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Czym jest dla nas czas? Dzielimy go na tysiąclecia, wieki, lata, miesiące, tygodnie, dni, godziny, 
minuty, sekundy... Jednak każdy z nas inaczej odczuwa jego upływanie. Pomijając fakt jego podzia-
łu na jednostki, można uznać, że jest on pojęciem względnym. Ludzie 
często mają wrażenie, że mija im on szybciej lub wolniej, czują, że  
muszą go ,,gonić” albo, że ,,ucieka'' im jak drobny piasek przez palce. 
Spróbujmy dzisiaj spojrzeć na pojęcie czasu z perspektywy  
przeciętnego ucznia uczęszczającego do polskiej szkoły. Co robi i myśli 
w każdym miesiącu roku? Przyjmijmy podział na miesiące  
i odpowiadające im godziny jednego dnia :) 
 
 
Wrzesień (12.00 – 14.00) 
Pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym dla jednych uczniów brzmi jak chóry anielskie, dla innych 
jak pisk paznokci przesuwanych po tablicy. Każdy z nich ma różne odczucia wobec szkoły: 

 cieszą się, że znowu będą spędzać czas w gronie przyjaciół i znajomych; 
 są podekscytowani myślą, że będą mogli nauczyć się czegoś nowego i chłonąć wiedzę; 
 beznamiętnie przyjmują fakt, że będą musieli dziesięć miesięcy chodzić do szkoły; 
 każdy dzień będzie dla nich jak dniówka w pracy, którą będą musieli przepracować 

 i jak najszybciej wrócić do domu; 
 są zrozpaczeni myślą, że przez tak długi czas będą musieli wstawać wcześnie rano  

i sprostać wielu obowiązkom związanym z nauką; 
 mają mieszane uczucia, ale nie nastawiają się negatywnie. 

Oczywiście przykłady można mnożyć w nieskończoność, ale byłyby to mieszanki powyższych punktów. 
Uczniowie powoli oswajają się z nowym porządkiem dnia, aż tu nagle nadchodzi... 
 
Październik (14.00 – 16.00) 
Pierwszy miesiąc nauki z głowy. Emocje opadają powoli jak kurz na stare meble. Wszyscy dostrajają 
się do szkoły jak stare radio. Jedni intensywnie biorą się za naukę czując jakby byli na maratonie,  
który muszą wygrać, inni zaś spokojnie pracują na różne oceny albo zajmują się wszystkim oprócz  
nauki, z nadzieją, że ,,jakoś to będzie''. Jedynym odetchnieniem w tym miesiącu jest dla nich Dzień 
Nauczyciela, który w oczach uczniów jest okazją na skrócone lekcje i wolne popołudnie.  
Wszyscy wyczuwają nadciągający jak wicher... 
 
Listopad (16.00 – 18.00) 
Dzień Wszystkich Świętych to dzień wolny od nauki. Większość uczniów odwiedza groby swoich 
 bliskich, modli się za ich dusze i ofiaruje im kwiaty oraz zapalone znicze. Mniejszość nie obchodzi 
 tego święta z tylko im znanych powodów. Mimo wszystko jest to dzień niezaprzeczalnie wyjątkowy 
 w życiu każdego ucznia. Dni po nim mijają jak krople deszczu, który jesienią pada bardzo często. 
 Nadchodzi dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Patriota czy nie – każdy uczeń  
cieszy się z dnia wolnego. Nauka toczy się swoim rytmem. Wszyscy sennymi krokami zbliżają się do 
miesiąca jakim jest... 
 
Grudzień (18.00 – 20.00) 
Wśród społeczności uczniowskiej występuje nagłe pobudzenie. Między myśli o nauce i ocenach, które 
dla wszystkich są ważne, niepostrzeżenie wkrada się oczekiwanie na zimową przerwę świąteczną.  
Mikołajki, Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester i Nowy Rok – to hity miesiąca. Większość uczniów nie 
może skupić się na swoich obowiązkach, bo ich zainteresowanie przenosi się na przygotowania do tych 
pięknych dni. Kiedy na ziemię spada pierwszy śnieg i kończą się święta uczniowie wiedzą, że niestety 
muszą przygotować się na... 
 
Styczeń (20.00 – 22.00) 
Cóż to za beznadziejny miesiąc! Po święcie Trzech Króli wszyscy muszą znowu usiąść w szkolnej ławce, 
słuchać nauczycieli, pilnować się, uczyć i starać o jak najlepsze oceny. Ten miesiąc w większości  
rozbudza tryb oczekiwania na ferie zimowe. Szczęściarze zaczynają je już pod koniec stycznia, 
 inni dopiero gdy nadejdzie... 

Kalendarz według ucznia 
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Luty (22.00 – 0.00) 
Miesiąc ten dla jednych jest powrotem do szkoły a dla innych wymarzonymi feriami. Luty dla  
wszystkich jest jednak przede wszystkim zwykłym, szarym okresem czasu, który wypełnia odpoczynek 
lub nauka. I tak w końcu nadchodzi... 
 
Marzec (0.00 – 2.00) 
Miesiąc Pustka – takim mianem można by było określić marzec. Wielkie nudy, po prostu nauka.  
Pogoda jest nie do zniesienia, to prószy śnieg, to pada deszcz, na ulicach ciapa, jedynym marzeniem 
każdego ucznia jest promyk słońca i wyczekiwana wiosna. Nauka daje się we znaki, a myśl o tym,  
że do końca roku szkolnego pozostają jeszcze trzy miesiące pojawia się ku pokrzepieniu uczniowskich 
serc. Jednak wszystko zmienia się gdy na kartce w kalendarzu pojawia się... 
 
Kwiecień (2.00 – 4.00) 
,,Wiosenna przerwa świąteczna, w końcu!'' - myślą uczniowie. Prawie tydzień wolnego ucieszy każde-
go! Malowanie jajek, strojenie koszyczków, pierwsze mocniejsze promienie słońca i nieodparte wraże-
nie, że wszystko budzi się do życia. Wszyscy wracają do szkoły pełni energii, choć nie zawsze z chęcią. 
Nauka staje się jakby lżejsza dla większości, w szkołach pojawiają się wesołe uśmiechy i zapewnienia, 
że choćby nie wiadomo co się stało, to w końcu nadejdą wakacje. Kto przejmowałby się wtedy  
ocenami? Maturzyści kończą rok szkolny. Jednak uczniowie ze słabszymi ocenami budzą się 
z ,,wiosennego letargu'' i zaczynają myśleć o poprawach, bo do drzwi puka już... 
 
Maj (4.00 – 6.00) 
,,Jeszcze tylko ten miesiąc i czerwiec, i lato, i wakacje, Bogu dzięki!'' – lekko humorystyczna myśl  
pojawiająca się w umysłach nawet najlepszych uczniów. Młodsze roczniki w liceum i technikum są 
pełne euforii, bo wiedzą, że dzięki maturzystom będą mieli parę dni wolnego. A co na to maturzyści? 
Jedni mają wrażenie, że żołądek podchodzi im do gardła ze stresu przed maturą a inni są wyluzowani, 
albo po prostu pewni siebie. Tak czy siak, w maju wszyscy wiedzą, że to ważny czas, bo mija on nieby-
wale szybko i zanim człowiek się obejrzy jest już... 
 
Czerwiec (6.00 – 8.00) 
To szczyt natężenia uczuć u wszystkich uczniów. Poprawiający się na swoje wymarzone oceny,  
poprawiają się jeszcze szybciej i intensywniej, uczniowie pewni swoich dobrych ocen coraz bardziej 
odczuwają nadciągającą swobodę i lato. Jest to miesiąc magiczny niczym latarnia morska dla żeglarza 
na wzburzonym morzu. Uczniowie widzą w oddali światło jakim są zbliżające się wakacje. W końcu 
nadchodzi upragniony dzień – zakończenie roku szkolnego. A potem z wielkim hukiem pojawia się... 
 
Lipiec – Sierpień (8.00 – 12.00) 
Wakacje – w tym słowie zawierają się wszystkie przygody, porywy serca, uśmiechy, wzloty i upadki, 
opowieści przy ognisku, wieczory i poranki. Uczniowie mają urlop od nauki, który zostaje wykorzysta-
ny w sposób indywidualny. Wszystko jest piękne, dopóki historia nie zatoczy koła, bo w końcu  
nadejdzie ,,upragniony''... wrzesień! :) 
 
 
A jak upływ dziesięciu miesięcy wygląda z waszej 
perspektywy drodzy Czytelnicy? Rok mija wam 
z miesiąca na miesiąc, czy jak jeden długi dzień? 
Niezależnie od tego życzę Wam, razem z całą  
redakcją gazetki szkolnej, przyjemnych, pełnych 
słońca, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. 
Wróćcie do szkoły pełni energii i chęci do nauki! 
Powodzenia! 
 
                                                       Paulina Kasander 
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W słowie „wakacje” może zawierać się tyle znaczeń, ile osób je wypowiada. Dla jednych  

są zasłużonym wypoczynkiem, dla innych czasem ciężkiej pracy. Obfitują w różnorodne  

wydarzenia lub „zabijają” nudą. Wpuszczają motyle do brzucha albo łamią serce. O dwumie-

sięcznym letnim czasie rozmawialiśmy z nauczycielami i pracownikami Kołłątaja. Zapytali-

śmy, z czym kojarzy im się słowo „wakacje” i jakie mają plany na lato. Poprosiliśmy aby 

zdradzili, dokąd pragną wyjechać, jakie miejsce pojawia się w ich marzeniach. Niektórzy 

opowiedzieli nam o wakacyjnej przygodzie, która utkwiła im szczególnie w pamięci. 

 

Pani z biblioteki, czyli Pani Jolanta  

Cudanowska słowo „wakacje” utożsamia 

z wolnością, relaksem i pełnym luzem. 

Letni czas wykorzysta na nadrabianie 

zaległości towarzyskich i uskutecznianie 

długich spacerów. Od lat marzy o Mazu-

rach, ale w te wakacje niestety  wyprawa 

także nie dojdzie do skutku. Wyjedzie 

natomiast nad 

morze, a w jej 

bagażu podręcz-

nym na pewno 

znajdą się: apa-

rat fotograficz-

ny, książka  

i sudoku.  

Pani ze szkol-

nego sklepiku  

w trakcie waka-

cji wreszcie  

wypocznie na 

słoneczku w Krynicy i Międzyzdrojach.  

W czasie wolnym od pracy przeczyta książkę 

i zrelaksuje się, rozwiązując krzyżówkę. 

Wprawdzie chciałaby wyjechać na koniec 

świata, ale te plany musi jeszcze odłożyć,  

bo nie wyobrażamy sobie funkcjonowania 

naszej placówki bez radosnych spotkań  

przy kawce w zaciszu „Oazy”.  

Pani Małgorzacie Szczęsnej-Fryc wakacje koja-

rzą się przede wszystkim z wypoczynkiem,  

słonecznym ciepłym latem, niezwykłymi przy-

godami, a od jakiegoś czasu także ze słodkim 

zmęczeniem związanym z trójką małych dzieci :)  

(szkoła i przedszkole także mają wolne!).  

W trakcie lata nasza nauczycielka zamierza z całą dużą rodziną odpocząć nad Bałtykiem. 

„Uwielbiam polskie morze i nie przeszkadza mi nawet deszczowa pogoda. Chcielibyśmy 

zwiedzić także Warszawę (w zeszłym roku było Gniezno i Kraków), bo moja najstarsza 

pociecha 10-letni syn pragnie poznać historię polskich stolic. Odwiedzamy też co roku 

babcię mojego męża w przepięknych Sudetach”-mówi Pani Małgorzata i dodaje, że miej-

scem, o którym marzy, ale pewnie nigdy nie zobaczy ze względów finansowych,  

jest Australia. Zamyślona dodaje: ”A może kupię bilet w jedną stronę…?” Z rozrzewnie-

niem opowiada o najmilszej wakacyjnej historii. Była to wycieczka w Bieszczady - ulewna 

noc w namiocie ze świeżopoślubionym mężczyzną (ups) i zupełne oderwanie się od  

cywilizacji, telefonów, telewizji. Pełen relaks, pełen luz. A co wchodzi w skład niezbędne-

go wakacyjnego wyposażenia? Dobra książka, czerwona herbata, tabletki od bólu głowy 

(niestety) i dużo, dużo rzeczy dla dzieci. 

K.Szota 
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Wicedyrektor szkoły Pan  

Artur Zacłona korzystając  

z czasu wolnego i wszechogar-

niającego ciepełka, zrelaksuje 

się a następnie „pójdzie na ży-

wioł”. Oby tylko żywioł oddał 

nam naszego Pana Zacłonę do 

1 września ;) Ale skoro przeżył 

już straszną burzę w Transyl-

wani, da radę z innymi waka-

cyjnymi niespodziankami.  

Zapytany o niezbędny letni 

bagaż, powiedział „Zabieram 

ze so-

b ą 

m y ś l , 

ż e b y 

wypo-

cząć”.  

 

Dla Pani Eweliny Lech waka-

cje oznaczają przede wszyst-

kim spokój i czas wolny.  

Tegoroczne lato spędzi  

w Rabce, a od lat marzy  

o wyjeździe do Grecji.  

Pakując się, nigdy nie zapomina o kremie  

z filtrem i piłce. 

Pani Aneta Beliczyńska waka-

cyjny czas kojarzy z czasem 

wolnym, relaksem i  ciepłą, 

wspaniałą pogodą. Tak, wła-

śnie tam wyjeżdża, gdzieś, 

gdzie jest ciepło i zabiera ze 

sobą obowiązkowo olejek do 

opalania. Niestety nie zdradzi-

ła nam, jakie to miejsce. Czyż-

by był to jeden z dwóch kra-

jów, o których marzy-Meksyk 

lub Peru?? Zapytana o nieza-

pomniane wakacje, udzieliła 

enigmatycznej odpowiedzi  

o „dużej grupie ludzi, w której 

działy się różne rzeczy”. Cóż 

pozostawiamy czytelnikom 

pole do 

popisu dla 

ich wyob-

raźni ;) 

Czym dla Pana Krystiana Karczewskiego są wakacje? Otóż: 
„Wakacje od zawsze kojarzą się z wolnością. Z wolnością 
spędzania wakacyjnego czasu, z wolnością od większości 
obowiązków, z wolnością własnych wyborów i z mniejszy-
mi konsekwencjami tych wyborów. Dość już przez lata wy-
świechtane i wybla-
kłe hasło „Sex, Drugs 
& Rock’N’Roll” nabie-
ra kolorów i nowych 
znaczeń. Słońce świe-
ci mocniej (no dobra, 
w tym roku średnio 
mu to wychodzi), ład-
ne dziewczyny noszą 
krótsze sukienki (patrz wyżej) a sezon truskawkowy i kon-
certowy przynoszą ukojenie dla ciała i ducha po 10 miesią-
cach dreptania do szkoły i słuchania różnych życiowych 
mądrości w stylu „A po co mi Excel skoro zamierzam zostać  
striptizerką ewentualnie zbierać szparagi w Niemczech?” „ 
Pan od informatyki nie wybiera się na wakacje, wczasy pod 
gruszą, obozokolonie czy inny MuppetShow, ponieważ boi 
się islamskich terrorystów i polskich kapitalistów a poza tym 
(cytujemy) „jestem lekko biedny i mało zarabiam”.  
Wymarzone miejsce, do którego chciałby wyjechać?  
Na Kamczatkę z piękną niebieskooką dziewczyną. Ponieważ 
na Kamczatce fajnie jest, niebieskooka dziewczyna też jest 
fajna więc dlaczego nie? Ewentualnie można rzucić to 
wszystko i wyjechać w Bieszczady… Również z piękną panną, 
a co… :)  Teraz pora na wakacyjną przygodę :„Jak szybko, 
tanio i skutecznie pozbyć się dziecka w wakacje? Wysyła się 
je do babci i jest fajnie. No chyba, że przydarzy się powódź 
tysiąclecia. Wtedy też jest fajnie tylko rodzice zastanawiają 
się czy dziecko jest dalej u babci czy zmieniło plany  
wakacyjne i popłynęło nad morze. 10m wody, wojsko, amfi-
bie, helikoptery i wzburzona rzeka porywająca domy,  
samochody, drzewa, bydło rogate i wszystko inne co  
spotkała na swojej drodze. Po 18 latach jest to ciekawe 
wspomnienie, o którym można opowiadać w długie 
 jesienne wieczory przy gorącej herbacie, ale 18 lat temu 
nikomu nie było wesoło, a niektórych zniszczonych  
obiektów do dzisiaj nie odbudowano. „ 
 

K.Szota 
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Wodnik chętnie pojedzie w daleką podróż. Lubi być tam, gdzie coś się dzieje, chętnie poznaje nowe miejsca. Moż-
na spotkać go jadącego z karawaną przez pustynię, przemierzającego dżunglę, ale też na modnym festiwalu czy w 
drogiej miejscowości wypoczynkowej. Chętnie wybierze się również zwiedzać koło podbiegunowe. Wodniki, które 
są w stałych związkach będą miały okrutne dylematy. Niestety podczas tych wakacji pojawi się na waszej drodze 
bardzo atrakcyjna osoba płci przeciwnej. I jak tutaj dochować wierności? Coś trzeba będzie wybrać bo nie uda wam 
się ciągnąć kilku srok za ogon. Jeżeli zechcesz kochany Wodniku wejść po cichutku w ten romans, możesz bardzo 
wiele stracić. Wszystko się wyda i niestety twoja druga połówka zrobi z tobą porządek. Z drugiej strony jeżeli masz 
ochotę na zmiany, to może być początek naprawdę fajnej znajomości. Pamiętaj tylko, żeby postępować uczciwie, 
żeby wiele nie stracić a mało zyskać. Samotne wodniki nie będą narzekały na niedobór flirtów. Wokół was zrobi się 
wianuszek prawdziwej adoracji.  
 
Idealne dla Ryb miejsce na urlop to takie, gdzie jest woda, dobrze widać wschodzące i zachodzące słońce, jest mało 
ludzi i cisza. Czasem Ryba lubi po prostu posiedzieć i pokontemplować przyrodę. To daje jej siły na długie zimne 
miesiące. Jak we wszystkim, tak i w urlopie ceni sobie spokój i ciszę. Trudno ją spotkać w modnych kurortach. 
Twoje serce Rybo zostało bardzo zranione. Nie oglądaj się za siebie tylko wykorzystaj to, że są wakacje. Wypoczęty i 
zadowolony spodobasz się każdemu ze swojego otoczenia. Znajomi zobaczą twoją przemianę i bardzo ją docenią. 
Szczególnie ta jedna osoba, na której zacznie ci zależeć bardziej niż na innych. Początkowe zaloty będą bardzo nie-
śmiałe, ale z czasem oboje zobaczycie, że macie wspólne zainteresowania, pasje. Możesz być pewien, że akurat ta 
znajomość zostanie z tobą dłużej niż tylko przez okres wakacji.  
 
Baran jest miłośnikiem czynnego wypoczynku. On będzie jeździł na rowerze, wspinał się na skałki. Współtowarzy-
szom podróży zafunduje forsowną wycieczkę po okolicznych atrakcjach. Baran chętnie też wybierze się pod namiot 
czy spędzi noc w lesie. Jeżeli masz ochotę na wielkie szaleństwo, to w tym roku nadeszła na to najlepsza pora. Two-
jemu urokowi osobistemu nikt nie będzie umiał się oprzeć. Nie musisz używać żadnych kobiecych bądź męskich 
sztuczek, wystarczy, że będziesz sobą. Nawet jeżeli jesteś osobą samotną, zupełnie nie powinieneś się tym przejmo-
wać - to twój czas na to, żeby szaleć, poznawać, flirtować. A z szerokiego grona znajomych wyłoni się ktoś, kto total-
nie zawładnie twoim sercem. Nie traktuj jednak tej znajomości poważnie. Wakacyjne flirty kończą się równie szyb-
ko jak się zaczęły.  
 
Byk miejsce wakacyjnego pobytu wybiera niezwykle starannie. Musi ono spełniać jego wysokie kryteria. Zawsze 
wybierze najbardziej ekskluzywny hotel. Chętnie też spędzi czas w ośrodku odnowy czy spa. Jednak Byk nie lubi 
przepłacać. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze miejsca wypoczynku jest renoma hotelowej kuchni. Dla 
Byka nie ma udanych wakacji bez dobrego jedzenia. Przed Bykiem gwiazdy rozpostarły szczęśliwą drogę. Jeżeli po-
trafisz zaszaleć i wybrać się na wakacje, spakować w ciągu jednego dnia i wyruszyć w nieznane, na szlaku możesz 
spotkać prawdziwą miłość. Wbrew obiegowej opinii, że wakacyjne romanse kończą się z początkiem powrotu do 
szkoły bądź pracy, ta znajomość zostanie z tobą na dłużej. Tym bardziej warto będzie zaryzykować i podejść do 
pięknej nieznajomej bądź przystojnego nieznajomego i chociażby spróbować zamienić ze sobą kilka słów.  
Bliźnięta lubią odpoczywać w ruchu i gwarze. Nie wyobrażają sobie wakacji na odludziu, dla nich tłumy są nie-
zbędnym warunkiem dobrej zabawy. Bliźnięta są bardzo ciekawe świata i rozpiera je energia. Chętnie zwiedzą za-
bytki i poznają atrakcje turystyczne. Łatwo nawiązują kontakty i czują się dobrze w każdym towarzystwie. Jesteś 
tym znakiem zodiaku, którego nie trzeba namawiać do szaleństw. Nie przejmujesz się konwenansami, tym co wy-
pada. To dla ciebie stworzone są wszelkie nowinki, nowości, nieznane towarzystwa. Dlatego również w te wakacje 
na nudę nie będziesz narzekał. Jeżeli masz ochotę, wkręcaj się w nowe towarzystwa, szalej do białego rana i nie 
przegapiaj żadnej okazji do zabawy. Nie masz w zwyczaju traktować niczego ani nikogo zupełnie poważnie, przy-

najmniej na początku znajomości, ale tym razem możesz ulec pokusie.  
 
Rak najlepiej odpoczywa we własnym domu. Obłoży się zaległymi 

książkami i filmami, wystawi nogi na balkon i może tak spędzić dwa 

tygodnie. Zmuszony do ruszenia się ze swojej twierdzy Rak najchętniej 

wybierze się nad morze. Jeśli gdzieś mu się spodoba i poczuje się do-

brze, będzie w to miejsce wracał co roku. Rak nie przepada za upałami i 

najlepiej czuje się w umiarkowanym klimacie. Mimo tego, że w głębi 

serca pragniesz prawdziwego i stabilnego związku, możesz podczas 

tych wakacji pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Okaże się, że ktoś, 

kto kiedyś głęboko zapadł ci w serce, jest teraz osobą całkiem samotną. 

Nie bądź nieśmiały, tylko porozmawiaj, zaczep, zaproponuj wspólne 

wyjście na kawę. Może to przerodzić się w naprawdę stabilny związek. 

Tym bardziej, że ty też nigdy nie "wyparowałeś" z serca tej osoby.  
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Lew od wakacji oczekuje trzech rzeczy: ma być gorąco, leniwie 
 i w miarę ekskluzywnie. Miejsce, w które pojedzie Lew musi ofe-
rować mnóstwo rozrywek i atrakcji – Lew z nich raczej nie sko-
rzysta, ale lubi wiedzieć, że ma wybór i możliwości. Zawsze mu-
sisz błyszczeć i olśniewać otoczenie. Jeżeli nie czujesz się docenia-
ny przez swojego partnera, bardzo szybko uciekasz z takiego 
związku. Korzystaj ze wszystkiego, bo bardzo szybko niezwykle 
pozytywna znajomość ukoi twoje połatane serce. Pogłaszcze za 
uchem, utuli. Postaraj się po szalonych wakacjach nie stracić z tą 
osobą kontaktu. Może nie wyjdzie z tego szalony romans na dłu-
go, ale znajomości zawsze mogą się przydać. Przez cały urlop  
będziesz w doborowym nastroju.  
 
Panna swoje wakacje planuje przez cały rok. Cel jest jeden – 
maksymalny relaks. Panny lubią ciszę i spokój. Ochoczo wynajmą 
mały domek w lesie, w pobliżu wody. Będą łowić ryby i delektować się ciszą. Jeśli Pannie przyjdzie spędzić urlop  
w gwarze, też przyjmie to spokojnie. Wtedy spotkać ją możemy na spacerze bardzo wczesnym rankiem czy kąpiącą 
się po zachodzie słońca. Wakacyjny okres szykuje się bardzo intensywny, chociaż twoje plany zupełnie tego nie |  
zakładają. Z nowym gronem będzie już bardzo wesoło i będziecie mogli się skupić na prawdziwych szaleństwach. 
Szczególnie tych miłosnych.  
 
Waga najchętniej spędzi czas tam, gdzie będzie grono jej przyjaciół. Chętnie zorganizuje wyjazd dla całej grupy. 
Waga najlepiej wypoczywa na łonie natury. Jedynym warunkiem dla Wagi jest urozmaicenie. Dla Wagi najważniej-
sze na wakacjach jest dobre towarzystwo. Kiedy mocniej zaświeci słońce, zewsząd sypną się propozycje wyjść 
 i wyjazdów. Na jednym z takich wypadów, w zupełnie nietypowych okolicznościach, poznasz kogoś, kto stanie się 
twoim bohaterem. Może nawet uratuje twoje mienie albo życie? Zaproś potem swojego wybawcę na zasłużony 
obiad. Z takiej znajomości wyniknie coś bardzo pozytywnego na dłuższą metę. Kuj żelazo póki gorące,  
nie zastanawiaj się też, czy będzie to związek na zawsze czy na chwilę. Jeżeli nauczysz się cieszyć byciem tu i teraz, 
to będziesz miał co wspominać przez długie lata. Tym bardziej, że będziecie rozumieli się w lot, będziecie wręcz  
czytać sobie w myślach. 
 
Skorpion jest indywidualistą i samotnikiem. Raczej trudno go spotkać na zorganizowanej wycieczce w modne 
miejsce. Kiedy wszyscy zaliczać będą plaże Tunezji czy Wyspy Kanaryjskie, on wybierze się do afrykańskiej dżungli 
czy w dzikie stepy. Twoje nastawienie do życia pozostawia wiele do życzenia. Nie masz ochoty na nic, mimo że za 
oknem całkiem niezła pogoda. Pamiętaj jednak, żeby nie zacietrzewiać się w swojej samotności. Lubisz piesze  
 wycieczki? Wybierz się w góry, bo tam właśnie może czekać twoje przeznaczenie. Spotkanie gdzieś na szlaku,  
w schronisku, w trudnych warunkach spowoduje, że będziecie na siebie patrzeć zauroczonymi oczyma. Szykuje się 
naprawdę romantyczna przygoda. Nie licz na to, że od razu wskoczycie sobie do łóżka. Wszystko będzie się działo 
powolutku i bardzo grzecznie. Niemniej takich chwil bardzo długo nie zapomnisz. 
 
Strzelec to urodzony podróżnik. Stale nosi go po świecie, a urlop jest świetnym czasem na realizowanie podróżni-
czych pasji. Strzelce uwielbiają poznawać nowe miejsca. Objuczone plecakami i zaopatrzone w mapy i przewodniki 
znajdą każdą atrakcję turystyczną, ciekawostkę czy zabytek. Tuż przed wakacjami możesz zostać całkowicie sam, 
drogi Strzelcu. Nie płacz jednak w poduchę i nie rozpaczaj, bo bardzo szybko może się ten stan w twoim życiu zmie-
nić. Poznasz kogoś w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Zaiskrzy między wami od pierwszego momentu.  
Nie opieraj się temu uczuciu nawet jeżeli twoje serce nie do końca jest wyleczone. Czerp z tej znajomości pełnymi 
garściami. 
 
Koziorożec lubi wypoczywać w domu. Nadrabia zaległości w czytaniu, obejrzy filmy i seriale. Kiedy stwierdzi,  

ze się znudził, to zabiera się za drobne remonty, które odkładał cały rok. Chętnie będzie pielił ogród, zbuduje szopkę 

na narzędzia, w ostateczności zaprosi znajomych na grilla. Wakacyjne romanse do tej pory nie kojarzyły ci się  

z niczym dobrym. Postanowiłeś, drogi Koziorożcu, że będziesz właśnie takie znajomości omijał szerokim łukiem.  

Ale postanowienie postanowieniem, a życie życiem. Na twojej drodze pojawi się ktoś, od kogo nie będzie można się 

odwrócić. Osoba czuła, szlachetna i niezwykle atrakcyjna fizycznie. Podejdź poważnie do tej znajomości a zostaniesz 

równie poważnie potraktowany. Nie jest to związek, który zaczyna się w wakacje i w wakacje kończy. Po prostu  

możesz trafić na miłość swojego życia.  
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To taki rodzaj literatury, któremu 

zawsze mówiłam zdecydowane 

„NIE”. I przyznam szczerze, że 

książka trafiła w moje ręce naj-

pierw z szacunku dla gustu właści-

ciela a później z grzeczności.  

Jednak „Zapomniane bestie  

z Eldu” zabrały mnie w cudowną 

podróż do krainy czarów i baśni, 

 w której dobro zawsze zwycięża ze 

złem. Uczucia czarodziejki Sybel i Corena zostaną 

wystawione na niejedną próbę. Bohaterowie wspie-

rani  przez magiczne bestie o cudownej mocy walczą 

z czarnymi charakterami i nienawiścią. A ja niczym 

jasnowłosa czarodziejka siedząca na grzbiecie smo-

ka Gylda uśmiecham się na wspomnienie tej fanta-

stycznej opowieści autorstwa Patricii A. McKillip 

i polecam Wam serdecznie. 

Wakacyjny niezbędnik 

Małe serduszko i duże serce, tak różne, a jednocześnie 

tak sobie bliskie. Demoniczna Kordula wyjeżdża w Biesz-

czady by podjąć pracę w domu dziecka. Buduje wokół 

siebie mur niechęci i oziębłości. Odtrąca natrętną 

 i ciekawską Maszeńkę, która pragnie zostać primabaleri-

ną. Aż do dnia, kiedy razem wyruszają w podróż do speł-

nienia marzeń. „Serce, serduszko”- film w reżyserii 

Jana Jakuba Kolskiego to 

wzruszająca historia o poszuki-

waniu ciepła i przyspieszonym 

dorastaniu. Nie brakuje w niej 

jednak błyskotliwych i humory-

stycznych dialogów oraz scen 

zapadających w pamięć. Zobacz-

cie Borysa Szyca w roli rapują-

cego księdza i Marcina Dorociń-

skiego pląsającego w białych 

rajstopkach :) 

wakacyjny look  
to azteckie wzory, 

kolor żółty  
i modne dodatki 
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