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Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić. 

 

 

 

 

Kwartalnik lekko filozoficzny 

Małe co nieco 

dla… 
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Przed opracowaniem tej teorii uważano, że inteligencja jest zdolnością logicznego manipulowania 

językiem i symbolami. Dlatego większość testów i sposobów mierzenia inteligencji (IQ) sprowadzała 

się do tego jak sprawnie dana osoba operuje symbolami, bądź językiem. Płyną z tego dwie ważne 

konsekwencje: 

1. Istnieje duża grupa ludzi, która posiada zdolności jednak nie posiada tak rozumianej inteligencji 

2. Takie rozumienie inteligencji jak powyżej odzwierciedlało bardziej struktury akademickie oświatowe 

tamtej ery aniżeli dogłębne rozumienie całego spektrum ludzkiego aparatu poznawczego. 

Inteligencja wieloraka (multiple intelligences) to teoria opracowana przez prof. Howarda Gardnera  

w roku 1983.  

W tej teorii Gardner wyróżnił 8 wymiarów ludzkiej inteligencji: 

1. Naturalist  (przyrodnicza), czyli wrażliwość na różnice pomiędzy gatunkami i zdolność do subtelnej 

interakcji z żyjącymi stworzeniami. 

2. Spatial  (przestrzenna), czyli umiejętność trafnego postrzegania świata wzrokowo-przestrzennego  

i analizowania swoich pierwotnych percepcji. 

3. Musical (muzyczna), czyli wrażliwość na rytmy, wysokość i barwy dźwięków, ich rozumienie  

i zdolność do tworzenia; rozumienie form ekspresji muzycznej. 

4. Logical-reasoning (logiczno-matematyczna), czyli wrażliwość oraz zdolność do dostrzegania 

wzorców logicznych lub liczbowych; zdolność prowadzenia długiego ciągu rozumowania. 

5. Interpersonal (interpersonalna) , czyli umiejętność dostrzegania i właściwego reagowania na nastroje, 

temperament, motywacje i pragnienia innych ludzi. 

6. Bodily-kinesthetic (cielesno-kinestetyczna), czyli umiejętność kontrolowania własnych ruchów ciała 

i zręczność w radzeniu sobie z przedmiotami. 

7. Linguistic (językowa), czyli wrażliwość na dźwięk, 

rytmy i znaczenie słów; wrażliwość na różne funkcje 

języka. 

8. Intra-personal (interpersonalna) tj. dostęp do 

własnych uczuć, umiejętność ich rozróżniania oraz 

polegania na nich przy kierowaniu zachowaniem; 

znajomość własnych mocnych stron, słabości, pragnień 

i inteligencji.   

 

 

Franek Gozdalski kl. 7e 

 

 

 

 Parę słów na temat inteligencji  

wielorakiej 

Małe co nieco 

dla umysłu 
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Bajki filozoficzne to nie tylko dobry materiał na lekcje etyki czy filozofii, ale również do edukacji 

domowej. Bajki filozoficzne są związane z humanizmem, równością oraz wielokulturowością. 

Powieści te uczą tolerancji. Rodzice chcący przekazać swoim dzieciom różne przykłady z życia często 

wybierają właśnie te bajki. Czytając bajki filozoficzne możemy poznać różnych greckich filozofów 

 i ich poglądy. Jeśli przeczytasz te powieści możesz wykroczyć poza dosłowne znaczenie bajki, 

możesz stawiać pytania i szukać odpowiedzi, możesz dyskutować z rodzicami, nauczycielami, 

kolegami. Bajki filozoficzne to naprawdę dobre książki które warto przeczytać.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajki Filozoficzne 

Małe co nieco 

dla umysłu 
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Indianie, zwani też czerwonoskórymi, zamieszkiwali Amerykę Północną i Południową. Mieszkają tam 

zresztą do dziś, ale ich społeczność znacznie się zmniejszyła i zmieniła formę. Teraz już nie spotkamy 

klasycznych, polujących i walczących Indian, a jedynie ich zasymilowanych w amerykańskiej 

społeczności potomków. Winni temu są biali osadnicy, którzy mordowali czerwonoskórych lub 

zmuszali ich do ciężkiej pracy ponad ludzkie siły.  

 

  

 

 

Indianie przybyli do Ameryki z Azji. 

Choć nazywani są czerwoną rasą, tak 

naprawdę zawdzięczają to jedynie 

farbom, którymi obficie smarowali 

twarze. Amerykański klimat też zrobił 

swoje i wkrótce po żółtym kolorze skóry 

nie pozostał nawet ślad.  

 

 

 

Indianie północnoamerykańscy zasadniczo różnili się od południowoamerykańskich. Ci pierwsi są 

bardziej rozpowszechnieni w literaturze, ponieważ redukcja ich społeczności była na tyle 

dramatyczna, by stać się motywem wielu książek. Biali odbierali im terytorium, aby budować nowe 

plantacje i kolonie, a gdy czerwonoskórzy wyrażali sprzeciw, byli uciszani raz na zawsze. Jeśli nie 

zabijały ich nieludzkie warunki w koloniach Europejczyków, to wykańczały ich przywiezione przez 

białych, nieznane Indianom choroby, na przykład ospa - tak wyginęło plemię Dakota z północy 

Stanów Zjednoczonych. Inaczej było u czerwonoskórych z Ameryki Południowej. 

Południowoamerykańskich Indian nadal można spotkać w amazońskiej dżungli. Niektórzy z nich 

umierali na hiszpańskich lub brytyjskich, rzadziej niemieckich plantacjach kauczuku, ale innych 

ocaliła puszcza. Indianie znali ją jak własną kieszeń i wiedzieli, czego trzeba się strzec, a co można 

wykorzystać; w końcu żyli tam od wieków. Natomiast biali nowicjusze padali ofiarą dzikich zwierząt 

lub jeszcze dzikszych indiańskich plemion, którzy nie oszczędzali nawet nieboszczyków, zdzierali im 

z głowy skalpy lub nawet odcinali głowy. Europejczycy nie umieli też leczyć febry ani innych 

panujących tam chorób. Jeśli liczyli na takie samo zwycięstwo, jakie odnieśli na północy, to czekała ich 

niemiła niespodzianka. Chociaż niektóre plemiona były skore do współpracy, inne należały do indios 

bravos - dzikich, niezależnych czerwonoskórych, którzy bezdusznie mordowali białych, a potem 

pozbawiali ich głów. Wśród Indian była popularna broń zwana świstułą lub dmuchawką. Po 

dmuchnięciu w świstułę wylatywały z niej strzały barwione kurarą, czyli trucizną. Broń ta również 

zabrała życie wielu Europejczyków. 

Motyw wstrząsającej zagłady indiańskiej cywilizacji jest wykorzystany w wielu książkach i filmach. 

Najsłynniejszą powieścią o takiej tematyce jest "Winnetou" Karola Maya. Książka opowiada o młodym 

 Indianie 
Małe co nieco 

dla umysłu 
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białym, który przybywa do Ameryki Północnej, aby zdobyć doświadczenie geometry, a po powrocie 

do ojczyzny opisać swoje przygody. Wkrótce jego ścieżka krzyżuje się z drogą młodego 

czerwonoskórego wodza, Winnetou. Po wielu perypetiach zawierają braterstwo krwi, czyli za pomocą 

starej indiańskiej ceremonii zostają przyjaciółmi na śmierć i życie. Biały o imieniu Charlie szybko 

zyskuje pseudonim Old Shatterhand, czyli Grzmocąca Ręka - ponieważ jego niezwykle silne pięści 

mogą zabić podobnie jak nóż czy broń palna. Razem z Winnetou przeżywa mnóstwo niebezpiecznych 

przygód, zdobywając wielką sławę wśród Indian. W pewnej walce Winnetou traci życie, przed 

śmiercią jednak oznajmia białemu przyjacielowi, iż tak jak on wierzy w Boga i jest chrześcijaninem. 

Przygody Old Shatterhanda i Winnetou są opisane także w innych książkach Karola Maya, jak 

"Czarny Mustang" albo "Skarb w Srebrnym Jeziorze".  

À propos wcześniej poruszonego tematu wiary chrześcijańskiej, miała ona niewielu sympatyków 

wśród czerwonoskórych. Pomimo organizowanych przez Europejczyków misji chrystianizacyjnych, 

Indianie niechętnie nawracali się na chrześcijaństwo. Sami wierzyli w Dobrego i Złego Ducha, którym 

składali ofiary. Każdy szczep miał swojego szamana, inaczej czarownika, który był w kontakcie z 

bóstwami i urządzał rozmaite uroczystości na ich cześć. Manitou, Dobry Duch, nie miał ludzkiej ani 

zwierzęcej postaci; był po prostu nieskończenie wielką i dobrą siłą. Czerwonoskórzy wierzyli w niego 

równie gorliwie, jak chrześcijanie w swojego Boga i nie widzieli potrzeby nawracania się. Tytułowy 

bohater powieści "Winnetou" zwraca się do Old Shatterhanda: Twoja wiara może być prawdziwa, ale 

czerwonoskórzy ludzie nie zdołaliby jej zrozumieć. Gdyby chrześcijanie nie tępili nas i nie wypierali, 

uważalibyśmy ich za ludzi dobrych, a ich naukę za najlepszą. Wówczas znaleźlibyśmy czas i miejsce 

na nauczenie się tego, co trzeba wiedzieć, aby pojąć waszą świętą księgę i zrozumieć waszych 

kapłanów. Ale ten, którego z wolna, lecz pewnie pchają ku śmierci, nie może uwierzyć, żeby religia 

tego, który go zabija, mogła być religią miłości*. Indiański wódz w swojej przemowie zawiera całą 

prawdę: gdyby czerwona rasa nie była tak tępiona przez europejskich kolonizatorów, którzy mieli 

czelność nazywać siebie chrześcijanami, Indianie zapewne dużo przychylniej odnieśliby się do ich 

wiary. 

Wracając do czerwonoskórych w literaturze, mniej popularny motyw życia Indian 

południowoamerykańskich wykorzystuje polski pisarz Alfred Szklarski w książce z cyklu o Tomku 

Wilmowskim "Tomek u źródeł Amazonki". Ci czerwonoskórzy, jak wyżej nadmieniłam, nie byli tak 

wypierani przez białych jak północnoamerykańscy. Byli też dużo dziksi. Nie wszyscy z nich znali 

wynalazki białych takie jak broń palna, niektórzy nawet żyli na poziomie jaskiniowców - nie potrafili 

rozpalić ognia.  Ameryka Południowa miała paść łupem hiszpańskich konkwistadorów, między 

innymi braci Pizarro. Nie przewidzieli jednak dużego zagrożenia ze strony indios bravos. Podbój 

objął wiele czerwonych plemion, ale nie na taką skalę, jak w Ameryce Północnej. Niektóre szczepy 

żyją do dziś w amazońskiej puszczy, i to w takiej formie, jak przed wiekami.  

Uważam, że Indianie są niezmiernie ciekawą cywilizacją i niesłusznie zostali wytępieni.  

 

*May Karol, "Winnetou", str.182, Kraków 2018 

 

                                                                                                                               Natalia Miechowska kl. 6c 
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Dubaj to miasto z rekordowymi budowlami, przepięknymi plażami, które tętni życiem.  

Zapraszam na szybką wycieczkę po Dubaju! 

 

Największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich niezmiennie cieszy się ogromną 
popularnością wśród podróżnych. Piękna pogoda to tylko kropla w morzu powodów, dla których 
warto się tam wybrać. Teraz dzięki bezpośrednim lotom z Warszawy ten pozornie egzotycznie 
kierunek jest jeszcze bardziej dostępny dla Polaków. 

 

 

W Dubaju nie brakuje spektakularnych, fotogenicznych lokalizacji. Większość z nich każdego roku 
pojawia się w zestawieniach najpopularniejszych miejsc. Poza sfotografowaniem oczywistych atrakcji 

W Dubaju mamy też największe pod 
względem powierzchni centrum 
handlowym na świecie - The Dubai Mall. 
Kompleks ponad 1200 sklepów zachwyca 
nie tylko bardzo bogatą ofertą handlową, 
ale też po prostu cieszy oko. To prawdziwa 
perła współczesnej architektury. 

 

Dubaj to piękne malownicze plaże oraz budowle. Dla wielu 
turystów Burdż Chalifa to najwyższy budynek świata (829 m!) i jest 
obowiązkowym punktem wycieczki do Dubaju. Na 124  piętrze 
znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę 
miasta, a także otaczające je z jednej strony morze, a z drugiej 
pustynie. Burdż Chalifa to nie tylko zapierające dech w piersiach 
widoki. Wokół budynku roztaczają się przepiękne ogrody z bujną 
roślinnością. Tu też zaprojektowano The Dubai Fountain, gdzie 
organizowane są pokazy świateł i fontann przy akompaniamencie 

muzyki. 

 

                 Dubaj luksusowy i fotogeniczny 

Małe co nieco 

 dla zmysłów 
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miasta warto wybrać się też m.in.do Dubai Design District jednej z najmodniejszych i najbardziej 
oryginalnych dzielnic. Innowacyjną przestrzeń d3 poznacie po ciekawych geometrycznych 
konstrukcjach i rozległych alejach. 

 

1  

                    

       Amelia Głowacka klasa IV  

                                                           
1 https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/ 
Rys: https://pl.wikipedia.org/wiki/Burd%C5%BC_Chalifa 
Rys: http://mytravelblog.com.pl/dubai-mall-sklepy/ 
Rys: https://sds.jedwabno.pl/2021/01/ogrod-cudow-w-dubaju/ 
Rys: https://www.dzieckowpodrozy.pl/najlepsze-plaze-w-dubaju-opinie/ 
 
 

Sam Dubaj oferuje wiele ciekawych atrakcji 
dla całych rodzin i nie sposób wymienić je 
wszystkie, zwłaszcza że co roku pojawiają 
się nowe. Stale poszerza się również oferta 
plażowa. Długie, piaszczyste... Dubajskie 
plaże idealnie nadają się na relaks w słońcu, 
ale nie tylko. Zauważyliście już, chyba że w 
tym mieście nie ma miejsca na nudę i 
sztampę. Również na plażach znajdują się 
lokale, restauracje, wypożyczalnie sprzętu 
sportowego i obiekty kultury. The Beach 
JBR i The Cove Beach to miejsca, które 
szczególnie tętnią życiem. Rodziny z 
dziećmi i osoby, którym zależy na relaksie 
w ciszy, powinny z kolei zainteresować się 
Al Mamzat Beach Park, Sunset Beach i 
Summersalt Beach Club.  

 

Z aparatem dobrze też wybrać się do Ogrodu 
Cudów, w którym miliony kwiatów zostały 
ułożone w kreatywne wzory. To właśnie tu 
znajduje się aleja obramowana kompozycjami w 
kształcie ogromnych serc. Są też kwiatowe zamki, 
sztuczne zwierzęta i wiele innych. Dubajski 
Ogród Cudów jest otwarty od listopada do 
maja.W pobliżu Ogrodu Cudów mieści się Ogród 
Motyli. Nietrudno uchwycić tu w kadrze 
przelatujące nad głowami kolorowe owady. 

 

https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burd%C5%BC_Chalifa
http://mytravelblog.com.pl/dubai-mall-sklepy/
https://sds.jedwabno.pl/2021/01/ogrod-cudow-w-dubaju/
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Ciasteczka to świetny deser. Będą dobrze się prezentować na stole (nie tylko wigilijnym), lecz trzeba 

mieć na nie przepis. Są to ciasteczka w stylu amerykańskim, proste w przygotowaniu i po prostu 

pyszne! 

 

Składniki 

• ½  szklanki masła orzechowego 

• ½  szklanki białego cukru 

• ¾  szklanki brązowego cukru 

• 1 jajko 

• ½  łyżeczki proszku do pieczenia 

• ¾  łyżeczki sody oczyszczonej 

• szczypta soli 

• ½  masła 

• 1 ¼  szklanki mąki 

 

 

                       Przygotowanie  

Najpierw w dużej misce wymieszajcie łyżką masło z masłem orzechowym, cukrem (zwykłym lub 

brązowym) i jajkiem.  Następnie dodajcie proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól i mąkę. 

Przygotowaną masę włóżcie do lodówki na 1-4 godzin lub na noc. 

Po wyjęciu z lodówki uformujcie z ciasta małe kuleczki wielkości piłeczki ping-pongowej. Ułóżcie je na 

blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w odległości ok. 3 cm od siebie. Następnie spłaszczcie 

ciasteczka ręką.  

Nagrzejcie piekarnik do 190 stopni Celsjusza i pieczcie ciasteczka przez 10 minut.  

Po ostudzeniu ciasteczka są już gotowe do jedzenia. Smacznego! 

 

 

Źródła:  

Przepis: allrecipes.com  

Zdjęcie: Archiwum autora 

                   Ciasteczka z masłem orzechowym 
Małe co nieco 

 dla zmysłów 
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Nie ważne czy wierzysz w przesądy, czy nie. Większość z nas traktuje je z przymrużeniem 

oka, ale jeśli spotkamy na swojej drodze czarnego kota, od razu zamieniamy trasę. Istnieją 
także takie rzeczy, które są symbolem pecha. Jak się okazuje, nie jest ich tak mało. Jeśli 

czujesz się źle w swoim mieszkaniu lub ciągle coś tłuczesz, to może oznaczać tylko jedno. 
Jesteś posiadaczem przedmiotów, które przynoszą pecha. 

 
 

Zepsuty zegar – symbol pecha  
Zegary zwłaszcza te pamiątkowe, rodzinne, przekazywane z pokolenia 
na pokolenie mają swój urok. Jednak jeśli się zepsują i nie jesteśmy w 
stanie ich naprawić to lepiej pozbyć się ich z domu. Przesąd mówi, że 
zegar, który zatrzymał się nagle i niespodziewanie wyznacza godzinę 
nieszczęścia. Według Feng shui niedziałające urządzenia, które 
odmierzają czas, mogą przynieść wiele szkód. Taki zegar w domu to 
symbol pecha i należy jak najszybciej usunąć go z mieszkania – 
zwiastuje śmierć w rodzinie lub ciężką chorobę. 
 

Pęknięte lustro  
W każdym domu jest lustro – są wspaniałą ozdobą oraz powiększają optycznie 
wnętrza. Jednak co do tego przedmiotu jest wiele przesądów. Według feng shui 
nie powinno być ułamane, odbarwione i uszkodzone. Należy je zawsze 
utrzymywać w czystości. Lepiej także nie umieszczać ich naprzeciwko łóżka. 
Istnieje także od wielu lat przesąd, że pęknięte lustro to siedem lat nieszczęścia. 
Rysa na własnym odbiciu także nie kojarzy się dobrze.  

 
 

Nieaktualny kalendarz  
Nieaktualny kalendarz to podobny symbol pecha jak zepsuty zegar. Według przesądów 
zatrzymanie na danym dniu może rozpocząć serię nieszczęść. Aby uniknąć pecha, lepiej 
pamiętaj o usuwaniu starych kartek kalendarza. 
 

Kaktusy w domu – prawdziwy symbol pecha  
Kaktusy to rośliny mało wymagające ludzkiej uwagi. Lubiane przez te osoby, 
które nie mają czasu i ręki do pielęgnacji kwiatów. Jednak osoby, które wierzą 
w przesądy, powinny sobie odpuścić posiadanie kaktusów. Feng shui 
wskazuje, że rośliny, które mają kolce (oprócz róż) są przepełnione negatywną 
energią oraz pechem więc ich posiadacz powinien być uważny w tej kwestii. 
Osoby przesądne powinny oprócz kaktusów pozbyć się zwiędłych i suchych 
kwiatów. Wprowadzą do domu negatywną energię, a ich sam widok może 
wpływać przygnębiająco. Zamiast bukietu ciętych kwiatów, który szybko traci 
witalność i usychają, lepiej wybrać te w doniczce. 

      CO PRZYNOSI PECHA W DOMU ? 

Małe co nieco 

 dla wyobraźni 
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Bujane fotele  
Wiele osób ma do foteli bujanych sentyment. Przywołują w pamięci babcię 
robiącą na drutach szalik. Jednak widok bujającego fotela, w którym nikogo nie 
ma, to przypomina najgorsze sceny z horrorów. I coś w tym jest, ponieważ 
zgodnie z irlandzkimi przesądami pusty bujany fotel przyciąga siły nieczyste, 
które chętnie się w nich rozsiadają. Więc może lepiej nie mieć takiego bujanego 
fotela niż później się bać. 
 

Myśliwskie trofea i skóry zwierząt  
Pomimo tego, że myśliwskie trofea raczej już nie goszczą w 
nowoczesnych wnętrzach, to zawsze mogą być pozostałością 
starych czasów. Wówczas w szafie, pawlaczu czy w piwnicy 
znajdziemy skórę dzika, czy ozdoby z kości słoniowej. Wypchane 
martwe zwierzęta na ścianie to najczęstsza dekoracja w starych 
drewnianych domkach i nikt ich już nie chce mieć na ścianach w 
swoich pięknych mieszkaniach. Oprócz zwykłych takich ludzkich 
niechęci do takich „ozdób" to dodatkowo przynoszą one najgorszy 
rodzaj pecha, związany ze śmiercią. 
 

Źle ustawione łóżko  
Jednym z największych grzechów aranżacyjnych to ustawienie łóżka tak, aby nogi były 
skierowane do drzwi. To nie jedyny powód, aby tak właśnie go nie ustawiać. Przesądy mówią, 
aby cieszyć się długim i szczęśliwym życiem, wezgłowie powinno być skierowane na 
południe i absolutnie nie ustawiać go „nogami do przodu". 
 

Pawie pióra  
Pawie pióra są piękne, jednak to prawdziwy symbol pecha. W domu 
zwiastują niepowodzenia w życiu rodzinnym. Przesąd ten wywodzi się 
z charakteru tego zwierzęcia. Paw jest bardzo czujny, w obliczu 
niebezpieczeństwa wszczyna głośny alarm. W związku z tym utarło 
się, że paw jest w stanie przewidzieć zbliżającą się śmierć. Być może 
stąd w niektórych z nas jest zakorzeniony lęk przed pawimi piórami. 

 

Pamiątki w domu  
Pamiątki, które przywozimy z dalekich podróży lub dostajemy od znajomych, zazwyczaj 
eksponujemy i ustawiamy na widocznych miejscach w mieszkaniu. Jednak te rzeczy, które 
dostaliśmy od ludzi, z którymi już nie utrzymujemy kontaktów, pokłóciliśmy się lub 
rozstaliśmy się w złej atmosferze lepiej wyrzucić. Cała zła energia, jaka płynie z nich, może 
przenieść się na nasze mieszkanie i na nas samych. 
 
 

Miotła zawsze w dół  
Miotła w domu zawsze się przydaje. Pozwala na szybkie usunięcie kurzu, 
rozsypanych rzeczy czy jedzenia. Jednak musimy pamiętać, że jej odstawienie na 
bok ma znaczenie. Po skończonym sprzątaniu miotła (włosie) powinna być w 
pozycji zawsze w dół. Ustawiona w przeciwnym kierunku sprowadzi do domu 
pecha i odpędzi miłość!  
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Co przynosi pecha w domu? Oto jeszcze kilka informacji w skrócie: 
 

 Z kolei rozsypana sól zapowiada domową awanturę. Kłótni wśród domowników 
można uniknąć, rzucając szczyptę soli przez lewe ramię.  

 Pająk w domu dawniej uznawany był za pożyteczne stworzenie, dlatego zabicie 
pająka grozi niepogodą.  

 Wstanie z łóżka lewą nogą, przynosi pecha, który będzie nam towarzyszył przez cały 
dzień. Przesąd wywodzi się z uważania lewej strony za gorszą od prawej, tożsamej z 
piekłem i potępieniem.  

 Założenie prawego buta na lewą nogę może przynieść pecha, natomiast rozwiązane 
sznurówki zwiastują nadejście dobrych wieści.  

 Buty na stole to zapowiedź kłótni albo bankructwa. Przesąd mówi, że w domu, gdzie 
buty stoją na stole, zabraknie jedzenia.  

 Siadanie na rogu stołu zwiastuje pannom trudności ze znalezieniem męża. 
 
Powyżej zaprezentowała kilka przedmiotów i zachowań, które wg przesądów są pechowe, w 
kolejnym artykule zaproponuję przedmioty i zachowania, które mogą DAĆ CI SZCZĘŚCIE  
 
 
 

Iga Głowacka IV b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródła: 

 
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/51,44425,23138581.html?i=1 

https://regiodom.pl/co-przynosi-pecha-w-domu-10-rzeczy-ktorych-powinienes-pozbyc-sie-z-domu-jesli-chcesz-

byc-w-nim-szczesliwy/ar/c9-15513937 

https://www.google.com/search?q=pawie+pi%C3%B3ra&client=firefox-b-

e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUqZLFmej0AhXysosKHQEiBnIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=

1600&bih=775&dpr=1#imgrc=rxZS5-8Rld6GPM 

https://www.google.com/search?q=Miot%C5%82a+zawsze+w+d%C3%B3%C5%82&client=firefox-b-

e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjckuCYmuj0AhXuCRAIHSe4DakQ_AUoAXoECAEQAw&biw

=1600&bih=775&dpr=1#imgrc=xlnZY9YijqlGsM 

https://stronakobiet.pl/co-przynosi-pecha-w-domu-i-nie-tylko-czyli-typowe-przesady-polskie/ar/c6-14944252 

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/51,44425,23138581.html?i=1
https://regiodom.pl/co-przynosi-pecha-w-domu-10-rzeczy-ktorych-powinienes-pozbyc-sie-z-domu-jesli-chcesz-byc-w-nim-szczesliwy/ar/c9-15513937
https://regiodom.pl/co-przynosi-pecha-w-domu-10-rzeczy-ktorych-powinienes-pozbyc-sie-z-domu-jesli-chcesz-byc-w-nim-szczesliwy/ar/c9-15513937
https://www.google.com/search?q=pawie+pi%C3%B3ra&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUqZLFmej0AhXysosKHQEiBnIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1600&bih=775&dpr=1#imgrc=rxZS5-8Rld6GPM
https://www.google.com/search?q=pawie+pi%C3%B3ra&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUqZLFmej0AhXysosKHQEiBnIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1600&bih=775&dpr=1#imgrc=rxZS5-8Rld6GPM
https://www.google.com/search?q=pawie+pi%C3%B3ra&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUqZLFmej0AhXysosKHQEiBnIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1600&bih=775&dpr=1#imgrc=rxZS5-8Rld6GPM
https://www.google.com/search?q=Miot%C5%82a+zawsze+w+d%C3%B3%C5%82&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjckuCYmuj0AhXuCRAIHSe4DakQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=775&dpr=1#imgrc=xlnZY9YijqlGsM
https://www.google.com/search?q=Miot%C5%82a+zawsze+w+d%C3%B3%C5%82&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjckuCYmuj0AhXuCRAIHSe4DakQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=775&dpr=1#imgrc=xlnZY9YijqlGsM
https://www.google.com/search?q=Miot%C5%82a+zawsze+w+d%C3%B3%C5%82&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjckuCYmuj0AhXuCRAIHSe4DakQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=775&dpr=1#imgrc=xlnZY9YijqlGsM
https://stronakobiet.pl/co-przynosi-pecha-w-domu-i-nie-tylko-czyli-typowe-przesady-polskie/ar/c6-14944252
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Od bardzo dawna ludzie wykorzystywali kamień jako materiał na narzędzia albo jako 

budulec. Kamienie szlachetne używane były jako ozdoby. Niektórym kamieniom przypisuje 

się różne właściwości zdrowotne. Znaki zodiaku mają przypisane do siebie kamienie. 

Chciałabym przedstawić kilka wybranych kamieni szlachetnych i ich właściwości 

wpływające na samopoczucie i zdrowie. 

 

Ametyst to kamień, który pozwala na pokonanie bezsenności i 

poprawę snu, nerwowość, stany lękowe i stres, przynosi spokój. 

Pomaga również ludziom z uzależnieniami, ale i pomaga na ból 

głowy. Ametyst odciąga złe myśli i pozwala się skupić. Jest to 

kamień dla znaku zodiaku ryby♓️. 

 
Kwarc różowy – kamień, który uwalnia nas od lęków i stresu, ale też pomaga w 

samoakceptacji, przyciąga miłość i przyjaźń, pomaga budować harmonię. Dzięki niemu 

doceniamy piękno. Jest to kamień dla znaku zodiaku byka♉️. 

Jaspis - pochlania negatywne energie. Wpływa uspakajająco, dodaje nam pewności siebie, 
wpływa pozytywnie na stres. Nazywany jest kamieniem antystresowym. Jest to kamień dla 

znaku zodiaku baran♈️. 

Tygrysie oko – jest to kamień szczęścia, radości i optymizmu. Mówi się, że to idealny minerał 
dla biznesmenów. Właściwości to na przykład pobudzanie kreatywności, dodawanie 
motywacji. wzmacnia siłę wewnętrzną, bogactwo, dodaje odwagi, chroni przed negatywną 

energią. Jest to kamień dla znaku zodiaku bliźniąt ♊️  

 

Opal – to jeden z najdroższych kamieni półszlachetnych 
na świecie. Uważany jest za amulet szczęścia, który 
symbolizuje wiarę i zaufanie. Jest to kamień rozwijający 
wyobraźnię i kreatywność, a także pomagający uwolnić 
się od zahamowani i poprawiający pamięć. Jest to 

kamień dla znaku zodiaku wagi ♎️ 

                

 

 

 

                      Kamienie szlachetne 

Małe co nieco 

 dla wyobraźni 
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Horoskop jest czymś w rodzaju “przepowiedni” dla danego znaku zodiaku. Przepowiednia ta, jest 

ustalana na podstawie układu ciał niebieskich zawartych w kosmosie.  

Zapraszam do przeczytania horoskopu na nowy, nadchodzący rok! 

 

Wodnik (20.01- 18.02) 

W nowym roku Wodniki będą pragnęły zmiany w której będzie zawarta ulga. W zmianie będą 

doszukiwały  się szczęścia. Mimo, że ich życie nie da od razu odprężenia to wodnik będzie do niego 

dążył i żeby wszystko poszło po jego myśli będzie musiał zdecydować się na odważny, duży krok. 

 

Ryby (19.02- 20.03) 

W 2022 roku Ryby pomimo małych problemów, będą się cieszyć życiem. Będą dostrzegać dobro w 

wielu rzeczach a codzienne drobne obowiązki przestaną im ciążyć. 

 

Baran (21.03- 19.04) 

Na nowy rok Barany będą miewać refleksje i wspominać swoje błędy. Wspomnienia jakie będą 

miewały nie powinny ich zniechęcać do dążenia do swoich celów, zasmucania się i tym podobnych 

spraw, tylko powinny to potraktować jako nauczkę, która im pomorze w nadchodzącym roku. 

 

Byk (20.04- 20.05) 

W najbliższym roku Byki poczują, że życie zachęca je do rewolucyjnej zmiany. Zrozumieją, że przez 

ubiegłe lata odsuwały od siebie myśl tej zmiany. Mimo niepewności związanej z zmianą, nie powinny 

się poddawać i dążyć do celu. 

 

Bliźnięta (21.05- 21.06) 

W 2022 roku Bliźnięta poczują, że zmiany im nie służą i mają ich dość. Docenią szczęście zawarte w 

sobie, ale też małe, drobne i codzienne przyjemności.  

 

Rak (22.06- 23.07) 

W nadchodzącym roku Raki znajdą się w zupełnie odmiennej i nowej sytuacji dla nich. Z początku nie 

będą mogły się przyzwyczaić, mimo to z czasem odnajdą się w nowym środowisku. 

                   HOROSKOP NA ROK 2022 
Małe co nieco 

 dla wyobraźni 



14 | S t r o n a  
 

 

 

Lew (23.07- 22.08) 

Lwy w 2022 roku będą skupione na swym jednym, konkretnym celu. Nie będą się poddawały dążąc 

do niego. W tym roku będą przeżywać wiele rzeczy jak w 2021 roku. 

 

Panna (23.08- 22.09) 

Na najbliższy rok, Panny będą niezwykle zmęczone niektórymi sprawami, że same zaczną się same 

przygotowywać do swojej wielkiej pracy. Wkład w wysiłek jednak nie pójdzie na marne. 

 

Waga (23.09- 22.10) 

Wagi w nowym roku doświadczą przewrotnej zmiany dotyczącej ich stabilności. Wagi zrozumieją, że 

bez poczucia spokoju nie są w stanie iść po sukces. 

 

Skorpion (23.10- 21.11) 

Skorpion w 2022 roku będzie kolejnym znakiem zodiaku dotkniętym zmianą. Jeżeli skorpiony będą 

myślały, że zmienią się po wydarzeniu na zewnątrz, to się rozczarują. Aby nie utknęły w smutku, 

muszą same wziąć się za swój los.  

 

Strzelec (22.11- 21.12) 

W nadchodzącym nowym roku Strzelce poczują, że mogą wiele w sprawi swoich marzeń. To właśnie 

dla tego znaku rok 2022 będzie rokiem wielkich ambicji. Jednak, jeżeli Strzelce zapatrzą się w cel z 

zawyżoną pewnością siebie, mogą go nie osiągnąć, tylko stracić. 

 

Koziorożec (22.12- 19.01) 

Przed koziorożcami w nowym roku pojawią się ogromne szanse. Szanse te nie będą się wprost 

ukazywały, wręcz przeciwnie, wielkie szanse będą się pojawiały do spełnienia w codziennym życiu. 

 


