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ANDRZEJKI 2008 
„BODAJ SIĘ TO SPEŁNIŁO, CO SIĘ W TĘ NOC KAŻDEMU PRZYŚNIŁO” 

 
Wróżby czynione w wigilię andrzejek, 29 listopada przynoszą odpowiedzi na długo oczekiwane 

pytania. Dawniej większość wróżb dotyczyła przyszłych partnerów życiowych. Tradycje wróżb 
andrzejkowych przetrwały do dzisiaj. Obecnie andrzejki są wesołym spotkaniem towarzyskim, wspaniałą 
zabawą dostarczającą emocji. 
 

Rodzaje wróżb: 
 

* Wróżba z kolorami 
Ze szklanego naczynia losuje się jeden z kolorowych kartoników, po wylosowaniu pokazuje się 

kartonik i odczytuje wróżbę.  
Kolor zielony – spełniają się twoje marzenia, 
kolor szary – smutek, 
kolor fioletowy – czeka cię kłótnia z bliską osobą,  
kolor żółty – uważaj zazdroszczą ci sukcesów, 
kolor biały – szczęście, 
kolor czerwony – jesteś lubianą osobą,  
kolor czarny – pech, 
kolor niebieski – powodzenie. 

 
* Wróżby z butelką 
Na tekturowym kole wydzielono 6 pól na każdym umieszczona jest jedna wróżba. Uczestnik zabawy 

kręci butelką z wymalowanymi  na szkle „magicznymi” znakami i odczytuje wróżbę, którą wskazuje szyjka 
butelki np.: 

- czeka Cię niespodziewany wyjazd, 
- czeka Cię wizyta u stomatologa, 
- niebawem dostaniesz piękny prezent,  
- czeka Cię miła niespodzianka,  
- zaprzyjaźnisz się z nową osoba, 
- wygrasz nagrodę pieniężną. 

 
* Wróżba z butami 
Dziewczęta ustawiają swoje buty wzdłuż ściany. Właścicielka buta, który pierwszy przekroczy próg, 

najwcześniej wyjdzie za mąż. Podobnie wróżą sobie chłopcy. 
 

* Łupiny orzecha 
Chłopak i dziewczyna wkładają do miednicy z wodą dwie połówki łupiny orzecha. Jeśli łupiny dopłyną 

do siebie, wróżą swoim właścicielom w przyszłości małżeństwo. Jeśli łupinki zatoną, trzeba zaczekać 
do przyszłego roku. 
 

* Kubki przyszłości 
Na stoliku kładziemy obrączkę, różaniec, mirt i przykrywamy kubkami. Czwarty kubek jest pusty. 

Uczestnik zabawy wybiera jeden kubek np.: 
1. Różaniec – oznacza, że życie spędzi się w zakonie. 
2. Obrączka – małżeństwo. 
3. Mirt – zaroszenie na wesele. 
4. Pusty kubek – osoba pozostanie kawalerem lub panną. 
 

Już od dawna andrzejki są wyjątkową okazją do wróżenia. Jest wiele sposobów, aby dowiedzieć się jak 
będzie miała na imię nasza druga połówka, kto pierwszy weźmie ślub lub co czeka nas w przyszłości. 

Stara metoda wróżenia z butów jest powszechnie znana. Polega ona na przekładaniu butów w stronę 
progu. But, który pierwszy przekroczy próg oznacza, że jego właściciel bądź właścicielka najszybciej stanie 
przed lub na ślubnym kobiercu. 

Przygotowały: Angelika Kosatka, Justyna Stangret i Magdalena Cieśla 
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 
 

ANDRZEJKOWE CIASTO NA WRÓŻBY 
 

Składniki: 
 

• 3 jajka 
• 2 szklanki mąki pszennej 
• 2 szklanki wody 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• 3 łyżki cukru 
• ½ zapachu waniliowego 
• Olej 

 
Sposób przygotowania: 

 
Jajka ubić z cukrem. Dodać mąkę, wodę, proszek do pieczenia. Wszystko dokładnie ubić mikserem. 

Na koniec dodać zapach waniliowy. 
Ciasto naleśnikowe wlewać na rozgrzany olej za pomocą lejka lub stołowej łyżki robiąc „esy floresy”. 

Wyjmować, gdy ciasto nabierze złotego koloru. 
Można polać czekoladą. 

 
BABKA MAKOWA Z CUKREM WANILIOWYM 

 
Składniki: 

 

• 2 szklanki utartego maku 
• 5 jaj 
• 8 łyżek cukru 

• 2 paczki cukru waniliowego 
lub zapach waniliowy 

• 1 łyżka masła 
• 1 łyżka tartej bułki 

 
Sposób przygotowania: 

 
Formę posmarować masłem i posypać tartą bułką. Odcedzić mak namoczony poprzedniego dnia 

i zemleć trzykrotnie w maszynce. Jaja umyć, oddzielić żółtka. Białka ubić do sztywnej piany. Dodawać 
stopniowo po łyżce cukier kryształ, ubijać dalej. Gdy piana stanie się lśniąca i elastyczna, dodawać 
stopniowo żółtka, ciągle ubijając. Puszystą masę wyłożyć do miski z makiem i ostrożnie wymieszać, dodając 
jednocześnie zapach waniliowy. Ciasto umieścić w formie (duża tortownica). Piec w piekarniku nagrzanym 
do temp. Około 1500C. Zimną babkę można przekroić poziomo na pół i przełożyć masą kawową. 
Powierzchnię babki posypać przez sitko cukrem pudrem, polukrować lukrem waniliowym lub 
czekoladowym. Babkę można także podawać z dodatkiem płynnej lub ubitej słodkiej śmietanki. 
 

DESER „TRZYNASTOLATKA” 
 

Składniki: 
• 1 kisiel w proszku 
• Pomarańcza 
• 2 łyżeczki jogurtu naturalnego 
• 3 stołowe łyżki cukru 
• Bita śmietana w proszku 

Dekoracja: 
• Orzechy włoskie 
• Rodzynki  
• Wafelek 

 
Sposób przygotowania: 

 
Kisiel przygotować według przepisu na opakowaniu. Dodać dwie łyżki jogurtu oraz pokrojoną 

pomarańczę. Następnie przygotować bitą śmietanę – również według przepisu na opakowaniu. Kisiel wlać 
do pucharków, a potem śmietanę. Udekorować orzechami, rodzynkami i włożyć wafelek. 

Jeść po schłodzeniu. 
 

Smacznego!!! 
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11 LISTOPADA 
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W SIERADZU 

(fot. Marcel Suwała) 
 

 
Z ostatniej chwili. 
 

W czwartek 27 XI 2008 r. o godz. 900 w sali nr 07 odbył się etap szkolny I Olimpiady Logistycznej.  
Wzięło w niej udział 13 uczniów: ośmiu z klasy 3L i pięciu z klasy 4L. Organizatorem olimpiady jest 
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Wyniki szkolnego etapu poznamy 10 grudnia. Powodzenia!!! 
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KOCHAM TO CO ROBIĘ, KOCHAM TEATR! 
 

Osoba, o której się tym razem dowiecie czegoś więcej jest niezwykle barwną postacią w naszej 
szkole. Zapewne sami często ją rozpoznajecie na przedstawieniach, szkolnym korytarzu itp. Można 
powiedzieć, że zawsze wszędzie jest jej pełno. Kamila Sibińska to uczennica klasy 2U. Postaramy się 
krótko przedstawić Wam tę arcyciekawą osobę. 

 
K.Z.: Co najlepiej pamiętasz ze swojego dzieciństwa? Czy Twoi rodzice organizowali Ci czas, czy 
zapisywali Cię np. na jakieś dodatkowe zajęcia? 
K.S.: Moje dzieciństwo wspominam bardzo radośnie. Rodzice nie mieli problemów z organizacją mojego 
czasu. Zazwyczaj to ja wychodziłam naprzeciw z inicjatywą i chęcią zapisania się do jakichś kół 
zainteresowań. 
K.Z.: Wiesz może co sprawiło, że jesteś taka jaka jesteś: kreatywna, pełna życia i inicjatywy? 
K.S.: Ja od zawsze lubiłam przebywać w towarzystwie różnych ludzi. Myślę, że to właśnie oni mieli wielki 
wpływ na moją kreatywność. 
K.Z.: To wrodzone czy nabyte? 
K.S.: Kreatywność? Myślę, że nabyte. Ja doskonaliłam ją przebywając wśród swoich przyjaciół, 
przebywając w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
K.Z.: Czy to co robisz dla szkoły sprawia Ci przyjemność? 
K.S.: Pewnie, że tak! Ja kocham to co robię, czuję się spełniona. Szkoła to ponure miejsce, w którym mogę 
pokazać to co potrafię i to co mam w sobie najlepszego Myślę, że w ten sposób sprawiam też przyjemność 
innym. Daje mi to naprawdę ogromną frajdę. 
K.Z.: Oczywiście, że i nam niejeden raz poprawiłaś humor. W ilu przedstawieniach lub innych 
inicjatywach szkolnych brałaś udział? 
K.S.: W tej szkole jestem drugi rok i - o ile dobrze pamiętam - to brałam udział w każdej akademii. 
K.Z.: Czy udzielasz się też poza szkołą? 
K.S.: Oczywiście! Jestem tancerką w Zespole Pieśni i Tańca „Sieradzanie”. Jest to zespół folklorystyczny. 
Jestem z tego dumna, wspaniale się tam czuję i bawię. Kultura i historia tańca ludowego jest tak barwna 
i piękna, że naprawdę warto ją promować. Jestem także członkiem Młodzieżowej Rady Miasta. To również 
bardzo fajna „zabawa” - z polityką. 
K.Z.: Nie, no takiej dziewczyny to ze świecą szukać. Chłopaki polujcie, może wam się uda zdobyć 
Kamilę. ☺ Czy Twój „image” jest wytworzony przez Ciebie, czy też może gdzieś podpatrzony? 
K.S.: Nie. Mi zawsze powtarzano, że jestem oryginalna. Ja nie lubię nikogo naśladować, staram się być 
po prostu sobą i to mi się podoba. Myślę, że to jest chyba najnaturalniejsze.  
K.Z.: Masz rodzeństwo? 
K.S.: Tak, mam młodszą siostrę. Ma na imię Emila, jest w trzeciej klasie gimnazjum, ma 15 lat. 
K.Z.: Czy jest w jakimś stopniu podobna do Ciebie? 
K.S.: Nieee! Zupełnie inna. Emila jest bardziej spokojna. Zupełnie nie ja! 
K.Z.: Czy myślałaś o udziale w jakimś castingu, typu np. „Mam talent”? 
K.S.: Jakoś nie mam odwagi… Nie boję się krytyki. Uważam, że są ludzie zdolniejsi i mają większe 
szanse… Chociaż muszę przyznać, że niejednokrotnie byłam zachęcana przez moich przyjaciół, a nawet 
panią dyrektor. 
K.Z.: Czy myślałaś o pójściu do szkoły aktorskiej? 
K.S.: Tak. Jest to moje największe marzenie. Mam nadzieję, że się spełni… Ale wiem też, że to bardzo 
trudne wyzwanie… 
K.Z.: Gorąco Ci życzymy, by zostało zrealizowane. Czy wiążesz plany na przyszłość również 
z wybranym przez Ciebie kierunkiem w tej szkole? 
K.S.: Myślę, że będzie on miał znaczący wpływ, bo ekonomia to przyszłościowy kierunek, choć 
ekonomistów jest już naprawdę wielu… Kto wie, może otworzę swoją działalność i zostanę wybitnym 
sprzedawcą. ☺ 
K.Z.: Jakie posiadasz jeszcze talenty? Może są jakieś ukryte? 
K.S.: Nie wiem, nie odkryłam jeszcze nic nowego… O nie, przepraszam, mam ogromny talent do gadania 
i krzyczenia… ☺ 
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K.Z.: Czym się interesujesz? Jakie masz hobby? 
K.S.: Kocham teatr! Interesuje mnie on już od samego początku mojej edukacji. Czuję się swobodnie na 
scenie, bo ją kocham. Moją drugą wielką pasją jest muzyka. Śpiewam wszędzie, gdzie się tylko da 
i wszystko co się da… Najbardziej lubię biesiadę. Moje hobby? Nie ma rzeczy, której choć chcę, nie lubię. 
Ostatnio nawet dzięki moim przyjaciółkom polubiłam rock ☺. Muszę jeszcze wspomnieć o piłce ręcznej, 
którą uwielbiam oglądać i uprawiać. 
K.Z.: Masz swoich idoli? Jesteś czyjąś zagorzałą fanką? 
K.S.: Idole? Jest ich wielu. Mam wielki sentyment do Czesława Niemena i Wioletty Villas. Jeżeli chodzi 
o aktorstwo to jestem fanką Borysa Szyca i Piotra Adamczyka. 
K.Z.: Kto jest dla Ciebie autorytetem?  
K.S.: Autorytet jest tylko jeden… Jan Paweł II. To jest mój jedyny i prawdziwy autorytet i chyba nie muszę 
mówić dlaczego… Człowiek pełen miłości, zaufania i wiedzy o człowieku. 
K.Z.: Też tak uważam. Moje ostatnie pytanie na dziś brzmi: jaki masz sposób na nudę? 
K.S.: Zazwyczaj się nie nudzę, ale jeśli już to zazwyczaj jestem w kuchni i robię różne przepyszne 
smakołyki. 
K.Z.: Wielkie dzięki, Kamilo, za poświęcenie nam czasu i podzielenie się „sobą” ☺ 

Z Kamilą Sibińską, uczennicą klasy 2U 
rozmawiała Jesika Szewczyk 

 
 

„GDY MYŚLĘ SIERADZ” 
 

24 października 2008 r. o godz. 1600 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu miała miejsce 
uroczysta promocja antologii poezji o Sieradzu pt. Gdy myślę Sieradz. Z przyjemnością informujemy, 
że w książce tej znalazł się wiersz p. prof. Katarzyny Pilc-Vinci pt. Miasto nieduże oraz trzy wiersze 
naszej koleżanki, Elizy Kasperskiej (3F). 

Dwa z nich poniżej prezentujemy czytelnikom „Kuriera Zamkowego”. 
 

Gdzie jesteśmy 
 
Dlaczego miasto swoje porzucasz? 
Dlaczego swój Sieradz zostawiasz? 
Czemu nie chcesz tutaj wrócić? 
Czemu nie chcesz tutaj żyć? 
Przecież ta ziemia Cię zrodziła. 
I właściwie wykarmiła. 
 
Gdzie jesteście Dzieci Sieradzkie? 
Wy teraz Łódzkie, Śląskie, Warszawskie... 
Gdzie Wasza wiara? 
Czy według Was nie jest za stara? 
Bo może wyszła już z mody? 
Wrzuciliście ją do wody... 
 
Opłakuję Wasz los...Dzieci Sieradzkie... 
Może i ja z Sieradza kiedyś odejdę. 
Wrócę jednak, do domu wejdę. 
Tu mój dom i życie moje. 
Tak mówię i przed Wami otwarcie stoję. 

Sieradz miasto moje 
 
Gdy mrok nad Sieradzem świeci. 
Blask słońca odejdzie w siną dal. 
Zamknijcie oczka drogie dzieci. 
Uciekł wrzask z targowych hal. 
 
Gdy srebrny cień ułoży się w ciemności 
Zatańczą gwiazdy w księżyca blasku. 
Zakracze wrona z radości. 
Słychać wycie wilka w lasku. 
 
Co piękne jest? 
Sakurabana, czy śliwka polska? 
Słyszę liści szelest... 
 
To one wracają z ogniska 
Któż wie, które jest 
Nikt wiadomości nie uzyska. 

 

 

Trzeci w  roku  szkolnym 2008/2009 numer  „Kuriera  Zamkowego” przygotowała  redakcja w  składzie:  Jesika  Szewczyk  (1L), 
Angelika Kosatka, Justyna Stangret i Magdalena Cieśla (2A), Iwona Gołdyn (2U) Ewelina Wojtynka (1a), Marcel Suwała (fot.; 2B) 
pod kierunkiem p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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LITERACKA NAGRODA NOBLA 2008 
Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, która została przyznana 9 października, otrzymał 

jeden z czołowych pisarzy francuskich Jean-Marie Gustave Le Clezio. W uzasadnieniu przyznania nagrody 
napisano, że jest on „autorem nowych horyzontów, poetyckiej przygody i zmysłowej ekstazy, badaczem 
człowieczeństwa w oderwaniu od uwarunkowań cywilizacyjnych". 

Jean Gustave Le Clézio, francuski prozaik, urodził się 13 kwietnia 1940 roku w Nicei, rodzinie, która 
miała swoje korzenie związane z byłą kolonią francuską - Mauritiusem. Studiował w tamtejszej College 
Litteraire Universitaire. Po ukończeniu studiów wyjechał do USA, pracując jako nauczyciel. Już pierwsza 
powieść Le Proces-Verbal, którą opublikował w wieku 23 lat, przyniosła mu sławę i znalazła się na krótkiej 
liście nagrody Goncourtów. 

Już od kilku lat był wymieniany wśród kandydatów do Nagrody Nobla. Francuz jest autorem blisko 
30 książek - od zbiorów opowiadań, przez powieści, po tomy esejów.  

Głosi sprzeciw wobec bezdusznej cywilizacji i lęk przed zbliżającą się zagładą; wynikiem fascynacji 
autora kulturą indiańską jest nostalgia za pierwotną niewinnością dzieciństwa (w konsekwencji wybór 
bardzo młodych bohaterów) i społeczeństw pierwotnych, wyrażająca się w poszukiwaniu i kreowaniu 
mitów (mit pustyni), refleksji o korzeniach kulturowych własnych i człowieka w ogóle, medytacji 
o kondycji ludzkiej odnoszonej do stale obecnego toposu podróży. 

Jego karierę można podzielić na dwa etapy. Od 1963 do 1975 roku Le Clézio fascynował się 
formalnymi eksperymentami z językiem i narracją, tworząc w tym samym nurcie francuskiej literatury 
awangardowej, co Georges Perec i Michel Butor.  

W późnych latach 70. styl Le Clézio przeszedł gwałtowną zmianę; pisarz porzucił eksperymenty, 
w jego dziełach zaczęły się pojawiać takie tematy jak wspomnienia z dzieciństwa, młodości, podróży. 
Ta zmiana przyniosła mu prawdziwą popularność wśród czytelników. W 1994 roku w ankiecie 
francuskiego magazynu literackiego „Lire” 13 proc. czytelników uznało Le Clézio za największego 
żyjącego francuskiego pisarza.                                                        

16 października do księgarń trafiła najnowsza powieść 
Le Clezio zatytułowana Urania. Urania to powieść – bajka 
opisująca meksykański palimpsest, gdzie w pęknięciach współczes-
ności, na marginesie świata zysku i wyzysku, racjonalnych 
wymogów i mizerii duchowej egzystuje zapomniana kraina. 

Urania to mityczny świat powstały w wyobraźni małego 
chłopca. Ów chłopiec, Daniel,  dorasta, jako geograf odwiedza 
Meksyk, by odbyć badania czarnych wulkanicznych ziem. Wówczas 
marzenie o Uranii powraca. Daniel spotyka Metysa, od którego 
dowiaduje się o tajemniczym miejscu Campos, zamieszkanym przez 
ludzi żyjących w harmonii z naturą. Narasta w nim pragnienie 
poznania tego miejsca. 

Opracowała: Iwona Gołdyn 
 

KONKURS O JANIE PAWLE II 
 
 W dniu 18 listopada został przeprowadzony w naszej 

szkole III konkurs na temat VIII pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
pod hasłem: „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Wzięło w nim udział 30 
uczniów z klas: 1A, 1D, 2A, 2B, 2L, 2d, 2D, 2U I 4F. Zwyciężyła 
Paulina Czyżak (2B), a kolejne miejsca zajęli: Marlena Dubiak (2A) 
i Dawid Matusiak (2B). 

W konkursie na poziomie międzyszkolnym wezmą 
udział: Paulina Czyżak, Marlena Dubiak, Dawid Matusiak oraz Emilia Król (kl.2A) i Patrycja Perka (kl.1D). 

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony pod kierownictwem p. prof. Dariusza 
Danielewskiego, ks. Marcina Pachlińskiego i Marty Siniarskiej. 
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KOMUNIKATY 
 

W piątek 24 X do Teatru Miejskiego na spektakl pt. Ale folwark wybrali się uczniowie kl. 3A, 3D, 3U, 
4E i 4L pod opieką p. prof. E. Jaśkiewicz, M. Kwiatusińskiej, K. Pastusiak i K. Pilc-Vinci. 

Od piątku 24 X na korytarzu I piętra mogliśmy się zapoznać z wystawą prac fotograficznych pana 
Ludwika Bobrycza. Autor prac w czwartek 23 X o godz. 16.45 podczas spotkania z klasą 2B interesująco 
opowiadał uczniom o technikach wykonywania zdjęć oraz o swoich podróżach zagranicznych (Izrael, 
Meksyk, Nepal). Do spotkania z p. L. Bobryczem i prezentacją jego prac doszło dzięki Towarzystwu 
Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. 

W spotkaniach z psychologiem uczestniczyły klasy: 1L – 27 X, 1A i 1B – 29 X oraz klasa 2a – 17 XI. 
W czwartek 30 X o godz. 17.00 uczniowie z klasy 2B wraz z p. prof. W. Grzesiakiem wzięli udział 

w otwarciu wystawy: „Prawda i pamięć – zbrodnia katyńska” w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. 
Uczestnikom spotkania zaprezentowano specjalnie przygotowaną z tej okazji prezentację multimedialną. 

W środę 6 XI na wycieczkę do Łodzi pojechała klasa 2F pod opieką p. prof. K. Focht i S. Dęgi. 
Uczniowie wraz z opiekunami poznawali „Ziemię obiecaną” W. S. Reymonta, w kinie Silver Screen 
obejrzeli film pt. Senność oraz bacznie przyglądali się łódzkim witrynom sklepowym. 

14 XI 1878 r. urodził się Leopold Staff. Z tej okazji w gablotach na korytarzu I piętra można zapoznać 
się z wystawą biblioteczną poświęconą 130 rocznicy urodzin tego poety. 

W dniach 24 XI – 19 XII trwają kursy II stopnia dla zawodu fryzjer (klasy: 2c i 2d ZSZ) oraz kursy 
III stopnia dla zawodów: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, blacharz samochodowy i krawiec (klasy: 3b, 3c i 3d ZSZ). 

Na piątek 28 XI o godz. 15.30 i 17.00 dyrekcja naszej szkoły zaplanowała spotkania z rodzicami. 
 
 

KSIĘGA IMION 
(Litery A – B) 

 

Znaczenia imion męskich: 
 

Adam - lubi trzymać się faktów, ale często nie dowierza swoim umiejętnościom i traci 
samodzielność. Spokojny, dyplomatyczny; wybija się w szkole. W miłości wierny. Nie zawsze umie 
walczyć o swoje. Przyszłość w usługach lub handlu. Oszczędny aż do skąpstwa, często bardzo 
uparty! 
 
Adrian - dynamiczna,  intuicyjna,  wrażliwa i odważna osobowość, dobry wykładowca,  szczególne 
zdolności w sztuce i muzyce. Posiada wrodzone zdolności organizacyjne i kierownicze.  
 
Adolf - Osoba stała w przekonaniach, subtelna, kulturalna, charakter z temperamentem. Wrażliwy, 
dynamiczny typ, zdolny przywódca, potrzebuje szerokiego pola działania. W przypadku braku 
kontroli nad sobą może być niebezpieczny.  
 
Aleksander - jest to osoba otwarta na wszelkie nowości życiowe,  uchodzi za człowieka 
nowoczesnego. Jest pracowity, ale... czasem oddaje się lenistwu. Posiada zacięcie do uprawiania 
rozrywki, ma bowiem duże poczucie humoru. Jest elokwentny,  lubi słuchać muzyki i czytać 
książki. Zdobywa zawód adwokata lub lekarza. Subtelny,  wrażliwy umysł. Mało oszczędny.  
 
Alfons - Osoba o tym imieniu słowna, wrażliwa na muzykę, z małym poczuciem własnej godności. 
Jest naturą subtelną, lubiącą spokój. Umysł analityczny, doskonały na kierowniczym stanowisku.  
 
Alfred - Osoba o tym imieniu jest uczuciowa, subtelna w kontaktach z innymi, delikatna 
w postępowaniu. Alfred jest rozsądny, posiada wybujałą osobowość, silny charakter, wolę 
nieugiętą. Chce by go doceniano, szanowano i podziwiano - ale dyskretnie. Chodzi własnymi 
drogami i nie pozwala, by mieszali się inni w jego sprawy oraz życie. Jest nad wyraz dociekliwy, 
skłonny do dużego wysiłku samokształceniowego. Dobry ojciec, lubi przyjaciółki. 
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Andrzej - posiada naturę odważną, szczerą, niezwykle wnikliwą. Umie nie tylko inicjować 
przedsięwzięcia, ale również sprawnie je przeprowadzać. Jest uzdolnionym kierownikiem, chętnie 
radzi innym. Założone przez niego ognisko rodzinne może uchodzić za wzór do naśladowania.  
 
Antoni - Bywa wszechstronnie wykształcony, a dzięki temu, że ma zmysł krytyczny odnosi 
poważne sukcesy. Sprzyja temu jego słały charakter, pewność siebie, lojalność wobec 
postanowień. Przy swej upartości i bezkompromisowości nie powinien pełnić funkcji 
kierowniczych. W domu jest mało zauważalny, w rodzinie spokojny, mąż przeciętny, ojciec mierny. 
Dba jednak o warunki dla swojej rodziny. Nie lubi rozgłosu, woli zacisze pracowni.  
 
Arkadiusz -  Mężczyzna o tym imieniu jest optymistą, wesołkiem, który w każdej sytuacji potrafi 
wprowadzić radosny nastrój. Uważany za przystojnego, szarmanckiego człowieka, ma duże 
powodzenie wśród kobiet i wzbudza szacunek mężczyzn. Nie przepada za nauką i zdobywaniem 
wiedzy przez co nie może osiągnąć sukcesu w życiu. Lubi przewodzić grupami ludzi i dobrze mu 
to wychodzi. Lubi dostatek i wygody. Trochę leniwy. Wrażliwy, bystry obserwator. Uparty, 
wymagający. Chłopiec o tym imieniu ma wielkie marzenia, lubi dalekie podróże. Szuka w świecie 
nowości i atrakcji. 
 
Artur - mężczyzna o tym imieniu to duża indywidualność, dlatego chodzi własnymi drogami, 
kieruje się zasadami jemu tylko znanymi. Jego energia,  skrupulatność, sposób analitycznego 
patrzenia na sprawy może być przykładem jak należy żyć oszczędnie, a zarazem nie w skąpstwie. 
W przypadku potrzeby, służy drugim radą i pomocą. Docenia szerokie znajomości, dba o kontakty 
towarzyskie.  
 
Bartosz - Bartosz i Bartłomiej to w zasadzie jedno i to samo imię. Drobna zmiana brzmienia 
powoduje jednak istotne skutki: imię Bartosz to imię twardsze i surowsze od jowialnego 
Bartłomieja. Bartoszowie instynktownie czują się odpowiedzialni za innych, a w późniejszym życiu 
pociągają ich wysokie urzędy i rozwiązywanie spraw zbyt trudnych dla większości ich kolegów. 
Życie pojmują jako zadanie i obowiązek. Za to wspólną cechą Bartłomiejów i Bartoszów są ich 
wielkie zasoby energii, którą potrafią uruchomić w razie potrzeby.  
 
Bogdan - charakter jego jest zrównoważony. Bogdan lubi domowe zacisze, wyjazdy za miasto, 
dobrą muzykę. Osoba subtelna, dobra i zasadna. Nie daje się drobnym niepowodzeniom i uparcie 
darzy do celu. Osoby te często otrzymują wysokie stanowiska i bywają wtedy szczęśliwe. W takiej 
sytuacji chętnie służą innym radą i pomocą. Mają duże poczucie własnej wartości i godności. 
Bogdan bardzo oceni spokój i sprzyjające warunki do pracy.  
 

Znaczenia imion żeńskich: 
 

Ada - Osoba delikatna, kulturalna, powabna, lubiąca piękne otoczenie i przyrodę. Bardzo łaknie 
wiedzy, gromadzi książki naukowe, a zwłaszcza filozoficzne. Posiada subtelne usposobienie i miły 
wygląd. Jest odważna i wrażliwa na społeczne zjawiska ludzkiego życia. 
 
Agata - po grecku znaczy "dobra", choć nie jest łagodna i opiekuńcza. Optymistycznie patrzy na 
świat. Kocha ruch. Nie cierpi nudy. Jest bardzo uzdolniona artystycznie, że szczególnymi 
skłonnościami do rozwijania talentu literackiego. Na każdym kroku ujawnia swój twórczy 
umysł, jest skłonna do dyplomacji. Ma wspaniałe poczucie humoru, co ułatwia jej stosowne 
wychodzenie z sytuacji życiowych. 
 
Agnieszka - osoba o tym imieniu jest wrażliwa, spokojna, z dużym poczuciem obowiązku. 
Obdarzona jest wielkimi ideałami. Charakter stały, nieumiejący narzucić drugim swej woli. Cechuje 
ją odwaga, niezależność myślowa i w działaniu. Jest zawsze dobrą nauczycielką i wzorową matką.  
 
Aldona - Kobieta o tym imieniu jest energiczna, przedsiębiorcza, nieznosząca dwuznacznych 
sytuacji. W postępowaniu zasadnicza, choć także delikatna, zdolna obdarzyć innych swoimi 
głębokimi uczuciami. Dobra towarzyszka życia. 
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Aleksandra - Osoba ochrzczona tym imieniem jest sprawiedliwa i obdarzona darem mówienia 
prawdy, co w życiu sprawia jej wiele kłopotów. Charakter marzycielski, nerwowy i skłonny do 
przesady. Ponieważ jest typem towarzyskim, a zarazem posiadającym uzdolnienia kierownicze, 
ma często konflikty z otoczeniem. Posiada piękne i szczytne idee, których nie realizuje, a to 
w skutek braku inicjatywy i postanowień mocnych do działania.  
 
Alicja - osoba o tym imieniu jest zaradna i twórcza - może być nauczycielem,  muzykiem lub 
literatem. Jest bardzo oddana rodzinie, oszczędna w gospodarowaniu mieniem własnym,  umie 
dobrze gotować. Umie również znaleźć się w towarzystwie różnego rodzaju,  potrafi szybko 
dostosować się do sytuacji -  ma duże poczucie humoru. Jest osobą lubianą.  
 
Aneta - Osoba niezwykle oddana współmałżonkowi, dzieciom i całemu domowi. Nie przecenia 
towarzystwa, lecz także nie stroni od znajomości. Wrażliwa na uroki krajobrazu i piękna wnętrz 
domowych. Lubi spokój, zgodę i harmonię we własnym środowisku. Jest bardzo umuzykalniona. 
Potrafi postępować jak dyplomata, choć zdarza się, że swoim naiwnym zachowaniem wszystko 
burzy. Posiada umiejętności naśladowcze. 
 
Angelika - Osoba miła, życzliwa dla innych, posiadająca sporo subtelności i wdzięku. Ma dobry 
ale zarazem słaby i niestały charakter. Jednakże często kieruje się bardziej sercem niż rozumem. 
Dlatego często nie może zrealizować swojego posłannictwa - brakuje jej do tego silnej woli. 
 
Anita - Kobiety o tym imieniu są egoistyczne, wyrachowane w postępowaniu. Nadają się do 
prowadzenia interesu przemysłowego lub handlowego. Na zewnątrz są jednak osobami miłymi, 
czarującymi, o gładkim sposobie bycia. A ponieważ są łatwowierne, dlatego natrafiają na wiele 
trudności i kłopotów. Późno wychodzą za mąż. Nie spieszą się do rodzenia dzieci. W sumie postać 
dziwna, trudna i skomplikowana. 
 
Anna - nie przecenia towarzystwa,  lecz także nie stroni od znajomości. Osoba wrażliwa na uroki 
krajobrazu i piękno wnętrz domowych. Lubi spokój,  zgodę i harmonię we własnym środowisku. 
Jest bardzo umuzykalniona, lubi muzykę nastrojową. Potrafi postępować jak dyplomata, choć 
zdarza się, że swoim naiwnym zachowaniem się wszystko burzy.  
 
Barbara - ma ciekawa osobowość, jest uczuciowa, spokojna, niezależna. Interesuje się sztuką 
i życiem towarzyskim, ale przyzwyczajona jest do wygód. Typ kobiety niezależnej, pewnej siebie 
i do perfekcji szlachetnej. Zawsze pozostaje lojalna wobec przełożonych, wierna swym życiowym 
zasadom, ciągle poszukująca dobrych rozwiązań trudnych spraw życiowych. Lubi poznawać inne 
kraje,  toteż dużo czyta i podróżuje. Posiada talent artystyczny, który musi być odkryty przez inną 
osobę. Jest wzorową matką i dobrą przyjaciółką męża. Bardzo czuła na krzywdę ludzką. 
 
Beata - jest poważna, troskliwa. Ma duży temperament. Lubi czasem rozkazywać, ale i słuchać. 
Niezwykle ceni spokój, albowiem w życiu kieruje się głównie uczuciem. Uwielbia przyrodę i dalekie 
podróże, toteż dosyć często przebywa poza domem. Mimo to jest dobra matka.  
 
Bożena - Kobieta o tym imieniu jest zależna od innych, lubi być rozpieszczana i prowadzona przez 
życie. Jednak kiedy znajdzie się w trudnej sytuacji, potrafi sama sobie świetnie poradzić. 
W stosunku do mężczyzn jest wybredna. Kocha dzieci ale nie lubi zajmować się domem. 
 
Brygida - Osoba z tym imieniem jest dużego umysłu, wielkiej cnoty, poważnego krytycyzmu 
w stosunku do zjawisk występujących współcześnie. Jest również przewrotna, szybka 
w podejmowaniu decyzji, wrażliwa na sytuacje otoczenia. Potrafi szybko poznać charaktery 
ludzkie, ale zbyt często daje się ponieść swym nerwom, toteż nieraz nie panuje nad sobą. 
W chwilach ważkich jest stanowcza. Ceni bardzo zmiany i podróże, podczas których z rezerwą 
odnosi się do zawierania znajomości. Po wyjściu za mąż, jest wierna. 

Przygotowała: Jesika Szewczyk 
 
 


