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CHIMERA  
przy Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica  
w Kutnie       
Wrzesień 2017 Zespół redakcyjny: Natalia Smyczyńska, 
Karolina Bednarek, Anna Kieszkowska, Weronika Ojrzanowska, Anna Andrzejewska, Adrian Czerwiński,  Dawid Krakowiak. 
Zdjęcia ze strony internetowej szkoły  i ze zbiorów prywatnych 
 Opieka: p. Anna Urbańska  

Z okazji Waszego święta życzymy 
Wam: 
 dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,  
 ciastek - tylko tych najsłodszych,  
 samochodów - tylko tych najszyb-

szych, 
 zabaw - tylko najweselszych, 
 przygód - tylko najciekawszych ...  
 
Redakcja– jej piękniejsza część :) 
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Najsłynniejsi mężczyźni 
DZIEŃ CHŁOPCA 

 
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka 

głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej. 

      Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy,  
ponieważ wiedza jest ograniczona. 

   
Nie wiem jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej,  

ale czwarta będzie na kije i kamienie.  

 Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać 
samego siebie, być dla siebie wychowawcą.     

  
Podążaj za trzema rzeczami: szacunkiem dla innych ludzi,  

szacunkiem dla siebie oraz odpowiedzialnością  

Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić 
drugim człowiekiem bez jego zgody. 

  
Każda praca jest możliwa do wykonania,  

jeśli podzielić ją na małe odcinki.  
 
 

  Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,  ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć,  
lecz żeby rozumiał, nie żeby go wszystko                  troszkę obchodziło, lecz żeby go coś naprawdę                                  

zajmowało.  Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić wła-
snych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga.   

 Boję się dnia, w którym technologia zakłóci interakcje  
międzyludzkie. Wtedy świat zyska pokolenie idiotów. 
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Świat widziany oczami mężczyzny  
DZIEŃ CHŁOPCA 

Jedzonko, „żarełko”, „szama 
Drogie Panie! Nie liczcie na to, że wystar-
czą nam sałatki, przystawki i lekkie prze-
kąski. Dla nas prawdziwy posiłek,               
czyli taki, który skutecznie zaspokoi głód, 
to zestaw „Big Mac” lub pięknie wypieczo-
na pizza z podwójną porcją sera                     
w brzegach. Schabowym z ziemniakami :)
mężczyzna też na pewno nie pogardzi. 

Wrodzony daltonizm 
Mężczyzna w odróżnieniu od kobiety nie 
odróżnia kolorów typu miętowa zieleń lub 
malachitowy błękit. Nie oburzajcie się 
więc, jeśli zamiast pochwalić wasz nowy 
gumigutowy* kardigan, powiemy: „Jaki 
cudowny żółty sweter!!!”.  

Pamiętajcie, on naprawdę nam się podoba                 
i nie „czepiajmy się” nazw.                                            
*Taka barwa naprawdę istnieje. Kolor 
„gumigutowy” można porównać                                 
do ciemnej, ale częściowo transparentnej 
musztardy.  
.  

Dlaczego mężczyźni zachowują się czasem jak dzieci? Dlaczego nie chcemy się żenić?          
Jak to jest, że potrafimy uronić łzę tylko wtedy, gdy nasza ukochana drużyna piłkarska            

przegrywa mecz? 
 Mężczyzna wyróżnia się ogólną “nieprzytulnością”, niechęcią do kooperacji, 

chropowatością oraz nadmierną sennością. W tym krótkim artykule postaramy się przybliżyć 
Wam kilka aspektów „naszego” świata. Prawdą jest,  że znacząco różni się od Waszego– 

kobiecego, ale właśnie to sprawia, że razem tworzymy całkiem udane  „połączenie”                               
i … chyba przyznacie nam rację.  
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Świat widziany oczami mężczyzny  
                                 Łzy 
Typowy Homo Sapiens płci męskiej ma 
większą zdolność do kontrolowania 
emocji. To nie znaczy, że nie czujemy 
potrzeby płaczu. Łatwiej nam tylko 
przychodzi opanowanie łez, gdy uzna-
my, że to nie jest dobry czas lub miej-
sce. Nie ma w tym nic złego, wystarczy, 
że odczuwamy emocje adekwatne             
do sytuacji. Cytując GANG MARCELA: 

Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, 
Prawdziwy mężczyzna nie wie, co łzy, 

Prawdziwy mężczyzna nie zna rozpaczy, 
Mężczyzna i łzy - to śmieszne, to wstyd.  

 
Hipochondria 

Lekki kaszel to już dla nas zapalenie 
płuc. Ból głowy to oznaka guza mózgu. 
Mężczyzna nigdy nie cierpi z błahych 
powodów! Jego ciało można porównać 
do silnika samochodu. Jeśli coś jest nie 
tak, dalsze normalne funkcjonowanie 
staje się niemożliwe, a zazwyczaj drob-
na "usterka" kończy się kompletną roz-
sypką. Jednak o swój organizm  nie 
chcemy troszczyć się tak, jak o samo-
chód. Wizyta w gabinecie lekarskim nie 
wchodzi w grę! Lepiej odgrywać dramat 
w domu, wymagając od partnerki                 
czy rodzicielki współczucia                                 

DZIEŃ CHŁOPCA 

                        Lenistwo 
Mężczyźni przeznaczają średnio 2 minuty                 
na codzienną higienę i 23 minuty na gospo-
darstwo domowe. Ich zawodowo aktywne 
partnerki zajmują się dziećmi, sprzątaniem, 
gotowaniem i zakupami. Wszystkim tym 
czynnościom poświęcają średnio 3 godziny 
każdego dnia. Mężczyźni zdolni są pracować 
tylko wtedy, kiedy do zdobycia jest jakieś tro-
feum. Jeśli nagrody brak, mężczyzna chętnie 
ulega wrodzonej skłonności do lenistwa. 

Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy, 
mmm, orły, sokoły, herosy!? 
Gdzie ci mężczyźni na miarę czasów, 
gdzie te chłopy!?  
 
Bojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami 
o znaczeniu wiekopomnym, i wejrzeniu,                          
jak ze stali. 
Gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów           
większych, niż pokątne, zarobkowe kombinacje 
tuż przed pierwszym. Nieprzekupni, prości, zacni, 
wielkoduszni i szlachetni. Gdzie zeoni, gdzie tytani 
woli, czynu, intelektu...?                   
                                 NO GDZIE:(???? 
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TYPY I CHARAKTERKI  
      DZIEŃ CHŁOPCA 

Biedny miś 
Dusza artysty z wiecznym potencjałem, projektujący 

na matematyce nowe graffiti, myśliciel z głową          
w chmurach, zakręcony naukowiec, odnajdujący 

swoje przeznaczenie podczas doświadczeń z fizyki, 
wieczny malkontent przeżywający melancholię.            

A na końcu – biedny miś do uratowania                     
i zaopiekowania.  

 
Szpaner 

Szpaner musi znajdować się w centrum uwagi -
zajmuje najbardziej widoczne miejsce w łączniku, ma 
mnóstwo ziomków i wszyscy odziani są w najmodniej-
sze ciuchy. Zamawiają najdroższe ubrania, czekając 

po nocach na dropy ulubionych marek.                           
Na ich nadgarstkach błyszczą złote zegarki, nie poka-

żą się bez najnowszego iPhone i bardzo głośno się 
zachowują. Do swojego ukochanego samochodu,                     
zaparkowanego w centralnej części  dziedzińca            
(żeby nikomu nie umknął tak wspaniały widok) 

'śmigają' w T-shirtach nawet w środku zimy.            
Dla szpanu trzeba pocierpieć. 

 
                                                           Sportowiec 

Ten typ ma dwie podkategorie. Można spotkać sportowca 
czynnego - który będzie brał udział w każdych szkolnych             

zawodach- od pływania przez koszykówkę  po piłkę plażową, 
grał na ataku w miejskim klubie sportowym, a w wolnym czasie 

chodził na siłownię lub pobiegać na stadion miejski.                 
Druga podkategoria - sportowiec bierny. Na lekcji polskiego            

w całkowitym bezruchu będzie czytał „Przegląd sportowy”. Nie 
opuści żadnej sportowej relacji w telewizji i będzie zanudzał 
Cię godzinnymi wykładami na temat PZPN-u lub bez końca 

tłumaczył „co to karny”. 
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DZIEŃ CHŁOPCA 
 

Gracz 
- Kochanie, co robisz? - Gram w grę. 

Nic dodać, nic ująć. Każda dziewczyna 
komputerowego maniaka, którą mijasz     
na szkolnym korytarzu musi się z tym             
liczyć. Gracz żyje w dwóch światach – 

oprócz znanej ci rzeczywistości ma jesz-
cze swoją wirtualną przestrzeń. Niestety, 
zwykle ma problem, by je ze sobą pogo-
dzić. W efekcie każdą wolną chwilę po-

święca na gry. Po czym go poznasz? Oprócz profilu informatycznego i charaktery-
stycznego błysku w oku, gdy mówi o zdobyciu nowej broni w grze,  po zwolnieniu    

z wychowania fizycznego- codzienne zarywanie nocek w celu 'wbicia kolejnego lev-
elu' -to wystarczający wysiłek ;).  

Intelektualista 
Codziennie widzisz, jak zamyślony przebie-
ga łącznikiem do swojego sacrum- szkolnej 
biblioteki, czyli jedynego miejsca w szkole,      

w którym w pełnym skupieniu może rozwijać 
swoje umiejętności matematyczne lub wie-

dzę na temat epoki napoleońskiej. Intelektu-
aliści to wspaniali koledzy, którym towarzy-

szy niebanalne poczucie humoru i doskonała, ale wciąż taktowna umiejętność po-
sługiwania się sarkazmem oraz ironią. To również osoby, z którymi można porozma-

wiać o problemach- wykazują się dużym dystansem oraz umiejętnością patrzenia     
z wielu perspektyw. 
Dusza towarzystwa 

Na korytarzu otacza go cała chmara ludzi, siedzi w ławce z najładniejszymi dziew-
czynami, a gdy wita się z nauczycielami, Ci zawsze darzą go ciepłym, serdecznym 

uśmiechem (i z wzajemnością). Wszyscy mu zazdroszczą tego magicznego             
uroku, który przyciąga ludzi. W czym tkwi jego sekret? W otwartości, umiejętności 
rozśmieszenia swoich rozmówców, a przede wszystkim w dystansie  do samego 

siebie i otaczającego go świata.  
 

TYPY I CHARAKTERKI 
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                                                              Definicja męskości: 
Agnieszka Jóźwiak: Odpowiedzialność, determinacja,             
opiekuńczość i oczywiście umięśnione ramiona       Małgorzata Żurada: Faceci są z Marsa i rzadko schodzą              
na ziemię. Ale męskość to ok. 53% sprawności fizycznej,          73%  bycia dżentelmenem, 41% spełnienia w sferze zawodowej                             i ok. 14% poczucia humoru. Joanna Wasilewska: To kwestia indywidualna. Moim zdaniem 
prawdziwego mężczyzny nie definiuje wygląd, lecz jego  zacho-
wanie. To czy w  nietypowych sytuacjach potrafi wziąć sprawy w swoje ręce i zapanować nad sytuacją. Anna Urbańska: ,,A czymże jest prawdziwa męskość,                       
jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach                                       klasą i szaleństwem?’’      (A. Sapkowski) 

  
                                       Świat bez mężczyzn byłby: 

AJ: Szary, bury, byle jaki, no po prostu katastrofa. MŻ: No cóż, to trudne pytanie. Z jednej strony, wiele 
kobiet uniknęłoby dramatów sercowych. Z badań 
wynika, że to mężczyźni częściej niż kobiety, powo-dują załamanie, ból i cierpienie. Z drugiej strony my-
ślę, że bez mężczyzn nie rozwijałoby się życie, ko-biety nie miałyby wsparcia i powodu, aby ładnie wy-glądać. To mężczyźni pomagają wybrnąć z trudnej 
sytuacji, rozwiązać problem, ocierają łzy i podnoszą na duchu. JW: Po prostu byłby  nudny. Może i jest to płeć pięk-
na inaczej. Może i mężczyźni mają wiele wad. Ale kiedy przychodzi do  strojenia żartów, męska kre-
atywność nie zna granic. Świat  bez mężczyzn wy-glądałby tak, jak w Seksmisji, gdzie wszystkie kobie-
ty chodziły w takich samych kombinezonach.   

 AU: Bezpieczniejszy. Wymazać z kart historii Hitlera, 
Stalina, a współcześnie Kim Dzong Una, zostawić same kobiety, a chorej walki o despotyczną władzę                                  by nie było, przynajmniej nie w takim wymiarze,            
jak to ma miejsce między osobnikami                          brzydszej płci.  

                                             

DZIEŃ CHŁOPCA 
A jak przedstawicielki najbardziej sfeminizowanego zawodu widzą                                      

mężczyzn i ich świat???? Oto co powiedziały nasze ,, sorki”. 
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                                            Podstawową cechą mężczyzny jest…? 
 

AJ: Gruby portfel… żartowałam;) Raczej waleczność          
i oczywiście poczucie humoru. 
MŻ:: Powinno być:  niebanalne poczucie humoru.  
JW: Według mnie odwaga.  Odwaga jest cechą, którą 
sama chciałabym posiadać w obfitości, i którą ...            
podziwiamy u innych. 
AU: Chłodny racjonalizm, dystans do siebie i świata...   
i poczucie humoru :)           

                     Pierwiastek kobiecy  w mężczyźnie to …? 
      
 AJ: Wścibstwo, plotkowanie              
i długie rozmowy przez telefon. 
MŻ:: W naturze kobiety leży           
mądrość, miłość, uczucia i pragnienia. W naturze mężczyzny jest 
nieustraszone działanie,  jak to bywało za czasów rycerza i jego 
damy. Kiedy obie te energie współpracują harmonijnie, wtedy męż-
czyzna czuje się silny, twórczy, mądry i zdolny do miłości. 
JW: Czułość, wrażliwość, lubią też zakupy zwłaszcza                       
w Internecie  
AU: Gadulstwo, moda na bycie fit,  brak decyzyjności, a z tych           
pozytywnych cech,  to na pewno wrażliwość i  delikatność.                                                                    
               

                 W domu bez pomocy mężczyzny / męża nie dałabym sobie rady z …? 
 

AJ: Tradycyjnie, z cieknącym kranem, wbijaniem gwoździ…. no prawie z niczym                
(to na wypadek gdyby ta gazetka wpadła w ręce mojego męża). 
MŻ:: Cieknącym kranem, stanem oleju w samochodzie, awarią oświetlenia                       
w korytarzu... Tak naprawdę, to nie jest tak, że mężczyźni są nam potrzebni tylko               
do wykonywania zadań remontowych czy naprawczych. Kobiety wiele potrafią i szybko 
się uczą. Bycie w związku to nie tylko podział ról, ale umiejętność porozumiewania się 
nawet bez słów i zrozumienia bez zbędnych wyjaśnień. 
JW: Cieknącym zlewem, kapiącym kranem i domowymi awariami prądu.                                       
AU: W ogóle nie wyobrażam sobie domu bez  mężczyzny, mam aż 3 :)  

DZIEŃ CHŁOPCA 
A jak przedstawicielki najbardziej sfeminizowanego zawodu widzą                                      

mężczyzn i ich świat???? Oto co powiedziały nasze ,, sorki”. 
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L O Ż A   V I P 

p. Rafał Krajewski p. Robert Witczak  

DZIEŃ CHŁOPCA 

Największą radość sprawia mi... R.K.: Czas spędzony z rodziną. 
R.W.: Czas wolny – wakacje, plaża i morze oraz dobra muzyka. 

Zawsze muszę mieć przy sobie... R.K.: Portfel. 
R.W.: Zegarek – kiedyś mówiono o jednym premierze, że ,,nie żyje w czasie”,              
bo nie nosił zegarka. Oczywiście dziś wszystko można znaleźć w smartfonie. 

Nie wyobrażam sobie dnia bez... R.K.: Kawy. 
R.W.: Bez porannej herbaty i wiadomości radiowych. 

Jakie cechy ceni Pan w drugim człowieku?  R.K.: Szczerość i uczciwość. 
R.W.: W drugim człowieku cenię otwartość i komunikatywność. Staram się sam 
taki być, bo uważam, że własnie z takimi ludźmi można się samemu rozwinąć. 

Na bezludną wyspę zabrałbym... R.K.: Teleskop. 
R.W.: Komputer z dostępem do Internetu i ciekawą książkę 

Kim chciał Pan zostać, kiedy był małym chłopcem? R.K.: Wojskowym, najlepiej generałem. 
R.W.: Słabo pamiętam, ale mówiło się cos o wojsku, miałem kolekcję pistoletów              

i karabinów, a w późniejszym czasie interesowała mnie geografia – chciałem                 
zostać podróżnikiem. 

Jaka jest Pana ulubiona potrawa? R.K.: Stroganow żony. 
R.W.: Lubię potrawy z grilla, mięso, warzywa. Lubię też sałatki warzywne                       

i greckie – brokuły, oliwki, pomidory i ser feta. 
Czy ma Pan swoje poranne ''rytuały''? R.K.: Dopóki nie wypiję kawy, proszę się do mnie nie odzywać. 

R.W.: Wiadomości radiowe i zupa mleczna.  
Które z czynności domowych sprawiają Panu przyjemność? R.K.: Usypianie dzieci i cisza, która po tym następuje. 

R.W.: Generalnie w moim zakresie są drobne naprawy domowe, przywożenie  
dzieci ze szkoły i rozliczanie podatków rocznych. 

Nigdy nie przestanę wierzyć w… R.K.: Drugiego człowieka. 
R.W.: W to, że ludzie , którym warto ufać, którzy wiedzą więcej od nas                          

i na których warto się wzorować. Warto też wierzyć w siebie i swoje                              
bardzo duże możliwości. 
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W znaku tym rodzą się mężczyźni  najczęściej silni, odporni psychicznie, o mocnym 
charakterze. Swoje cele w życiu potrafią wyraźnie sformułować i z uporem do nich 
dążyć. Byk to realista, stanowczy pragmatyk, działający z dużą dozą ostrożności. 

Głównym motorem napędowym Byka jest pragnienie osiągnięcia dóbr materialnych 
oraz wygodnego i dostatniego życia. Wszystko co robi, musi mu się opłacać albo      
rokować korzyści w przyszłości. Byk ma ogromny temperament i bardzo często       

niespożytą energię. Panowie urodzeni pod znakiem byka posiadają łatwość                    
pozyskiwania sympatii u ludzi, a przede wszystkim u płci pięknej.                                                            

Kolory byka to: niebieski i zielony, a kamienie: szmaragd, agat, szafir i perła.  

Bliźnięta cechuje dwoistość cech charakteru takich jak: pomysłowość i powierzchow-
ność, przekorność i wdzięk, zapał, ale nade wszystko nieustanna pogoń za czymś no-

wym. Pragną barwnego i urozmaiconego życia, natomiast do pieniędzy nie przywiązują               
należytej wagi. Mężczyźni spod znaku Bliźniąt urzekają od pierwszego wrażenia swoją 

otwartością na ludzi i wszystko co nowe. Są bardzo komunikatywni i ciekawi świata. 
Cechuje ich bystrość umysłu i wrodzona intuicja, która umożliwia im podejmowanie 

trafnych decyzji.  Ulubione kolory to: błękitny, jasnożółty i biały, a kamienie: topaz,  akwama-
 Mężczyźni spod znaku Raka są bardzo wrażliwi, uczuciowi, ale również bardzo             

kapryśni. Na ogół cieszą się względami płci pięknej i to kobietom zazwyczaj pozosta-
wiają inicjatywę. Łatwo przychodzą mu rozstania, ale jeżeli się już zakocha, to jest 
najczęściej idealnym współtowarzyszem życia dla swojej partnerki.  Jest ambitny             

i cierpliwy, energiczny i aktywny zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Ce-
chuje go bowiem wola i wytrwałość, a dodatkowo bardzo często wdzięk osobisty. Siłą 
pchającą raka do czynów jest chęć zapewnienia bezpieczeństwa swoim najbliższym            

i przywiązanie do rodziny.                                                                                                      
Ulubione kolory to: błękitny, turkus, fiolet, a kamienie: perła, lazuryt,. 

Lwy lubią błyszczeć i być podziwiani. Siłą napędową działań Lwa jest ambicja będąca 
wynikiem wielkiego poczucia własnej wartości, co stymuluje próżność i wewnętrzną po-

trzebę imponowania innym. Lew pozbawiony możliwości brylowania w towarzystwie 
staje się nieszczęśliwy i zgorzkniały. W tym znaku skupiają się mocne cechy psychiki 

ludzkiej. Silna wola, odwaga, energia, umiejętność wykorzystywania własnych talentów   
i możliwości, przedsiębiorczość. Lwy są niezwykle inteligentni i błyskotliwi.                         

Lubią zbytek i luksus, są wrażliwi na uroki pięknych kobiet.  Ulubiony kolor: złoty, a kamienie: diament, chryzolit, rubin. 

Mężczyźni spod znaku Panny mają predyspozycje do pracowitości i rzetelności. To znak 
ludzi pilnych, pedantycznych, perfekcyjnych w każdym calu. Mają wyjątkowe zamiło-

wanie do porządku, są skrupulatne, praktyczne, pracowite, zdecydowane. Ludzie ci  
posiadają analityczny umysł, opanowanie, szczególny dar przekonywania innych                 

do swoich racji. Bardzo ważny dla nich jest dom i rodzina. Mężczyźni  urodzeni spod 
znaku Panny są niezwykle ambitni, o stałych upodobaniach, inteligentni, eleganccy.  Ulubione kolory to: szary, perłowy i błękitny, a kamienie: jaspis, lazuryt, nefryt.  

   
Baran 21.III –20.IV 

Byk 21.IV - 20.V 

 Bliźnięta 21.V -  20.VI 

 Rak 21.VI -  22.VII 

Lew 23.VII -  23.VIII 

Panna 24.VIII - 23.IX 

Mężczyźni, którzy urodzili się w tej części roku cechują się niezwykle silną wolę i wielkim uporem 
w realizacji zamierzonych celów.  Są  inteligentni, pracowici, odważni i posiadają ogromny        

potencjał twórczy. Ludzie spod tego znaku są bardzo niezależni we wszystkim, co robią.                         
Prowadzą bardzo aktywne życie, gdyż stale rozpiera ich energia. Uwielbiają podróże, zmiany            

i realizację najbardziej wariackich pomysłów. Są także niezwykle towarzyscy i potrafią rozkręcić 
każdą imprezę. Pan Baran jest mężczyzną najbardziej męskim z męskich, prawdziwy zdobywca 
serc niewieścich. Otwarty, odważny, pełen życiowego optymizmu. Nie pogardzi żadną zdobyczą, 
ale zakocha się w takiej kobiecie, która zaimponuje mu nie tylko urodą, nade wszystko fantazją. 

Ulubione kolory to: czerwony i pomarańczowy, a kamienie: rubin i diament.  

ACH CI MĘŻCZYŹNI . . .  – HOROSKOP 
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DZIEŃ CHŁOPCA 
Ludzie spod znaku Wagi są bardzo towarzyscy, nie lubią samotności. Pragną udanego             
i długodystansowego związku. Są uprzejmi i dobrze zorganizowani, dopóki nie podda-

dzą się emocjom - wtedy do głosu dochodzi również ich artystyczna natura. Wagi są    
dystyngowane, taktowne, potrafią zachować dystans, a jednocześnie nie są chłodne                  
i   zamknięte, potrafią być romantyczne i zaangażowane. Pan spod znaku Wagi nie               

wyobraża sobie życia bez kobiety i rodziny - to są główne czynniki motywujące                  
go do działania. Nie dominuje w związku.  

Ulubione kolory: różowy, niebieski, fiołkowy,  kamienie: akwamaryn, szafir i opal. 

Skorpion jest nieprzeciętny i pozostaje nieodgadniony. Szczególnie ceni sobie luksus          
i przepych, zna wartość pieniądza. Szybko się uczy, jest bystrym obserwatorem i bez 
skrupułów wykorzystuje słabości innych. Fascynuje go odkrywanie tajemnic, jedno-

cześnie nie zdradza nic o sobie.  Są bardzo ambitne i zdeterminowane, niezwykle inte-
ligentne i energiczne. Bez reszty poświęcają się swoim planom. Panowie spod tego 

znaku mają największy temperament spośród wszystkich innych znaków.                    
Wytrwale dąży do celu i zwykle zdobywa to, co chce.  

Kolory to bordo, purpura i czerń, a kamienie: rubin, granat i ametyst.  
Strzelec jest wiecznie spragniony wiedzy i nowych wrażeń. Uwielbia prowadzić długie dyskusje               
z innymi, w których jednak brakuje mu taktu i cierpliwości. Jest wyjątkowo błyskotliwy i spo-

strzegawczy.  Ludzie urodzeni w tym znaku to szczęściarze losu, kochają wolność i niezależność. 
Są szczerzy aż do bólu. Gonią za każdą przygodą. Mają duże poczucie sprawiedliwości, zawsze 

stają w obronie słabszych. Swoim bliskim zapewniają ciekawe, pełne niespodzianek życie. Strzelce 
stawiają na rozwój i działanie. Potrafią być bardzo pracowite, ale lubią też odpoczywać, najlepiej 
aktywnie. Dużo wymagają zarówno od siebie, jak i od swoich kolegów. Czują się odpowiedzialne 

za swoją pracę i za podwładnych.  Kolory kojarzone z tym znakiem to: czerwony i fiolet, a kamienie: turkus i onyks.   

 

Są inteligentni, choć jednocześnie bardzo łatwo tracą głowę i nie słuchają zdrowego roz-
sądku. Szczególną przyjemność sprawia im zajmowanie się niecodziennymi sprawami               
i nadzwyczajnymi zjawiskami. Bardzo łatwo i chętnie izolują się od świata. Są przekor-
ne, a okazują to ustawicznie i niemal automatycznie mówiąc "nie". 
Miewają genialne pomysły. W pracy najchętniej otaczają się nowymi technologiami. 
 Najlepiej czuje się jako wolny strzelec: fotografik, dziennikarz, pisarz, reżyser, podróż-
nik. Jeśli zawód jest jego pasją, dochodzi do wielkich pieniędzy i uznania otoczenia. 

 Ulubione kolory to: niebieski, zielony i fiołkowy, a kamienie: akwamaryn i agat. 

Waga  24.IX -  22.X 

Skorpion 23.X - 21.XI 

Strzelec 22.XI -  21.XII 

Koziorożec 22.XII - 19.I 

Wodnik 20.I - 18.II 

Ryby 19.II - 20.III 
 
Osoby spod tego znaku są bardzo subtelne i wrażliwe, skoncentrowane mocno na swojej 
sferze uczuciowej. Czują się onieśmielone, kiedy poświęca się im zbytnią uwagę. Są miłe, 
uprzejme i chętnie wysłuchują swoich przyjaciół i poświęcają im czas. Zawsze dobrze 
życzą innym. Ryby zdolne są poświęcić swoje szczęście dla interesów drugiej osoby.  

 Kolory: zieleń, turkus, fiolet, a kamienie: perła, ametyst i koral.  

Koziorożce z reguły są rzeczowe i zdecydowane. Na ogół mają bogate życie wewnętrz-
ne, o którym rzadko i niechętnie mówią. Przewidują problemy i starają się przed nimi 

zabezpieczyć. Małymi krokami dążą do celu. Zawsze mają plan i konsekwentnie go 
realizują. W pracy dochodzi zwykle do zaszczytów i pieniędzy, i chyba to jest dla niego 
najważniejsze. Powoli pnie się po szczeblach kariery. Goni za nowinkami, aktualizując 
cały otaczający go sprzęt i oprogramowanie. Koziorożce odnajdują się jako: manager, 

księgowy, bankowiec, pracownik IT i we wszystkim, co związane jest z pracą                
w obszarze naukowym.                                                                                

Ulubione kolory to: granatowy, brąz i wrzosowy, a kamienie: onyks i chalcedon.      
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Zastrzyk humoru
DZIEŃ CHŁOPCA 

"Mężczyzna jest jak kot. Przychodzi, żeby go nakarmić, pogłaskać i znika."  
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