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OSKAROCYPRIANKI 2021/22

Z OGRODU SZKOLNEGO
PEDAGOGA...

Oskarocyprianki w Norwidzie
W ramach corocznej szkolnej tradycji w Dniu
Edukacji Narodowej zostały przyznane
“Oskarocyprianki”. Uroczystość poprzedzało
oczywiście głosowanie, które w wyniku nadal
trwającej sytuacji epidemiologicznej odbyło
się poprzez wykorzystanie nowoczesnych
technologii - “Formularze Google”. Jest to
forma wyrażenia wdzięczności nauczycielom,
za zaangażowanie i wkład w ciekawsze życie
Norwida.
Tegorocznymi zwycięzcami byli:
✨I kategoria
„Stowarzyszenie umarłych poetów” - prof. Janusz Strojec
✨II kategoria
„Lost in Translation” - prof. Marta Oracz
✨III kategoria
,,Teoria Wszystkiego" - prof. Renata Wojtania
✨IV kategoria
„Bohemian Rhapsody" - prof. Agata Strzelczyk
✨V kategoria
,,Doktor House" - prof. Magdalena Dróżdż - Korbyla
✨VI kategoria
,,Miś" - prof. Iwona Gawryś
✨VII kategoria
„Terminator” - prof. Jacek Chądzyński
✨VIII kategoria
,,Powrót do przeszłości" - prof. Katarzyna Sołtys
✨IX kategoria
,,Kobiety Mafii" - Pani Beata Woldan i Pani Izabela Noszczyk
Serdecznie gratulujemy!

UDAŁO SIĘ!
W dniach 20-30 września 2021 roku
odbyło się głosowanie na zadanie
z budżetu
obywatelskiego.
Dzięki
zaangażowaniu całej społeczności
szkolnej, naszemu liceum została
przyznana dotacja. Projekt odnowienia
dziedzińca szkolnego, szerzej znany
jako Zadanie 554, zdobył 10190
punktów. Wygrane środki zostaną
przeznaczone na renowacje otoczenia
szkoły.
Dzięki
temu,
uczniowie
i pracownicy szkoły zyskają wspaniałe
miejsce, aby odpocząć w przerwach
między zajęciami oraz odetchnąć świeżym powietrzem i naładować
baterie przed trudnym tematem lub sprawdzianem.
W ramach podziękowania uczniom za aktywny udział w promocji
wydarzenia została zorganizowana loteria. Spośród wszystkich
uczniów liceum wylosowano 25 zwycięzców, a pięciu z nich wygrało
nagrody główne – sprzęt elektroniczny.

Wybory
Wraz z przyjściem nowego roku
szkolnego
2021/2022
nadszedł
również czas na zmiany. Jak każdy
Norwidziak wie, co roku wybierane
jest pięcioosobowe Prezydium
Samorządu Uczniowskiego które
będzie
reprezentowało
całą
uczniowską społeczność Naszego
Liceum. Tym razem nie mogło być
inaczej.
Przez
cały
listopad
kandydaci prowadzili działania w ramach kampanii wyborczej. Od filmików wyborczych, przez
plakaty. Trzeciego grudnia odbyła się debata kandydatów. Ze względu na sytuację pandemiczną
miała ona miejsce w formie zdalnej - uczniowie w salach oglądali ją w ramach transmisji na żywo
na YouTube. Tydzień później w czwartek podczas lekcji, według wyznaczonego wcześniej
harmonogramu, ponad 700 uczniów zaznaczyło krzyżyk przy swoim kandydacie i wrzuciło karty
do głosowania do urny. W późnych godzinach popołudniowych komisja wyborcza w pocie czoła
liczyła głosy, aby wyłonić zwycięzców i ogłosić wyniki podczas uroczystego zaprzysiężenia,
które odbyło się następnego dnia - 10.12 w trakcie godziny wychowawczej.

Nowy skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący:
Maksym Kimla – Przewodniczący Prezydium
Zastępca przewodniczącego:
Kinga Nowakowska – Marszałek Sejmiku
Członkowie:
Piotr Starczewski – Skarbnik
Natalia Morawiec – Vicemarszałek Sejmiku
Sylwia Łuszczyńska – Sekretarz
Warto dodać, że tegoroczny zwycięzca - Maksym - uzyskał najwyższy procentowo wynik
w historii naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy Maksymowi, jak i pozostałym członkom oraz
życzymy powodzenia w reprezentowaniu społeczności Norwidziaków.

Halo! To ja – niestety DEPRESJA…
Nieszczęśliwa
miłość,
problemy w szkole, domu
rodzinnym czy wśród
rówieśników - powody
obniżonego
samopoczucia u młodych
ludzi mogą być różne.
Samobójstwa,
będące
często
wynikiem
depresji, to druga po nieszczęśliwych wypadkach przyczyna śmierci
młodych ludzi w przedziale wieku 15 d0 19 lat. Depresja niestety często
jest lekceważona zarówno w szkole, jak i w domu rodzinnym ucznia, bo w
społeczeństwie panuje powszechne przekonanie, że młodzi ludzie
nie mają dużych problemów. Tymczasem to właśnie nieleczona depresja
może zdezorganizować życie młodego człowieka, a w skrajnych
sytuacjach doprowadzić do tragicznej sytuacji, jaką jest próba
samobójcza. Przeczytaj, jakie obowiązki spoczywają na nauczycielach
w związku z pomocą choremu uczniowi.

Depresja to więcej niż smutek

Depresja to choroba charakteryzująca się nieustającym przygnębieniem,
zniechęceniem, apatią. Osoba w depresji jest pogrążona w smutku, który
nie pojawia się od czasu do czasu, lecz trwa długo (wiele dni, miesięcy)
i w sposób niekorzystny wpływa na funkcjonowanie jednostki,
dezorganizując jej codzienne życie.

Pesymizm, melancholia, brak
zainteresowań

Osoba cierpiąca na depresję wyolbrzymia nieproporcjonalnie negatywne
strony życia, czuje się człowiekiem bezwartościowym i nie ma nadziei
na zmianę. Melancholia towarzyszy jej praktycznie zawsze, nawet
w sytuacjach humorystycznych i zabawnych. Trudno jej zainteresować
się czymkolwiek, a wykonanie niemalże każdej czynności wymaga
ogromnego wysiłku.

Przyczyny depresji
Aby skutecznie zapobiegać depresji należy poznać możliwe przyczyny jej
występowania. Przyczyn należy szukać m.in. w uwarunkowaniach
biologicznych i społecznych (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza).

Lęk szkolny
Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym depresji jest lęk przed pójściem
do szkoły. Dziecko mające problem w szkole często czuje się bezradne, bywa
iż ukrywa się ze swoim problemem nawet całymi miesiącami. U wielu dzieci
rozwija się wówczas lęk przed konkretnymi sytuacjami, a z czasem w ogóle
przed pójściem do szkoły. Spadek motywacji do nauki, a także długotrwały
stres wywołujący niechęć do szkoły powodują zamykanie się dziecka w sobie.
Staje się ono smutne i przygnębione.

Za duże wymagania

Innym czynnikiem wpływającym na stany depresyjne uczniów są wymogi
systemu postawione młodym ludziom. W obecnym procesie edukacyjnym
nastawionym na wysokie wyniki szkół i kreowanie najlepszych niemalże
od najmłodszych lat, wielu uczniów sobie nie radzi. Przy ciągle rosnących
wymaganiach już spora część dzieci na poziomie szkoły podstawowej
i gimnazjalnej ma trudności z ich sprostaniem. Przy niepowodzeniach
przestają wierzyć w swoje możliwości, rezygnują z wysiłku i walki
o siebie. Z kolei młodzież w wieku licealnym może czuć stałą presję
zmian związanych choćby z nową maturą i koniecznością jak najlepszego
wykazania się. Młodzi ludzie są przeciążeni ilością nauki, często
przepracowani, brakuje czasu na regenerację, relaks i odreagowanie.
Uczniów szkół zawodowych obciąża natomiast lęk i obawa, że nie są
na tyle dobrzy, by bez problemu znaleźć dla siebie pracę w wyuczonym
zawodzie.

Gdzie szukać informacji?

W poszczególnych miastach, powiatach, gminach powołane są często
również inne, specjalnie instytucje dla osób doświadczających
przemocy, w tym będących w depresji. Szczegółowe informacje na ich
temat szkoły mogą znaleźć na stronach internetowych:
•

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

www.porozumienie.niebieskalinia.pl
•

Fundacji Dzieci Niczyje

Koncert Blurred Pink na jubileusz
Gaude Mater
Nasi uczniowie, Michał
Kapica i Barbara
Urbańczyk tworzący
duet Blurred Pink
zagrali w niedzielę
5 grudnia w ośrodku
Gaude Mater
w Częstohowie. Była to o
tyle wyjątkowa okazja,
ponieważ ośrodek ten
obchodził swoje okrągłe
urodziny. Z tej okazji
na widowni obecni byli
dyrektor Gaude Mater
Robert Jasiak oraz
przedstawiciele władz
miasta. Zespół naszych
młodych, wybitnych
muzyków zagrał swoje
największe przeboje.
Ich utwory poruszyły
całą widownię. Warto
podkreślić, że był
ich pierwszy,
samodzielny koncert
przed taką
publicznością.

Zasady efektywnej nauki
1. Pozbądź się „rozpraszaczy”
2. Nie odkładaj nauki „na później”
3. Ucz się partiami
4. Trenuj pamięć i koncentrację
5. Zapisuj, notuj, obklejaj pokój
6. Mów do siebie lub do
7. Nie lekceważ pozornie łatwych tematów
8. Rozwiązuj dużo zadań

Szybka i efektywna nauka
Oczywiście najlepszym sposobem
nauczenia się czegoś jest dogłębne
zrozumienie danego problemu przez
poszerzanie wiedzy i konfrontowanie
jej w różnych źródłach. Brakuje
na to czasu? W takim razie trzeba
pójść na skróty. Zanim usiądziesz
do nauki, zastanów się, w jaki sposób
najłatwiej przyswoić informacje.
Jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy
kinestetykiem?
Typ pierwszy zapamiętuje najwięcej, czytając lub oglądając obrazki.
Słuchowcy po wyjściu z lekcji są w stanie spokojnie zacytować
nauczyciela. Kinestetycy uczą się przez doświadczenie, a największe
skupienie osiągają, ruszając pod stołem nogami lub ołówkiem.
Tylko niewielka część z nas jest zdecydowanie jednym z tych typów.
Większość ma cechy dwóch lub nawet trzech z nich, ale jeden zawsze jest
dominujący. Kiedy już ustalisz, którym typem jesteś, łatwiej Ci będzie
uczyć się efektywnie. Ale pamiętaj! Najlepsze rezultaty osiągasz, kiedy
krzyżujesz metody nauki charakterystyczne dla poszczególnych typów
i dostarczasz swojemu mózgowi rożnych wrażeń.

EDUinspiracje – najciekawsze projekty
roku
Konkurs EDUinspiracje 2021, skierowany do szkół, uczelni,
stowarzyszeń, organizacji i instytucji, których działania odznaczają się
najwyższą jakością rezultatów, (w zakresie realizacji projektów
europejskich) przyniósł nagrody w pięciu kategoriach nawiązujących do
priorytetów horyzontalnych wskazanych przez Komisję Europejską.
W kategorii Cyfryzacja zwyciężyła Politechnika Łódzka wyróżniona za
projekt „Virtual Mechatronic Laboratory”. Polegał on na zastosowaniu
laboratorium wirtualnej rzeczywistości w ramach programu nauczania
mechatroniki, co wpłynęło na podniesienie jakości i efektywności
kształcenia oraz wzrost kompetencji i umiejętności absolwentów.
W kategorii Ekologia laur powędrował do Stowarzyszenia Krakowski
Alarm Smogowy za projekt „Clean air curriculum as a base for clean
environment”. Celem tej inicjatywy było podniesienie świadomości
społeczności wiejskiej w zakresie problematyki zanieczyszczenia
powietrza.
Dziedzina Włączanie społeczne i różnorodność to triumf Społecznej
Akademii Nauk. Projekt „proHear” miał na celu poprawę sytuacji osób
niesłyszących na rynku pracy.
Stowarzyszenie Szukamy Polski wygrało w kategorii Aktywne
uczestnictwo. Celem działania „Silver Civic Education” była wymiana
doświadczeń oraz przygotowanie edukatorów do wykorzystania w pracy
metod i technik z zakresu dziennikarstwa.
W ostatniej kategorii – Synergia dla edukacji – zwyciężył
fundacja Internationaler Bund Polska. Nagrodzony projekt
zagranicznych mobilności zawodowych dla uczniów z mniejszymi
szansami został zrealizowany we współpracy z trzema szkołami
specjalnymi: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w
Krakowie, Zespołem Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie i Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bochni.

Ferie tuż tuż…
Już za kilka tygodni rozpoczną się ferie. To upragniony czas odpoczynku dla
wszystkich uczniów. W słowniku języka polskiego czytamy, że odpoczynek to
„przerwa w jakimś wysiłku dla nabrania sił oraz czas poświęcony na pozbywanie się
zmęczenia, zwykle poprzez robienie tego, co sprawia przyjemność”. Odpoczynek to
jednak nie to samo, co leniuchowanie czy brak obowiązkowych zajęć. Warto
zastanowić się, co sprawia nam radość i jak możemy najlepiej dla siebie, w dbałości
o swoje potrzeby, odpocząć podczas nadchodzących wolnych dni.
Każdy uczeń jest swoim „narzędziem pracy” i
aby mógł sprawnie z tego „narzędzia”
korzystać, musi regularnie o siebie dbać.
Czas świąt i ferii zimowych to idealny
moment na zatroszczenie się o siebie i swoje
potrzeby. Okazuje się, że bez tego trudno
potem odpowiednio zająć się wszelkimi
obowiązkami i skupić się na nauce.
Planując najbliższe dni, warto zadać sobie pytania: Co nas tak naprawdę
regeneruje? Co sprawi, że czas wolny od szkoły da nam prawdziwy odpoczynek? Dla
jednych będzie to kontakt z naturą, dla innych wieczór z dobrą książką, filmem czy
wspólne spędzenie czasu z rodziną. Pewnie są i tacy, którzy najlepiej ładują
akumulatory swojej energii podczas wspólnego wyjazdu z najbliższymi. Ten rok jest
jednak szczególny i musimy dobrze zaplanować wspólne chwile poza miastem.
Zwracając uwagę na bezpieczeństwo swoje i bliskich – wycieczka do lasu, w góry
czy zimowe zwiedzanie miasta mogą być bardzo relaksujące.

Dni wolne spędzone w domu a prawdziwy wypoczynek
Wiele osób traktuje czas spędzony w domu jako ten zmarnowany. Wydaje się
truizmem mówienie, że to tylko od nas zależy, jak wykorzystamy te chwile. Warto
więc zastanowić się nad tym, bo jeśli będąc w domu spędzimy czas na wypełnianiu
obowiązków lub nauce materiału na sprawdziany zaplanowane na tydzień po feriach
to wtedy naprawdę trudno mówić o jakimkolwiek relaksie. Wolny czas minie szybko
i – co prawda przygotowani do sprawdzianu – ale wyczerpani i bez energii będziemy
musieli wrócić do szkoły

Jak spędzić czas wolny w domu
Przede wszystkim, należy wyjść z trybu „szkoła i nauka” i wejść w tryb
„odpoczynek”. Oznacza to niepodejmowanie działań, które są związane z pracą, czyli
nie przejmujemy się nadchodzącymi sprawdzianami, nie zagłębiamy się w tematy
przerabiane na lekcjach. Nie zastanawiamy się i nie stresujemy się tym co mogą
przynieść kolejne tygodnie nauki. Co zatem robić?

1. Pośpij dłużej, tyle, ile chcesz – czyli śpij do oporu bez nastawiania budzika.

Pozwól sobie na poranne leniuchowanie w łóżku.

2. Celebruj poranki – przygotuj pyszne śniadanie, zjedz je powoli w tzw.

rytmie slow food, delektuj się jego smakiem.

3. Rób to, na co masz ochotę – może to być czytanie książki, oglądanie filmów,

granie w gry, spotkanie ze znajomymi lub jeszcze coś innego.

4. Zadbaj o siebie – spaceruj, biegaj, ćwicz w domu (jeśli lubisz). Nie od dziś

wiemy, że ruch, zwłaszcza ten na świeżym powietrzu, powoduje
wydzielanie przez nasz mózg endorfin zwanych hormonami szczęścia.

Być może tegoroczne ferie to dobry czas, aby zapoznać się z dość popularnym
ostatnio procesem psychologicznym – Mindfulness. Jest to praktyka uważności
i koncentracji uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących
w danej chwili.
Michał Pasterski – trener rozwoju osobistego, który mówi o sobie, że „pracuje nad
stworzeniem alternatywnego systemu edukacji dla dzieci i dorosłych”, na swoim
blogu pisze o 50 sposobach dbania o siebie. Oto kilka z nich:
1. Wyjście na spacer o dowolnej porze dnia ze słuchawkami na uszach, w

których brzmi ulubiona muzyka. Jeśli lubimy przygotowywać listy „to do”,
to warto właśnie dodać spacer jako zadanie obowiązkowe.

2. Spotkanie ze znajomymi lub zwykła rozmowa na discordzie. Warto zadbać

o to, żeby nie stracić kontaktu z bliskimi nam ludźmi nawet, jeśli nie
widzimy się z nimi w szkole.

3. Spotkanie ze sobą, uśmiechnięcie się do siebie, zadanie sobie kilku pytań –

np. „jak się masz?”, „czego teraz najbardziej potrzebujesz?”, „jak się
czujesz?”, „co możesz zrobić dla siebie najlepszego?” itp. Warto mówić do
siebie z miłością i akceptacją.

4. Zrobienie ulubionego deseru lub innego dania. Warto zacząć od uważnych

i spokojnych zakupów wszystkich produktów, które są niezbędne do
wykonania potrawy.

5. Dobrze się wyspać. W czasie snu nasz organizm oddycha głębiej

i spokojniej, normuje się ciśnienie, uspokaja tętno. Kiedy jesteśmy wyspani,
potrafimy też lepiej zadbać o siebie w ciągu dnia.

6. Medytacja, oddychanie głęboko do przepony. Warto starać się, aby wydech

był dłuższy nich wdech i wypuszczać powietrze powoli, czując, jak
opuszcza nasze ciało.

Nie musisz realizować od razu wszystkich punktów. Wybierz kilka z listy i bądź
systematyczny w ich wypełnianiu. Oczywiście nie żyjemy w próżni i może się tak
zdarzyć, że w ostatniej chwili będziemy musieli zrezygnować ze swoich planów lub
je przeorganizować. Najważniejsze jest budowanie przekonania, że poświęcanie
sobie uwagi i dbanie o siebie nie jest marnowaniem czasu.

Kącik ciekawostek
Czy wiesz, że…
1. Najostrzejsza papryka chili na świecie jest tak ostra, że
może cię zabić.
2. Korea Północna i Kuba to jedyne miejsca, w których nie
można kupić Coca-Coli.
3. Pojedynczy rozbłysk słoneczny może uwolnić
równoważną energię milionów 100-megatonowych bomb atomowych
4. Gigantyczne pingwiny o rozmiarach
dorosłego człowieka wiły się po Nowej Zelandii
około 59 milionów lat temu.
5. Indonezja jest domem dla jednych z
najniższych ludzi na świecie.
6. 20% tlenu na Ziemi jest produkowane przez
amazońskie lasy deszczowe.
7. Grawitacja na Księżycu jest jedną szóstą
tego co jest na Ziemi. Ktoś kto waży 68 kg na
tej planecie waży 11 kg mniej na Księżycu.
8. W 2017 roku Francja przyjęła 86,9 miliona turystów. Na drugim miejscu
znalazła się Hiszpania z 81,8 mln odwiedzających, następnie Stany
Zjednoczone (76,9 mln), Chiny (60,7 mln) i Włochy (58,3 mln).
9. Najmniejszy Fidget Spinner na
świecie ma szerokość 100 mikronów.
Jest mniejszy niż szerokość ludzkiego
włosa i jest ledwo widoczny gołym
okiem.
10. Dzieci mają około 100 kości więcej niż dorośli. Dzieci
mają po urodzeniu około 300 kości, z chrząstką
pomiędzy nimi. Wraz z wiekiem wiele kości łączy się,
pozostawiając 206 kości, które tworzą przeciętny
dorosły szkielet.

BARAN
Ten rok rozpoczyna okres koncentrowania energii, która posłuży realizacji wszystkich
zaplanowanych celów. W roku 2022 Baran może zacząć tworzyć podwaliny pod budowę bardziej
stabilnego i bezpiecznego życia. Dzięki temu zyska więcej pewności siebie i będzie jeszcze bardziej
zdecydowany w podejmowaniu decyzji.

BYK
W roku 2022 Byk odczuje pokusę głębszego przyjrzenia się wielu sprawom, na które dotąd nie zwracał
zbytniej uwagi, co było błędem. Byk teraz już to wie. Istnieją bowiem kwestie niezwykle ważne dla życia i
dążenia do szczęścia. Pomijanie tych spraw prowadzi do porażki, dlatego Byk przyjrzy im się bardzo
dokładnie i zacznie dbać o realizację związanych z nimi obowiązków. Ogólnie rok 2022 zapowiada się dla
Byka pozytywnie. Najwięcej będzie się działo w sferze uczuć i więzi międzyludzkich. Warto skoncentrować
się teraz na najbliższych – korzyść odniosą wszyscy, nie tylko Byk.

BLIZNIETA
Nadszedł czas ujednolicenia i usystematyzowania swoich działań oraz określenia jednoznacznych
priorytetów. Długoterminowe cele, jakie w roku 2022 Bliźnięta sobie postawią, mogą w przyszłości okazać
się kluczowe dla ich sukcesu. Właśnie teraz Bliźnięta znajdują się na dobrej pozycji, by rozpocząć bardziej
bezpośrednią realizację swoich marzeń. Powinny wszystkim jasno zamanifestować kierunek swoich dążeń.
Dzięki temu unikną niepotrzebnych nieporozumień.

RAK
Dla osób urodzonych pod znakiem Raka 2022 rok niesie ze sobą poważne zmiany. Chodzi tutaj przede
wszystkim o zmianę nastawienia do życia. Okaże się bowiem, że świat jest o wiele piękniejszy, niż Rak dotąd
sądził. Można osiągnąć więcej, można marzyć i realizować marzenia o wiele skuteczniej. Życie wydaje się
bezmiarem możliwości – teraz Rak zaczyna to dostrzegać.

LEW
W roku 2022 Lew szybko poczuje, że ten rok nie jest tak wymagający jak poprzednie. Wcześniej Lew
intensywnie pracował, ale teraz nie doświadczy tak silnej presji. Zarówno w pracy, jak i w domu będzie raczej
skłaniał się do wycofania ze swej zwykle dominującej roli. Spostrzeże, ile spokoju przynosi zdanie się –
przynajmniej od czasu do czasu – na kogoś innego.

PANNA
Energia będzie Pannę w 2022 roku dosłownie rozpierać. Zapragnie ona osiągnąć rzeczy, o jakich wcześniej
nawet nie śmiała marzyć. Czy jej się to uda? W wielu przypadkach zakończy się na pobożnych życzeniach.
Niestety Panna chce więcej, niż leży w jej mocy. Nie znaczy to jednak, że nie będzie odnosiła w tym roku
sukcesów. Wręcz przeciwnie. Rok 2022 można uznać za bardzo pomyślny dla Panny. Zrealizuje ona część
ze swoich zamierzeń, choć nie będą to te najważniejsze z jej planów.

WAGA
Wszystko wskazuje na to, że Waga w 2022 roku zajmie się nowym, dużym przedsięwzięciem. Będzie
chciała coś zmienić w swoim życiu, a że ma ułatwioną (dzięki układowi gwiazd) drogę do sukcesu, szybko
zobaczy rezultaty swoich działań. Zapali się jeszcze bardziej do swoich pomysłów, przez co zrealizuje kolejne
marzenia. I tak to będzie się kręcić w tym roku. Plany Wagi będą kończyły się powodzeniem prawie za
każdym razem.

SKORPION
Skorpion w 2022 roku musi przygotować się na wielkie zmiany w swoim życiu. Ten rok będzie w nie
obfitował i śmiało można uznać go za czas iście rewolucyjny. Skorpion dostrzeże powiew świeżości w swoim
życiu bardzo szybko. Nie zdąży się nawet przygotować, a już będzie musiał uczyć się nowych rzeczy.
Wszystko po to, żeby tylko nie zostać w tyle za zmieniającym się otoczeniem.

STRZELEC
Strzelec w 2022 roku powinien zająć się przygotowywaniem planów na przyszłość. Nie chodzi oczywiście o
to, żeby nic nie robić, jednak lepiej na razie nie angażować się w wielkie projekty. Niech Strzelec nie robi
niczego na siłę. Jeśli czuje, że coś przerasta jego możliwości, niech lepiej się wstrzyma, gdyż porażka mogłaby
być sromotna. Ogólna prognoza astrologiczna dla Strzelca jest pomyślna. Trudności z poprzednich lat
znikną i wiele rzeczy będzie szło gładko. Pod warunkiem jednak, że Strzelec nie przesadzi z ambicjami.

KOZIOROZEC
Dla Koziorożca 2022 rok to czas wielkich postępów. Poradzi on sobie z kilkoma nieprzychylnymi mu
osobami, co przyniesie więcej swobody w działaniu. Nikt już nie będzie patrzył mu na ręce. Koziorożec
spróbuje wówczas wykonać kilka sprytnych manewrów, które znacznie skrócą czas oczekiwania na rezultaty.
Przybliży się w ten sposób do realizacji swojego największego projektu.

WODNIK
W roku 2022 Wodnik powinien spodziewać się kilku ważnych zmian w swoim życiu. Po pierwsze – zmieni
podejście do miłości. Po drugie – uda mu się zrealizować wiele ze swoich dotychczasowych zamierzeń, a co
za tym idzie – będzie niejako zmuszony do postawienia przed sobą kolejnych wyzwań. Po trzecie – Wodnik
wreszcie ustali swoje priorytety. Do tej pory szedł przez życie nieco po omacku, ale teraz nareszcie zrozumie,
czego chce naprawdę.

RYBY
Dla Ryb 2022 rok będzie czasem zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności. Szczególnie w
drugiej połowie roku Ryby dużo się nauczą. Bardzo prawdopodobne, że postanowią rozpocząć kurs języka
obcego lub ważnej (z punktu widzenia pracy zawodowej) umiejętności. Nauka bardzo im się przyda. Ryby
nie tylko podniosą dzięki temu swoje kwalifikacje, ale też będą mogły odpocząć od codziennych
obowiązków. Poczują, że coś się zmienia w ich życiu.

