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Krzyżówka świąteczna
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HOROSKOP

   Rozwiązanie powstanie po przenie-
sieniu liter oznaczonych cyframi od 1 
do 18 do odpowiednich kratek obok 
krzyżówki. Prawidłowe hasło należy 
przesłać pod adresem redakcji lub na 
e-mail: przegladosiecki@osieczna.pl 
(prosimy podać adres zamieszkania). 
Wśród nadawców prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę - nie-
spodziankę. Poprzednie hasło krzy-
żówki brzmiało: CZEKAMY NA 
ŚNIEŻNĄ ZIMĘ. Nagrodę niespo-
dziankę wylosowała Bogumiła 
Homska z Popowa Wonieskiego. 
Gratulujemy! Nagroda do odbioru w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecz-
nej, pokój nr 9A. Na rozwiązania 
czekamy do 15 stycznia.

Zatwardziały
lewicowiec

Średniowieczny
wojewoda 

nadgranicznego
okręgu wojskow.

HUM   R

Obrzędowe 
ciasto Izraelitów

- Mamo, choinka się pali! - woła Ja-
sio z pokoju do matki zajętej w kuch-
ni. 
- Choinka się świeci, a nie pali  -po-
prawia matka. 
Za chwilę chłopiec krzyczy: 
- Mamo, mamo, firanki się świecą!

* * * 
- Jasiu, co tak chlupie w moim bucie?
- Owsianka, tatusiu.
- A co robi owsianka w moim bucie?
- Chlupie, tatusiu .....

Wigilijne wróżby

Bo w Wigilię zabronione jest:

- pożyczanie czegokolwiek, gdyż 
cały rok będzie nam czegoś brakowa-
ło, 
- odchodzenie od wigilijnego stołu, 
bowiem można nie doczekać kolej-
nych świąt, 
- bicie dzieci, nawet jeśli są nie-
grzeczne, ponieważ w rodzinie będą 
nieustanne konflikty i niesnaski, 
- wypuszczanie podczas kolacji 
sztućców z ręki, bo można nie docze-
kać następnej Wigilii,
- zostawiania na sznurze suszącego 
się prania, to zapowiada niekończące 
się kłopoty.

Natomiast koniecznie trzeba:

- zebrać wszystkie łuski z karpia, wy-
suszyć i trzymać w portmonetce, bę-
dzie się bogatym,
- posmarować opłatki miodem, bę-
dziemy mieli pieniędzy w bród,

Od wieków uważano, że “Jakiś we Wigilię, takiś cały rok”. Dlatego 
przywiązywano dużą wagę do wigilijnych wróżb. Można w nie 
wierzyć lub nie, ale trzeba je znać.

   Koniecznie trzeba ją na świę-
ta mieć, choćby trzy gałązki. 
Dlaczego? Bo ochroni nas w 
następnym roku przed nie-
szczęściem oraz zapewni dosta-
tek i spełni marzenia.
   Jemioła to nie tylko chwast, ale dar 
bogów o wielkiej mocy czynienia 
dobra. Od starożytności jest symbo-
lem nieśmiertelności i mądrości. 
   W Wigilię trzeba koniecznie zawie-
sić ją nad stołem. Zagwarantuje ona 
pomyślność i materialny dostatek, a 
także uchroni przed utratą pracy. 
Drugą ga łązkę powieśmy nad 
drzwiami wejściowymi. Ta nie po-
zwoli do domu wejść złym mocom, 
chorobom, nieżyczliwym ludziom. Z 
tej gałązki dobrze jest zerwać jeden 
listek i włożyć go do portmonetki. 
Wówczas nikt nie ukradnie nam port-
fela, a my sami będziemy mniej roz-
rzutni. Trzecia gałązka jemioły musi 
koniecznie znaleźć się nad źródłem 
ognia, a więc nad kominkiem lub ku-
chenką - ochroni nas przed pożarami 
i piorunem. A dobrze także zabrać 
kawałek jemioły w podróż - uniknie-
my w ten sposób wypadków.
    A więc pamiętajmy - na Boże Na-
rodzenie koniecznie należy zerwać 
jemiołę i powiesić w domu. Pełno jej 
przecież wokół naszych pól.
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Jemioła

Baran 21.03-19.04
Przedświąteczne dni poświęć w całości 
rodzinie. Razem wybierajcie choinkę, 
razem upieczcie pierniki. A potem 
wspólnie pakujcie prezenty. Takie dni 
bardzo zbliżają. Oczekuj miłej wizyty 
też po świętach. 

Byk 20.04-20.05
Nie przesadź z porządkami i zakupami.  
Postaraj się tuż przed świętami trochę 
wypocząć. Tym bardziej, że szykują się 
niezapowiedziane wizyty i możesz po-
trzebować więcej sił.

Bliźnięta 21.05-21.06
Początek stycznia będzie zabiegany. Ale 
potem jest karnawał, więc czas na roz-
rywkę. Nie rezygnuj z zaproszeń. A w 
same święta oczekuj popołudniowych 
wizyt przyjaciół. I wspaniałego prezen-
tu od ukochanych.

Rak 22.06-22.07
To będą ciepłe i rodzinne święta. Spo-
tkasz osoby dawno niewidziane. Pamię-
taj jednak o kimś samotnym w rodzinie. 
Może warto do niego pojechać, albo 
zaprosić do pustego miejsca przy wigi-
lijnym stole. Zdrowie dobre.

Lew 23.07-22.08
Święta powinny zmienić coś w Twoim 
życiu. Może warto wybaczyć wszyst-
kim, do których masz jakiś żal. A potem 
rozpocząć kontakty od nowa, bez ura-
zów i niejasności. Czekaj na dobrą wia-
domość tuż przez Wigilią.

Panna 23.08-22.09
Teraz nadchodzi dobry czas na wszelkie 
początki. Możesz więc zacząć interesy, 
albo nowy projekt w pracy lub zmienić 
tryb życia na zdrowszy. W drugiej poło-
wie miesiąca zaskoczą Cię romantyczne 
nuty. Poprawa finansów.

Waga 23.09-22.10
W drugiej połowie grudnia będziesz 
mocno zabiegana. Poproś o pomoc bli-
skich, bo możesz ze wszystkim nie zdą-
żyć. W święta oczekuj ciekawych spo-
tkań. Nie wydawaj wszystkich pienię-
dzy, gdyż czekają Cię większe wydatki.

Skorpion 23.10-21.11
Jeśli jeszcze nie wyjechałeś na urlop, 
zrób to zaraz po świętach. Wypoczynek 
jest Ci naprawdę potrzebny. I zabierz ze 
sobą kogoś bliskiego. Nie zapomnij też 
o prezentach dla członków rodziny. 
Mogą być drobne, ale dla każdego.

Strzelec 22.11-21.12
W ostatnie dni przed świętami powinie-
neś nieco wypocząć. Potem czeka Cię 
wiele spotkań i gorąca sylwestrowa 
noc. W uczuciach nieco spokoju. Ale w 
pracy nowe propozycje zawodowe. 
Może nawet podwyżka.

Koziorożec 22.12-19.01
Nie planuj teraz żadnych zmian. Decy-
zje odłóż na po świętach. W styczniu 
przydałby Ci się wypad w góry. Finanse 
pozwolą Ci na taki wydatek. Oczekuj  
niespodzianki - może wygranej w totka.

Wodnik 20.01-18.02
Praca nie powinna pochłaniać Cię bez 
reszty. Teraz pomyśl przede wszystkim 
o rodzinie. Zadbaj, by dom był dobrze 
przygotowany na święta. Czekaj na 
wspaniały prezent.

Ryby 19.02-20.03
Pamiętaj, by wszyscy znajomi dostali 
od Ciebie świąteczne kartki. A w domu 
rozwiąż drobne nieporozumienia. I za-
proś na święta rodziców. Gwiazdy za-
powiadają też dobrą wiadomość.

- zadbać by pierwszy wigilijny gość 
był mężczyzną, to przyniesie rodzinie 
dostatek, 
- rano wrzucić do umywalki kilka 
monet, nalać wody i umyć się w niej, 
będziemy bogaci przez następny rok,
- postawić dwanaście potraw, by 
wszystkie miesiące roku były syte i 
zasobne.
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