomnieć o pracy, problemach, pogoni za idealną sylwetką i liczeniem kalorii – pierogi 

zrobione przez mamę albo upieczony przez babcię sernik są tego warte! 

 

Dobrze zaplanuj zakupy i menu 

Jeśli w święta chcemy uniknąć przejedzenia, należy mądrze zaplanować całe świąteczne menu i podjąć mądre 

decyzje zakupowe. Czy na stole muszą znaleźć się aż cztery rodzaje ciasta? Z powodzeniem wystarczą dwa. 

Zamiast tradycyjnej sałatki jarzynowej z majonezem można zrobić lekką sałatkę na bazie miksu zielonych sałat, 

pomidorów, ogórka i czerwonej cebuli. Ryba na wigilijny stół nie musi być smażona w panierce – można ją upiec. 

Zamiast mąki pszennej do pierogów można użyć mąki gryczanej lub orkiszowej. Do masy makowej w miejsce 

białego cukru lepiej dodać również słodkiego, ale zdrowszego miodu. Do picia, zamiast kolorowych napojów 

gazowanych, lepiej podać wodę z cytryną lub herbatę z imbirem. Już na tym etapie można sprawić, by świąteczne 

przysmaki były mniej kaloryczne!  

Spiesz się powoli! 

Zasiadając do stołu – zarówno podczas kolacji wigilijnej, jak i pozostałych świątecznych dni – 

nie spieszmy się. Warto jeść powoli, dokładnie przeżuwać pokarm, delektując się jego smakiem  

i aromatem. Dzięki temu zjemy mniej, szybciej odczujemy sytość i wspomożemy nasz układ trawienny. 

Sprawdzone sposoby, by poczuć się lżej! 

Pamiętajmy, że święta to nie tylko czas jedzenia, ale przede wszystkim moment, kiedy możemy być razem 

z bliskimi. Po obfitym obiedzie idźmy na spacer lub sanki (oczywiście jeśli spadnie śnieg), wyjdźmy z psem – 

ruch jest jak najbardziej wskazany! Pobudzi on układ trawienny do pracy i sprawi, że poczujemy się lżej. A jeśli 

czujemy, że jednak przeholowaliśmy z jedzeniem, wypijmy napar z ziół wspomagających trawienie – kminku, 

mięty, melisy czy mniszka lekarskiego. 

Pamiętajmy, by podczas Bożego Narodzenia zachować umiar w 

spożywaniu posiłków – na pewno wyjdzie nam to na zdrowie. 

 A zatem wesołych świąt!  
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BARAN 

Dla Baranów nadchodzące Święta nie będą niestety czasem relaksu i ukojenia. 

Większość z nich będzie mieć na głowie masę obowiązków, a aktualna trudna 

sytuacja dostarczy im dodatkowej dozy stresu. W efekcie będą marzyły już 

tylko o tym, by zalec przed telewizorem z pilotem w ręku i nie musieć o niczym 

myśleć. Poczują zmęczenie, które przypłacą kiepskim humorem. Najlepszym 

wyjściem, jakie można im zaproponować, jest odpuszczenie sobie 

nadprogramowych zadań i pozwolenie sobie na zwolnienie tempa 

 

 

 

 

BYK  

Byki już od jakiegoś czasu przechodzą ciężki okres i jest to związane nie tylko 

z trwającą pandemią. Na ich kiepski nastrój składają się przede wszystkim 

sprawy osobiste, które jeszcze przed rozpoczęciem grudnia nie układały się 

najlepiej. Nic dziwnego, że i w drugiej połowie grudnia pozostaną przygnębione 

i trudno będzie im wczuć się w klimat Gwiazdki. By przetrwać trudne momenty 

Byki powinny odpocząć, zrobić dla siebie coś dobrego oraz udzielić sobie 

samym przyzwolenia na przeżywanie także tych negatywnych emocji i ich 

przepracowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOROSKOP 

ŚWIĄTECZNY 
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BLIŹNIĘTA  

Bliźniętom zapowiadają się naprawdę bajeczne Święta. Nawet jeśli przygotowania 

kosztowały je mnóstwo pracy, teraz będą spijać śmietankę i cieszyć się jak dzieci 

z rozpakowywanych prezentów, ulubionych pierogów i światełek na choince. 

Poczują się szczęśliwe niezależnie od tego, czy grono biesiadników będzie 

mniejsze, czy takie jak do tej pory. Poza czasem relaksu i zabawy będzie to dla 

nich również dobry moment na zastanowienie się, co dalej z ich planami 

zawodowymi i osobistymi.  

 

 

 

 

 

 

RAK  

Rak to kolejny znak zodiaku, który ma szansę spędzić piękne Święta. Pomimo 

wcześniejszych obaw, urodzeni pod tym astrologicznym symbolem zbudują ciepłą 

atmosferę domowego ogniska i będą inicjatorami wielu ciekawych dyskusji oraz 

zabaw, toczących się wokół wigilijnego stołu.  Bożonarodzeniowe akcenty 

przywiodą im wprawdzie na myśl bliskie osoby, których już z nimi nie ma i będą 

czasami odpływać w świat wspomnień, ale nikt nie będzie im miał tego za złe. 

 

 

 

 

 

LEW  

Lwy nadchodzące świąteczne dni zdecydowanie zaskoczą. Czeka je wiele radości w 

rodzinnym gronie i przyjemności płynącej ze spożywania wybornych potraw, 

podziwiania okolicznościowych dekoracji oraz wspólnego wypoczynku. 

Jednocześnie Święta będą dla nich pełne niespodzianek, przez które momentami 

poczują lekką konsternację. Najważniejsze jednak, że ich ostateczny bilans wyjdzie 

zdecydowanie na plusie i uda im się porządnie odpocząć od zawodowych spraw! Tego 

właśnie potrzebują najbardziej! 

 

 

 PANNA  

Panny, jak przystało na urodzone perfekcjonistki, od dawna mają zaplanowane całe 

Święta. Z pewnością zrealizują je więc punkt po punkcie, nie dopuszczając do 

przykrych niespodzianek, a tym bardziej do większych świątecznych katastrof. 

Ponieważ jednak są to osoby o wyjątkowo wygórowanych oczekiwaniach wobec 

świata, powinny spróbować odłożyć te wymagania na kilka chwil, dając sobie 

i innym trochę luzu.  
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WAGA  

Zmęczone i nieco przygnębione trudnymi dla nas wszystkich miesiącami Wagi 

ucieszy wizja radosnego rodzinnego spotkania i rychłego końca felernego roku. 

Entuzjazm ten będą jednak okazywać, dokładając starań, by zrekompensować 

najbliższym i sobie niewesoły okres. Pragnienie to przełoży się na zakupy. Tak, 

jak nigdy wcześniej, Wagi będą kupować bez opamiętania, wrzucając do 

koszyka kolejne frykasy i prezenty 

 

 

 

SKORPION  

Gwiazdy podpowiadają, że Skorpiony będą w tych dniach w wyjątkowo dobrym 

nastroju i nauczą się cieszyć świątecznym okresem bardziej niż kiedykolwiek. Co 

więcej, poczują się gotowe wyjść ze swej skorupki, wyznając innym ciepłe 

uczucia i bezwarunkowo ulegając radosnej atmosferze. Jeżeli tylko pozwolą sobie 

pozostać w tym stanie i darują sobie włączanie się do dyskusji politycznych przy 

stole czy wypowiadanie zgryźliwych uwag, zapamiętają ten grudzień jako jeden 

z najbardziej magicznych! 

 

 

 

STRZELEC  

Towarzyska natura Strzelców sprawi, że będą odczuwać pewien niedosyt z uwagi 

na mniejsze grono biesiadników niż to, do jakiego przywykły. Ich optymizm, 

chęć zabawy i wrodzona energia sprawią jednak, że szybko znajdą sposób, by 

zrekompensować sobie i bliskim tę sytuację. Z radością rzucą się w wir 

świątecznych zabaw, poszukiwań złotego pieniążka w pierogach, kolędowania i 

rozpakowywania, a później wypróbowywania prezentów.  

 

 

 

KOZIOROŻEC 

Dla Koziorożców tegoroczne Święta będą przede wszystkim czasem refleksji. 

Zapragną naprawić dawno popełnione błędy i pogodzić się z ludźmi, z którymi 

pozostają w bezowocnych sporach. Na szczęście znajdą sposobność, by to zrobić 

i zrozumieją, że wyciąganie ręki na zgodę nie jest wcale symptomem słabości 
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WODNIK  

Pomimo niepokoju wywołanego pandemią, który towarzyszy Wodnikom od 

wielu miesięcy, w Święta znajdą one w sobie wyjątkową siłę i nieodkryte 

wcześniej pokłady dobrego humoru. Ozdobią dom piękniej niż kiedykolwiek 

wcześniej i będą tańczyć w radosnej krzątaninie, nucąc kolędy nad 

bulgoczącym w garnku bigosem.  

 

 

 

 

 

RYBY  

Rybom będzie doskwierał fakt, że tegoroczne Święta będą zmuszone 

celebrować w małym gronie. Pomimo obecności bliskich, będą się 

czuły w jakiś sposób samotne i przygnębione. To w końcu wyjątkowo 

towarzyskie osoby, uwielbiające imprezowy szum!  Jeżeli jednak 

zdecydują się zaakceptować realia i cieszyć się małymi radościami, 

takimi jak wykwintne świąteczne potrawy, popołudniowy spacer na 

zimowym powietrzu i beztroskie rozmowy przy stole, ich humor ma 

szansę się poprawić.  
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Grudzień z książką czyli trochę o zimowym czytaniu  
 

 Polecam Wam 3 książki idealne na zimową porę. Nie będą 

to nowości, a książki,  

które spokojnie możecie kupić w internetowych księgarniach. 

Oczywiście motywem wspólnym wszystkich tych książek będzie 

zima. Mamy nadzieję, że wprowadzą Was one w błogi, lekko 

baśniowy nastrój. 

  

 

Pejzaż z Aniołem to ciepła, wzruszająca historia o tym, że warto 

szukać szczęścia. O tym, że czasem przyda się szczypta magii. 

Może i ty odnajdziesz ją w Malowniczym? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„Anioł do wynajęcia” to niezwykła historia. Otula jak ciepły koc, 

rozgrzewa jak filiżanka cynamonowej herbaty, a przede wszystkim 

przywraca wiarę w ludzi i daje nadzieję. 

 

 

 

 

 

Nowa powieść Karen Schaler opowiada o magii, która dzieje się, gdy 

posłuchamy głosu swojego serca. I o tym, że każdy z nas zasługuje, by 

żyć z kimś długo i… świątecznie. 
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HUMOR  
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Nad szkolną gazetką pracował zespół dziennikarsko – czytelniczy uczniów ZSZ w Pustkowie – Osiedlu.  

Przy redagowaniu gazetki korzystaliśmy z informacji zawartych w internecie.  
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