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SZORTY 
  20 grudnia 2018 r. od-
był się kolejny Wieczór 
Kolęd.  Cykliczna uro-
czystość jak co roku 
wprowadziła publicz-
ność w nastrój świątecz-
ny. Mogliśmy wysłu-
chać kolęd i pastorałek w 
wykonaniu przedszkola-
ków, uczniów Szkoły 
Podstawowej i ich rodzi-
ców, podopiecznych Śro-
dowiskowego Domu Sa-
mopomocy, absolwen-
tów szkoły i przybyłej 
licznie publiczności.  

Organizatorami przed-
sięwzięcia byli: Miej-
sko—Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu, Szko-
ła Podstawowa w Re-
czu, Rada Rodziców 
przy SP. 
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Jaki prezent dostaniesz na święta? 

1. Jaka potrawa wigilijna jest Twoją ulubioną? 

A) Pierogi. 

B) Krokiety. 

C) Ryba po grecku. 

 

2. Jaką postać świąteczną lubisz najbardziej? 

A) Święty Mikołaj. 

B) Renifer. 

C) Elf. 

 

3. Która kolęda przypadła Ci najbardziej do gustu? 

A) "Do szopy hej pasterze". 

B) "Bóg się rodzi". 

C) "Lulajże Jezuniu". 

 

4. Czego najbardziej nie lubisz podczas wigilii? 

A) Składania życzeń. 

B) Rozmów z wścibską rodziną. 

C) Przejedzenia. 

 

5. Którą serię w naszej gazecie najbardziej lubisz? 

A) Psychotesty. 

B) Horoskopy. 

C) wiersze. 

 

6. W jakim kraju najbardziej chciałbyś spędzić Święta? 

A) w Laponii. 

B) w Meksyku. 

C) na Majorce. 
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7. Która część wigilijnego wieczoru jest Twoją ulubioną? 

A) Jedzenie. 

B) Otwieranie prezentów. 

C) Pasterka. 

8. Gdzie najbardziej lubisz spędzać Święta? 

A) u Babci i Dziadka. 

B) u Cioci. 

C) w Domu. 

większość odpowiedzi "a": 

Pod choinką znajdziesz pieniądze! 

większość odpowiedzi "b": 

Dostaniesz zestaw kosmetyków! 

większość odpowiedzi "c": 

Otrzymasz wieśniackie skarpety. 
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Styczeń 

 Twoje oceny znacznie się poprawią. Poczujesz, że to, co robisz w życiu, ma sens. Warto zgłębić 
wiedzę w dziedzinie, która najbardziej Cię interesuje.  

Luty 

 Poczujesz pasję do gotowania. Twoje potrawy będą zadziwiać wymagających degustatorów. Aby 
jeszcze bardziej ulepszyć swoje umiejętności kulinarne, zacznij oglądać "Kuchenne Rewolucje". 

Marzec 

  Poznasz wiele nowych osób. Bądź otwarty na innych, bo przyniosą Ci przygody i spędzisz nieza-
pomniane chwile. 

Kwiecień 

 Poszerzysz swoje horyzonty poprzez podróże. W tym roku czeka Cię ich wiele. Bądź jednak do-
brze na nie przygotowany. 

Maj 

  Czekają Cię chwilowe kłopoty z nauką, ale nie przejmuj się. Nic nie może przecież wiecznie trwać. 
Będzie lepiej! 

Czerwiec 

  Z innej strony spojrzysz na swoich przyjaciół. Czas dokona selekcji Twoich znajomych i zostaną 
tylko ci najbliżsi. 

Lipiec 

 Czeka Cię nagły przypływ gotówki. Saldo na twoim koncie gwałtownie wzrośnie i długo nie bę-
dzie spadać. Skorzystaj z tego! 

Sierpień 

  Spotkasz miłość swojego życia. Twoja druga połówka nie będzie widzieć poza Tobą świata. Czeka-

ją Cię szczęśliwe, pełne miłości chwile.  

Wrzesień 

  Twoja znajomość języków obcych diametralnie wzrośnie. Ten rok będzie dla Ciebie czasem zawią-
zania nowych znajomości. Nie obędzie się również bez miłosnych uniesień. 

Październik 

   Uważaj na osobę, która chce Ci się przypodobać. Może mieć co do Ciebie złe zamiary. 

Listopad 

  Zachowaj dobre relację ze swoimi współpracownikami. Przyda Ci się to do efektywniejszej pracy i 
do uzyskania lepszych zarobków. 

Grudzień 

   Szanuj osoby, które są bliskie Twojemu sercu. Ten rok spędzisz w rodzinnej, przytulnej atmosfe-

rze.  

Co spotka Cię w nowym roku? 

STR. 4 SZORTY 



1. Dla wielu Japończyków świąteczną tradycją jest… jedzenie kurczaków z KFC.  

2. Najwięcej związków rozpada się na dwa tygodnie przed świętami. 

 

3. W Boliwii w Wigilię Bożego Narodzenia odprawia się msze, na które wierni przycho-

dzą z kogutami. Boliwijczycy wierzą bowiem, że kogut jako pierwsze zwierzę 

ogłosił narodziny Chrystusa. 

 

4.Pierwszą sztuczną choinkę stworzyli nasi zachodni sąsiedzi. Niemieckie drzewko było 

wykonane przy użyciu barwionych gęsich piór. 

 

5. Najwcześniejsze znane ozdoby choinkowe … to jabłka. 

 

6. Najpopularniejszy świąteczny film „Kevin sam w domu” trafił do księgi rekordów 

Guinnessa jako najpopularniejsza komedia familijna na świecie. Zyski z jej pro-

dukcji wynoszą ponad 533 miliony dolarów. 

 

7. Najdroższa bombka na świecie kosztuje tyle, co luksusowy jacht, czyli prawie 400 tys. 

zł. Wykonana jest z 18-karatowego białego złota, 1500 diamentów oraz 188 czer-

wonych rubinów. 

 

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

 

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

Pierwszym jest Nowy Rok. 

 

10. We Francji, w przeciwieństwie do innych krajów, nie ma Wigilii. Francuzi biorą jedy-

nie udział we mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. 

 

Angelika  

Czy wiedziałeś, że… 
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SZORTY  

składa wszystkim czytelni-

kom w Nowym Roku 2019 

wielu jasnych chwil, 

pomyślności i życia bez 

trosk. 

Niech szczęście  

Was nie opuszcza 

a zdrowie i dobra dola 

niech będą zawsze Waszym 

udziałem.  

nie wszystko na raz. To Cię tylko zniechęci 
bardziej. Nie możesz od razu schudnąć 
pięć kilogramów jednego dnia, więc posta-
raj się to zrobić w przeciągu miesiąca. Na-
stępnie zbierz siły do tego. Będzie Cię to 
kosztowało dużo energii, więc warto być 
przygotowanym na to. Na zakończenie już 
zacznij pracę i ciesz się zwycięstwem nad 
samym sobą. 

A co jeśli się nie uda? Nie martw się. 

Każda porażka czegoś uczy. Możesz też 

postarać się połowę zrobić w tym roku, a 

drugą połowę w następnym. Jesteś w sta-

nie zrobić wszystko. Tylko trzeba chcieć. 

Cyprian Guzek 

„Nie będę więcej jadł słodyczy 
wieczorem”, „Schudnę pięć kilogra-
mów”, „Pogodzę się z sąsiadami”. Ile 
razy zamierzaliśmy coś zrobić na No-
wy Rok, ale nic się nie udawało? Ile ra-
zy było tak, że byliśmy blisko celu, ale 
na ostatnim odcinku do osiągnięcia go 
straciliśmy zapał? Czy można to jakoś 
zmienić?  

Przede wszystkim zacznij już ja-
kiś czas przed zakończeniem roku my-
śleć o Twoich plusach i minusach. To 
pomoże Ci zrozumieć, gdzie możesz 
się poprawić. Jak to już zrobisz, to 
przemyśl, jak można to zorganizować. 
Pamiętaj o tym, by praca była poukła-
dana równomiernie przez jakiś czas, a 

Postanowienia noworoczne – Jak dotrzymać własnych obietnic? 

Osamotnienie 

Pozostanie samemu jest dobre 
Z naturą moją zgodne 

Nowych strasznych zniszczeń 
Nie zrobię dla tylu istnień 

 

Nikt nie słyszał wołania 
Na nic były moje starania 

Więc nikt nawet nie zauważy 
Że brak wśród nich mej twarzy 

 

Przez nikogo nie byłem brany poważnie 
Zawsze miałem takie dziecinne zdanie 

Więc jeśli nic nie zmienię 
Widzę wizje dzisiaj zostawienie 

 

Jednak jeśli znajdzie się osoba 
Która zachowaniem swym mnie przekona 

Do zostania… Nosił ją na rękach będę 
I kroku dotrzymywał wszędzie 

 

Cyprian Guzek 


