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Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, 
Niech Was aniołek od Nas uściśnie, 

I przekaże serdeczne życzenia 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Fajerwerki, śnieg, muzyka,  
już Piccolo każdy łyka,  

Stary Rok się w Nowy zmienia,  
przeto szczęścia śle życzenia. 

Życzy redakcja szkolnej gazetki  
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Informator 

• Kalendarzowa zima rozpocznie 
się 22 grudnia. 

• Coraz bliżej święta! 

• Przerwa świąteczna: 23.12.2013 
- 07.01.2014. 

• Od 20 stycznia do 2 lutego 
2014r. – ferie zimowe. 

• Niedługo Sylwester i Nowy Rok 
czas pomyśleć o kreacjach. 

  

 



Nasza twórczość: 
*** 
Idziemy niebieską autostradą. 
Ja obok anioł 
o skrzydłach stępionych 
nie leci do nieba. 
Idziemy w milczeniu, 
smutek przytłacza i dławi. 
Nieznośne milczenie przerywa 
anioł: 
- Skaczę! 
I skoczył 
w mrok przepaści. 
A ja dalej idę 
niebieską autostradą. 
 
Natykam się na mur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Powieść fantasy: 
Rozdział 1 
- Przepraszam, sir – Cared zaskoczony uniósł głowę znad raportów. Nie spodziewał się ujrzeć kogoś w sali zgromadzeń 
o tak późnej porze. Okazało się, że był to jeden z młodszych uczniów Szkoły Imperialnej – Ector. 
- Szukasz czegoś? – spytał uprzejmie. 
- Dowódca kazał po was posłać, sir. 
Cared zdziwił się po raz drugi. 
- A czegóż on może chcieć o tej godzinie? 
- Nie wiem, sir, ale… - Ector zawahał się. – Krążą plotki, że do Sentii przybył posłaniec od króla Astalta. 
- I co z tego? – spytał Cared. Do Sentii przecież co rusz przybywali jacyś posłańcy, a to z takiego powodu, że garnizon 
leżał z dala od granic  i nie mieli tu nic do roboty poza dosyć częstymi misjami, zlecanymi od głównych dowódców w 
At’gardzie. A ponieważ był zastępcą dowódcy garnizonu, który miał już swoje lata, takie zadania przypadały zazwyczaj 
właśnie jemu. 
- Nie wiem, o co chodzi, ale kazali was niezwłocznie przyprowadzić, sir – odpowiedział na pytanie Ector. 
- A więc nie pozwólmy im czekać! – Cared podszedł do drzwi i obaj – bądź co bądź – chłopcy wyszli na korytarz. W 
migotliwym świetle pochodni mijali liczne obrazy, które zdawały się żyć własnym życiem. Po paru minutach Cared i 
Ector dotarli na miejsce. Dwaj strażnicy, stojący przed salą audiencyjną obecnego przewodniczącego rady – Weina, 
przepuścili go bez słowa. Na końcu pomieszczenia, po prawej stronie w ogromnej wnęce, którą w razie potrzeby można 
było przesłonić kotarą, stał ogromny stół z małą dziurą pośrodku. Jedyne, co zakłócało jego symetrię to krzesło 
przeznaczone dla przewodniczącego, gdyż było o kilka centymetrów wyższe od pozostałych. 
Cared szedł raźnym krokiem przez długą salę audiencyjną mogącą pomieścić w razie potrzeby nawet kilkuset ludzi. 
Dźwięk twardych obcasów w jego butach rozchodził się echem po całym pomieszczeniu. Idąc do zgromadzonych osób, 
spostrzegł, że znajduje się tam tylko Wein, dowódca Harris i niski człowieczek, a jako że nikogo prócz nich nie było, 
założył, iż to musi być wysłannik króla. Coś go jednak zastanowiło. Skoro sprawa była na tyle ważna, że zawołali go od 
razu po przybyciu posłańca, a jednocześnie nie wezwano nikogo z  członków rady, to mogło to znaczyć tylko jedno – 
szykowała się poważna, tajna misja. 
Stanął dwa metry od stołu tuż za jednym schodkiem, który oprócz zasłony oddzielał tę wnękę od  głównej części i 
pozwolił, by Harris oficjalnie go przedstawił. Wszyscy troje na jego widok wstali  i teraz dowódca wskazał go ręką: 
- Oto właśnie mój zastępca Cared. Bardzo obiecujący młodzieniec z zacnego rodu. 
- Witam – rzekł na te słowa chłopak i podszedł do przybysza ze stolicy, wyciągając rękę. – Mam przyjemność poznać? – 
zawiesił głos. Uścisk dłoni mężczyzny okazał się zdumiewająco silny jak na jego posturę. 
- Alius, osobisty doradca króla Astalta, Główny Zarządca Szkoły Magii – odpowiedział ten z uśmiechem. Cared na te 
słowa spojrzał na niego z zupełnie nowej perspektywy. 
Każdy z ludzi w Imperium miał swój osobisty herb ze stopniem ważności. Wszystkich było tylko pięć. Pierwszy 
dostawali niewolnicy i przestępcy. Drugi - zwykli ludzie w wioskach oraz miastach. Trzeci - imperialni urzędnicy, a także 
wojskowi, tacy jak on czy Harris. Czwarty – przedstawiciele rady największych miast oraz dowódcy czy taktycy 
głównych wojsk Imperium. Piąty, czyli ostatnia ranga, przysługiwała tylko sześciu osobom: królowi i jego pięciu 
doradcom, z których jeden w tej chwili stał przed nim. Teoretycznie byli mniej ważni od króla, ale w praktyce to oni 
wszystkim zarządzali. Cared otrząsnął się z zamyślenia, odrobinę osłupiały przeszedł na swoje miejsce. Usiedli. Zaczął 
Wein: 
- Zapewne jeszcze nie wiesz, po co cię wezwaliśmy – przerwał na chwilę, nie oczekując odpowiedzi i podjął - Jednak 
zanim opowiemy ci wszystko w szczegółach, musisz przysiąc, że to, co usłyszysz, nie wydostanie się poza naszą grupę. 
Misja ta może oznaczać zerwanie kontaktu z kimkolwiek tobie sprzyjającym na nawet parę miesięcy. 
Cared zmarszczył czoło, uświadamiając sobie, jak bardzo poważne jest to zadanie. Nagle zdał sobie sprawę, że wszyscy 
patrzą na niego oczekująco. Odchrząknął: 
- Przysięgam. 
- A więc dobrze – Wein kontynuował. – Przejdźmy do szczegółów. Wszystko opowie ci mistrz Alius. 
Ten, jakby wyrwany z zamyślenia, dopiero po chwili zaczął: 
- Dużo myśleliśmy nad tym, kogo wyznaczyć do uciszenia buntowników. Już teraz w tym wieku zajmujesz wysokie 
stanowisko, a twoje wyczyny rok temu dotarły i do nas. 
Cared wiedział oczywiście, o czym mówi Alius. Rok temu Sentię zaatakowała grupa rebeliantów. Gdy młodzi wojownicy 
zaczęli ustępować przed liczniejszym wrogiem, Cared wybiegł przed szereg i sam zaczął torować sobie mieczem 
przejście do ich przywódcy. Pokonał wtedy wielu przeciwników, a tworząc  



wyłom w ich linii całkowicie zmienił losy bitwy. Za nim poszło zaledwie kilkunastu uczniów Szkoły Wojennej, ale, 
będąc w środku armii wroga, nie mieli przeszkód w rąbance, gdyż byli zwróceni przed siebie i zanim spostrzegali, że 
z boku ktoś ich atakuje, umierali. Coraz więcej też uczniów „wlewało się” w poszerzający się cały czas otwór. 
Przeciwnicy powoli zaczynali się odwracać i musieli walczyć z dwóch stron. Cared, torując sobie przejście, dotarł do 
dowódcy znajdującego się w końcowych liniach armii. Zaskoczył go zupełnie i nie minęły dwie sekundy, gdy ten 
otrzymał śmiertelny cios. Dowódca Harris był tego dnia akurat na polowaniu i zanim dowiedział się o ataku, minęła 
większa część bitwy. W momencie kiedy powrócił wraz z małym oddziałem lekkiej kawalerii, zaatakował wrogie 
wojsko z trzeciej strony, co wiązało się z wielką klęską rebeliantów. Właśnie po tym wyczynie Harris mianował go 
swoim zastępcą. 
- A więc, jak już wspomniałem, masz przeniknąć do buntowników i spróbować zabić ich przywódcę. Może się to 
okazać bardzo trudne, gdyż wszyscy jeńcy, których przesłuchiwaliśmy, nic o nim nie wiedzieli. Będziesz musiał 
stopniowo zdobywać zaufanie i improwizować. Nie będziemy mogli ci w niczym pomagać poza rzadkimi 
wiadomościami, jeśli będą na tyle ważne, by ryzykować ich przekazanie. Sam musisz o  wszystko zadbać – Cared 
kiwnął głową na znak, że zrozumiał. Alius mówił dalej - Teraz najważniejsze: masz dołączyć do buntowników pod 
swoim prawdziwym herbem i imieniem – na te słowa Cared nie wytrzymał i wybuchnął: 
- Z całym szacunkiem, ale przecież na pewno choć jeden z buntowników, którzy brali udział w ataku na garnizon i 
zdezerterowali powiedział ich przywódcy, że to przeze mnie przegrali. Pewnym jest to, iż mnie zabiją zaraz po 
przesłuchaniu – teraz to Alius mu przerwał: 
- Jeśli jest tak, jak mówisz, to na pewno jacyś magowie, którzy wydobyli z nich wspomnienia, wiedzą, jak wyglądasz. 
Będziesz w o wiele większych tarapatach – przerwał. – A jeśli przedstawimy cię według naszych planów, staniesz się 
dużo bardziej wiarygodny. Wedle tej wersji przyłączysz się do buntowników po tym, jak twojego brata skażemy na 
śmierć – Alius popatrzył na Careda pytająco i spytał: 
- I co? Myślisz, że taka wersja będzie lepsza? 
Cared rzeczywiście pomyślał, iż ten podstęp, o ile dobrze to rozegra – może się udać. Odpowiedział: 
- Taki motyw powinien zapewnić wystarczającą wiarygodność. 
- Masz jeszcze jakieś pytania? – zapytał ponownie Alius. Cared zastanowił się przez chwilę, po czym rzekł: 
- Teraz nie, lecz gdybym miał jakieś wątpliwości… - Alius przerwał mu po raz kolejny: 
- Za dwa dni skontaktuje się z tobą nasz informator. On rozwieje wszelkie niejasności, jeśli takowe będą – Zanim 
Cared zdążył cokolwiek zrobić, doradca króla wstał, podszedł do podwójnego, choć niewielkiego okna. Było ono 
zamknięte z powodu zimna panującego na zewnątrz. O tej porze  roku śniegi były bardzo obfite, lecz to nie 
przeszkadzało większości mieszkańców, gdyż za odpowiednią opłatą magowie mogli obłożyć domy zaklęciem 
chroniącym przed chłodem. Wydawało się, że Alius zamierza otworzyć okno, lecz on, wyciągnąwszy rękę przed 
siebie, przekręcił ją i zniknął, a trzech mężczyzn poczuło zimny wiatr, bijący przez sekundę lub dwie z miejsca, gdzie 
zniknął posłaniec. 
Wein wstał. 
- No cóż, myślę, że macie dużo do przemyślenia, więc zostawię was samych. Panie Harris, Caredzie – skinął im po 
kolei głową. – Żegnam. 
Cared wpatrzył się w plecy odchodzącego radnego i usłyszał: 
- I co? Sądzisz, że dasz radę w tej misji? Bądźmy szczerzy: to nie jest rozgonienie kilku wieśniaków uzbrojonych w 
widły. 
Cared dalej odwrócony w stronę wyjścia powoli odrzekł: 
- Mam taką nadzieję. Jeśli odkryją, co zamierzam, nie będę miał szans na ucieczkę. Muszę pomyśleć i się 
przygotować. Do widzenia – wstał, i tak jak Wein przed chwilą, opuścił salę. 
Cisza. To czego najbardziej nienawidził w swoim domu. Całe dzieciństwo wychowywał się sam - bez matki, bez ojca, 
którzy byli wiecznie nieobecni. Ciągła, przedłużająca się, niezręczna, nie mająca końca… cisza. 
Właśnie dlatego wolał większość nocy przesypiać w swojej prywatnej komnacie w zamku. Samo poczucie, że po nim 
co chwilę chodzą służący zmienia tę samą znienawidzoną ciszę na sposób, by się miło zrelaksować, pomyśleć. Tym 
razem też wybrał zamek. Wszedł do pokoju. Jak zwykle omiótł spojrzeniem całą komnatę, sam nie wiedział zresztą 
dlaczego. Zastanawiał się, czy inni także tak robią i z jakiego powodu on sam tak czyni. Pokój był urządzony 
zwyczajnie, tak samo jak reszta prywatnych pomieszczeń. Różniło go tylko jedno. Było tu rozmieszczone znacznie 
mniej pochodni. Cared lubił przebywać w półmroku. Gdy było jasno, migotanie ognia pochodni go 
dekoncentrowało, oświetlało wszystkie rzeczy i jeśli przypadkiem podczas myślenia na coś spojrzał, mogło mu to 
trochę przeszkodzić. W cieniu rzeczy traciły swoje zarysy, kontury, wobec czego trudniej było je dostrzec, więc gdy 
jego wzrok na coś natrafiał, nawet tego nie zauważał. 
Cared usiadł na łóżku, plecami oparł się o ścianę. Zasnął. 

 



Kącik sportowy: 
Piłka nożna: 
 15 października uczennice naszego gimnazjum: Aleksandra Borkowska, Katarzyna Osiak, 
Milena Kot, Olga Kot, Paulina Dybciak, Kinga Muszyńska, Magdalena Strzałek, Anna Czubaszek, 
Beata Jastrzębska, uczestniczyły w  gminnych rozgrywkach w piłce nożnej. Zawody odbyły się na 
boisku Gimnazjum w Gręzówce. W turnieju rywalizowały 4 zespoły systemem każdy z każdym. 
Nasze reprezentantki zajęły w zawodach pierwsze miejsce, remisując mecz ze Strzyżewem, a 
pokonując zespoły z Gołąbek oraz Gręzówki. Wygrywając zawody gminne, nasze piłkarki uzyskały 
awans do zawodów powiatowych. Gratulujemy dziewczynom i trzymamy kciuki! 
 
 Również uczniowie z naszego gimnazjum zajęli pierwsze miejsce w gminnych zawodach w 
piłkę nożną. Chłopcy grali w składzie: Konrad Wypych, Patryk Wypych, Patryk Sadło, Jakub Sadło, 
Sebastian Sadło, Rafał Ostrysz, Damian Ostrysz, Dawid Czubaszek, Mateusz Machowiec, Maciek 
Pytlak. Z dokonań takiej drużyny dumny jest nie tylko trener. Gratulujemy i czekamy na kolejne 
zwycięstwa!  
 
Wyniki naszej drużyny - mecze w grupie: 
Zalesie - Gołąbki 1:0, bramki: Patryk Wypych 
Zalesie - Strzyżew 1:0, bramki: Patryk Sadło 
Mecz półfinałowy: Zalesie - Gręzówka 2:1, bramki: Patryk Wypych, Rafał Ostrysz 
Mecz finałowy: Zalesie - Krynka 3:1, bramki: 3x Patryk Sadło 

 
Tenis stołowy: 
 8 października w naszej szkole odbył się Gminny Turniej w Tenisie Stołowym. 
Zorganizowano go dla szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Łuków. Zawodnicy rywalizowali w 
następujących kategoriach: chłopcy i dziewczęta klas IV oraz młodsi, chłopcy i dziewczęta klas VI 
oraz młodsi, a także chłopcy i dziewczęta gimnazjum. Turniej miał na celu wyłonienie najlepszych 
reprezentantów naszej gminy. Ci zawodnicy wezmą udział w zawodach powiatowych, które 
odbędą się w Wojcieszkowie. Z  naszej szkoły do powiatu awansowało dwoje gimnazjalistów. Olga 
Suchodolska w kategorii dziewcząt nie dała rywalkom szans i zajęła I miejsce. Drugi awans uzyskał 
Dawid Czubaszek, który wśród chłopców zajął III miejsce. Bardzo blisko uzyskania awansu była 
także Aleksandra Borkowska, która w rywalizacji gimnazjalistek zajęła IV miejsce. 

 
Szachy drużynowe: 
 27 listopada w Gręzówce odbył się Gminny Turniej szachów drużynowych. Nasi zawodnicy 
prowadzeni przez  p. Stanisława Zycha zajęli: 
Szkoła podstawowa: miejsce I 
Szkoła gimnazjalna: miejsce II 

     Gratulujemy  
  i życzymy dalszych sukcesów sportowych  
 

      Redakcja 



         
 
 
1. 
1.Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany? 
2.Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół... Pora na kolację 
najważniejszą w roku. 
3.Co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty? Kiedy 
gwiazdka już zaświeci, on obdarza wszystkie dzieci. 
4. Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki? 
5. O tym drzewku wiele mówić wam nie będę. Pod jego gałązkami 
zaśpiewacie kolędę.  
 
2. 

Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole: 
    - Co chcecie dostać ode mnie na święta? 
    - Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia. 
    - A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś. 
    - A Ty Jasiu, - pyta Mikołaj - co chcesz? 
    - Chcę do toalety. 
 

Do Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim prezenty i 
rozmawia z drewnianym pajacykiem: 
     - Widzę, że nie cieszysz się ze zwierzątka. 
     - Bo ja chciałem pieska albo kotka. 
     - Niestety zabrakło. Inne dzieci też nie dostały. 
     - Ale ja się boję tego bobra. 

 
  Są święta Bożego Narodzenia. 
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi: 
 -  Mamo, choinka się pali.  
- Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci". 
Po chwili Jasiu znów przychodzi: 
- Mamo, a teraz firanka się świeci. 



 
          
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                  



Pomyśl: 
4. 

 

 

 

 

 

 

        
 



Psychotest: 
„Czy Twoja starość będzie piękna i szczęśliwa?” 

1. Jeśli mówisz: "kocham", to mówisz to... 
a) bo chcę przez to coś osiągnąć...1 
b) bo wydaje mi się, że kocham...3 
c) bo naprawdę kocham...5 
2. Czy potrafisz rozmawiać, ze swoim partnerem? 
a) nie...1 
b) trudno powiedzieć...3 
c) tak...5 
3. Co myślisz na temat zdania, że: "Wielka miłość i ogromne sukcesy obarczone są 
wielkim ryzykiem?" 
a) bzdura...1 
b) coś w tym może być...3 
c) święta prawda...5 
4. W jakich stosunkach jesteś ze swoimi rodzicami? 
a) w złych...1 
b) w takich sobie...3 
c) w bardzo dobrych...5 
5. Więcej czytasz czy oglądasz telewizję? 
a) oglądam telewizję...1 
b) pół na pół...3 
c) czytam...5 
6. Czy jesteś łakomczuchem? 
a) tak...1 
b) czasami...3 
c) nie...5 
7. Czy żartujesz z innych ludzi? 
a) często...1 
b) rzadko...3 
c) nigdy...5 
8. Na wczasy wyjeżdżasz... 
a) nie wyjeżdżam...1 
b) często w to samo miejsce...3 
c) zawsze w inne miejsce...5 
9. Czy pomagasz innym? 
a) nie...1 
b) od czasu do czasu...3 
c) często...5 
10. Czy mówisz: "dzień dobry", wchodząc do windy, w której są inni ludzie? 
a) nie...1, b) gdy jest tam ktoś znajomy...3,  c) zawsze mówię...5 



 

Wywiad z panią  Barbarą Celińską-Mysław: 
„(…) nie byłam aniołkiem...” 

R.: Jak długo pracuje Pani jako nauczyciel? 
B.C.: Nie trudno policzyć. Pracę zaczęłam w 1997 roku, więc mija już 16 lat. 
 
R.: Pamięta Pani swoją pierwszą lekcję? Jakie emocje towarzyszyły Pani w 
czasie tego spotkania z uczniami? 
B.C.: Nie pamiętam, ale za to pamiętam swoich pierwszych wychowanków. Do 
dziś wspominam ich z sentymentem. 
 
R.: Jakim typem ucznia Pani była? 
B.C.: Z reguły uczyłam się dobrze, nie miałam problemów z żadnym 
przedmiotem. Problem stanowiła jedynie ocena z zachowania na koniec roku, 
nie byłam aniołkiem. Myślę jednak, że jako uczeń byłam dość 
zdyscyplinowana. 
 
R.: Czy zawsze była Pani dobra z języka polskiego? 
B.C.: Tak, lecz bardzo lubiłam także historię i biologię. W liceum chodziłam 
nawet do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. 
 
R.: Który przedmiot był Pani słaba stroną? 
B.C.: Zdecydowanie geografia, niewiele z niej pamiętam. Do dziś mam słabą 
orientację w terenie. 
R.: Jaka była Pani najgorsza ocena w szkole? 
B.C.: Tak jak każdemu uczniowi zdarzyła mi się dwójka. Było ich kilka, a może 
nawet kilkanaście. Jednak zawsze wyciągałam z tego odpowiednie wnioski i 
mobilizowałam się do efektywniejszej pracy. 
 
R.: Mogłaby Pani dokończyć zdanie: pierwsza szkolna miłość… 

 



B.C: Może była, ale nie pamiętam… Pierwsze koty za płoty. Najważniejsza 
jest ta ostatnia - prawdziwa. Ja właśnie taką znalazłam i wszystkim właśnie 
takiej życzę. 

R.: Pamięta Pani wydarzenie z czasów szkolnych, które mogłoby być 
przestrogą lub anegdotą dla innych? 

B.C.: Przypomina mi się jedno z nich. Próbowaliśmy przechytrzyć 
nauczyciela i podłożyliśmy sprawdziany. Wtedy wszyscy dostali      oceny 
niedostateczne. Nie opłacało się, może jeślibyśmy tego nie zrobili, byłoby 
lepiej. Więc wniosek jest jeden - trzeba się uczyć i liczyć na siebie, a nie 
próbować kogoś oszukać. 

R.: Jeżeli mogłaby Pani cofnąć czas, to kim by Pani została? 

B.C.: Gdybym cofnęła czas, to mój wybór byłby taki sam, zdecydowanie 
zostałabym nauczycielem. Nie żałuję tej decyzji, ponieważ bardzo lubię pracę 
z młodzieżą. To wy dodajecie nam energii, a my czujemy się w szkole bardzo 
dobrze. 

R.: Jaki jest Pani sposób na uczniów? 

B.C.: Sposób? Chyba nie ma czegoś takiego. Każdy człowiek jest 
niepowtarzalny. To osobowość i charakter decyduje o tym, jakie mamy relacje 
z uczniami. 

R.: Co według Pani jest najlepsze w pracy nauczyciela? 

B.C.:  Najlepszy jest kontakt z młodzieżą. Taka radość i satysfakcja, że 
możemy ukształtować młode charaktery, wspierać, pomagać. I to jest to, co 
lubię. 

R.: Co jest minusem tego zawodu? 

B.C.: Zdecydowanie tak zwana praca papierkowa: wypełnianie zestawień, 
prowadzenie dokumentacji. Tego po prostu nie lubię 



  MODNIE I WYGODNIE! 
Choć uwielbiamy kobiece sukienki i spódnice, to 

modne spodnie na zimę 2013/2014 też przykuwają naszą 
uwagę i już zastanawiamy się, jaki fason wybrać w nowym 
sezonie. W tym roku stawiamy na wysokie stany i przede 
wszystkim rurki. Trendy nakazują także zaopatrzyć się w coś w 
graficzne wzory. Przykuwające uwagę spodnie w tym stylu 
będą świetnym pomysłem na zimowe imprezki. 

 
 
 
Top secret, 59,99 zł 
 
 
 
 
 
                         

Reserved, 79,99 zł 
 
 

 
 
Cropp, 49,90 zł 
 

 



Dla niego 
  Dla Was proponujemy spodnie o prostym kroju. Są one 
uniwersalne, praktyczne i dobre na każdą okazję! Drodzy Koledzy, 
jeśli chcecie brylować w tym sezonie, skorzystajcie z naszych rad. 

 
 
Cropp, 125,90 zł 
 
 
 
 

Reserved, 49,99 zł 
                           

 
 
 
 

House, 125,90 zł 
 
       
                                       



   
Odpowiedzi do zagadek: 
Zagadka1.1. Odpowiedź: Zima                       
2. Odpowiedź: Wigilia  
3. Odpowiedź: Mikołaj 
4. Odpowiedź: Bałwan 
5. Odpowiedź: Choinka 
Zagadka4.1. Bombki 
2. Śnieg 
3. Sanki 
4. Choinka 
5. Bałwan 
6. Narty 
7. Kijki 
8. Czapka 
9. Zima 
WYNIKI PSYCHOTESTU: 
Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 
Robisz wszystko, by na starość być zgorzkniałym człowiekiem. Wszystko przez to, że dziś oczekujesz od ludzi 
znacznie więcej, niźli mogliby ci dać. Tym samym Twoje rozczarowania kumulują się i na starość Twoje 
rozgoryczenie życiem będzie tak wielkie, że nie będziesz mógł sobie z nim poradzić. Pracujesz również na to, 
aby twoja starość była samotna. Dziś nie dzielisz się tym, co masz, nie pomagasz innym i ukrywasz 
znajomości, które Twoim bliskim mogłyby pomóc rozwiązać życiowe problemy. Jeśli chcesz zmienić swój 
los, to zacznij naprawiać własne błędy i nie mów, że są one winą innych ludzi. Wtedy łatwiej Ci będzie nie 
dawać się starości, a najbliżsi nawet nie pomyślą, aby miejscem na Twoje ostatnie lata życia był dom 
starości. 
Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 
Dziś trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Twoja starość będzie radosna czy też zgorzkniała. Co prawda 
żyjesz w miarę poprawnie. Dajesz ludziom siebie, kochasz i mając wiarę w Boga nie pozostawiasz 
wszystkiego jego wyrokom. Jednocześnie bardzo często zatapiasz się w przykrych wspomnieniach i 
rozdrapujesz ledwo, co zarośnięte rany. Pozwalasz również, aby mało istotna sprzeczka niszczyła przyjaźń, a 
zdradzona miłość przeradzała się w nienawiść. Jeśli jednak mimo wszystko będziesz kochał i pracował z 
pasją, więcej dawał niż brał i wierzył, że zło jest tylko małym dodatkiem do wielkiego dobra, to Twoja 
starość będzie bardzo pogodna. Odnajdziesz się wtedy w każdym miejscu. Czy to będzie dom bliskich Ci 
osób, czy też dom starości. To nie będzie miało znaczenia, bo może Cię czekać szczęśliwa i piękna starość. 
Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 
Masz taki charakter, że na starość będziesz bardzo pogodną babcią lub pogodnym dziadkiem. Nawet odbierając telefon, 
będziesz się uśmiechał, a osoba do Ciebie dzwoniąca będzie czuła Twoją radość. Wszystko przez to, że miłość i jedzenie 
chwytasz bez zachłanności; nie wierzysz we wszystko, co usłyszysz; śpisz na tyle długo, aby się wyspać, ale nie tak długo 
jakbyś chciał; nie wydajesz wszystkich pieniędzy i w ogóle żyjesz z rozsądkiem. Nie jest on jednak taki, by nie pozwolił Ci 
na odrobinę przemyślanego szaleństwa, które będzie solą i pieprzem Twojej radosnej starości. Bez cienia wątpliwości 
można powiedzieć, że czeka Cię piękna i szczęśliwa starość i to Ty sam wybierzesz, czy chcesz mieszkać sam, z rodziną czy 
może w domu starości. 
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