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„
Przed wami całkowicie odświeżony, lecz wciąż ulubiony
„Prusak”. Przybywamy do was z nową redakcją, nowymi
tematami i energią do działania. Zadbamy o to, aby nasze
dzieło nie było dodatkiem do każdego miesiąca, ale abyście
z niecierpliwością oczekiwali nowego wydania.
W pierwszym numerze Waszej ulubionej lektury każdy
znajdzie coś dla siebie. Nowości muzyczne, książki czy
seriale, które cieszą się ogromną popularnością zawitają do
„Prusaka” na stałe. Nie zabraknie oczywiście wydarzeń
szkolnych, sportowych oraz kulturowych, które są ważnymi
elementami naszego życia codziennego. Nowością natomiast
będzie dział kulinarny, który z pewnością pokochacie.
Kultura, wydarzenia i ludzie. Te trzy elementy nieustannie
będą towarzyszyć Wam w naszych artykułach.
Co się pod nimi kryje, zobaczycie sami.

”

Sebastian Staszczyk
REDAKTOR NACZELNY

MIĘDZYSZKOLNE IGRZYSKA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCZĄCYCH
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Nasza szkoła bierze udział w Międzyszkolnych Igrzyskach Liceów Ogólnokształcących. Projekt
ten został zainicjowany przez uczniów PLOUŁ. Ma on na celu nawiązanie przyjaznych relacji
między szkołami, które na co dzień ze sobą konkurują. MILO daje szansę licealistom na zaprezentowanie swoich możliwości w różnych dziedzinach. Pomysł wywarł wrażenie na I LO, XII LO, XXI LO oraz
Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej. Te placówki z zapałem przyłączyły się do igrzysk.
Oficjalna inauguracja miała miejsce 20
września 2018 r. na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Pierwszym etapem MILO było
sprawdzenie się w dyscyplinach
sportowych. Uczniowie mogli pokazać
swoje zdolności w pływaniu, grze
w siatkówkę, a także w konkurencjach
zręcznościowych, które okazały się
największym zaskoczeniem tego dnia i
wymagały od uczestników nie tylko
koordynacji, ale także wielkiego dystansu
do siebie. Nasza szkoła świetnie poradziła
sobie w rozgrywkach piłki siatkowej,
gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce, ale nie zawiedliśmy się również w pozostałych rywalizacjach.

Następnym przystankiem było sprawdzenie
się w znajomości języka angielskiego.
Uczniowie tych samych szkół przystąpili do
konkursu 16 października. Musieli w tym
celu udać się do gmachu Zespołu Szkół
Politechniki Łódzkiej. Tutaj zespoły
składające się z pięciu zawodników
konkurowały ze sobą w pięciu etapach. XXI
LO uzyskało bardzo dobre wyniki,
utrzymując się w czołówce. Konkurs został
zakończony występem uniwersyteckiej
kapeli Polymen.
Atmosfera na MILO jest bardzo
przyjazna, szkoły wykazują wobec
siebie ogromny szacunek i uznanie.
Czekamy jeszcze na wyniki
konkursów, ale chcemy już teraz
pogratulować zawodnikom za ich
bardzo dobre przygotowanie do
wszystkich konkurencji.
Dziękujemy także widowni za
wsparcie i doping. Życzymy
powodzenia uczniom w kolejnych
etapach igrzysk!

O TEGOROCZNYM FESTIWALU ŚWIATŁA W ŁODZI
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Wraz z końcem września Łódź po raz ósmy rozbłysła feerią kolorowych świateł podczas
„Light Move Festival”. W piątek (29 września) o godzinie 19.00, rozpoczęła się jego kolejna
edycja, która w tym roku różniła się nieco od poprzednich. Wiąże się to z obchodami setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym, motywem przewodnim
okrzyknięto patriotyzm oraz hasła takie jak: wolność, siła, odwaga, niezależność oraz przyszłość. Najważniejszymi
kolorami stały się: biel oraz czerwień, będące barwami narodowymi, które zdecydowanie dominowały na łódzkich
ulicach w trakcie trwania „LMF”.
W tym roku zaplanowano dla nas mnóstwo
przystanków z rozmaitymi iluminacjami, laserami
oraz instalacjami. Większość z nich mieściła się w
Parku Staromiejskim, który prezentował się
niezwykle bajkowo. Szczególną rolę odegrały tam
pokazy laserowe, które możecie zobaczyć jednym
ze zamieszczonych zdjęć.

Z roku na rok, z okazji tego wydarzenia do
Łodzi przybywa coraz więcej zainteresowanych,
którzy pragną w nim uczestniczyć, dlatego też tegoroczna trasa festiwalowa została powiększona oraz wzbogacona
o nowe atrakcje. Poszerzono ją na przykład o debiutujący Plac Dąbrowskiego. Za to głównym miejscem oraz
skupiskiem ogromu ludzi był Plac Wolności oraz ulica Piotrkowska, czyli nieodłączna część imprezy. Mieliśmy
okazję obejrzeć tam projekcje fragmentów kultowych, polskich filmów w postaci tzw. mappingów. Nie podlega
wątpliwości, iż pokazy te były zadziwiające dla oka, ponieważ odbyły się w efekcie 3D. Zestawienie obrazu
z dźwiękiem przyciągnęło prawdziwe tłumy.

Do historii Polski nawiązywała także instalacja
złożona z 64 reflektorów na ulicy Piotrkowskiej, która
symbolizowała światła przeciwlotnicze. Warto też
wspomnieć o specjalnym podświetleniu pomnika
istotnej dla nas postaci, Tadeusza Kościuszki, również
znajdującego się na Placu Wolności.

Prócz pokazów świetlnych, organizatorzy
przygotowali dla nas wiele przystanków muzycznych,
gdzie wystąpili znani artyści oraz soliści i tancerze
z Teatru Wielkiego.

Tegoroczny festiwal światła znów pokazał nam, jak
bardzo rozwija się nasze miasto, dzięki czemu jest
coraz chętniej odwiedzane przez turystów z całej
Polski, jak i z zagranicy.

ŁÓDŹ YOUNG FASHION
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Jedno z najważniejszych wydarzeń modowych na świecie ponownie odbyło się w Łódzkiej Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w dniach 16-20.10.2018. Łódź Young Fashion, czyli
pięć dni konkursów oraz warsztatów o charakterze międzynarodowym, które otworzą debiutantom
drogę do realizacji marzeń. Impreza ta łączy w sobie trzy odbywające się od kilku lat wydarzenia,
(Gala Dyplomowa ASP, BRA Day, „Złota Nitka”) międzynarodowy konkurs ŁÓDŹ YOUNG FASHION
AWARD oraz debiutującą galę Politechnika Fashion Show.
GALA DYPLOMOWA

Gala Dyplomowa Katedry Ubioru łódzkiej ASP to wydarzenie, odbywające się już od ponad 20 lat. Impreza ta, to konkurs i
prezentacja najlepszych kolekcji dyplomowych autorstwa studentów z Wydziału Tkaniny i Ubioru łódzkiej Akademii Sztuk
Pięknych. Projektanci jak zwykle walczą o nagrodę główną JM Rektora ASP w Łodzi oraz o nagrody partnerów uczelni,
głównie firm odzieżowych współpracujących z Katedrą Ubioru. Tegorocznym zwycięzcą została Maja Bączyńska wraz ze
swoją kolekcją „Redrum” inspirowaną „Lśnieniem” Stanleya Kubricka.

BRA DAY
BRA Day, czyli Breast Reconstruction Awareness Day, zwany w Polsce Dniem Informacji o Rekonstrukcjach Piersi, jest
ideą ogólnoświatową. Ma ona na celu edukację i promowanie zabiegów rewitalizację piersi po mastektomii. Bohaterkami, a
za razem modelkami gali są Pacjentki, które wygrały walkę z chorobą, a ich energia
i urok najlepiej świadczą o tym, że rak nie oznacza utraty kobiecości. To wydarzenie modowe, w którym biorą udział
wiodący polscy projektanci. W poprzednich edycjach byli to: Gosia Baczyńska, Małgorzata Czudak, MMC Studio, La Mania
– Joanna Przetakiewicz czy Ewa Minge.

ZŁOTA NITKA
Konkurs odbywający się już od prawie 30 lat, skierowany jest zarówno do profesjonalnych projektantów, jak
i debiutantów – artystów związanych ze szkołami mody, uczelniami artystycznymi i freelancerów. Wieloletnia tradycja,
ambasadorzy oraz setki zgłoszonych kolekcji plasują go jako najważniejsze i bardzo prestiżowe wydarzenie w skali kraju.
Laureatami Złotej Nitki byli m.in.: Maciej Zień, Łukasz Jemioł, czy duet Paprocki & Brzozowski. Hasłem tegorocznej
edycji była HARMONIA, a nagrodą główną 30 000 zł. W tym roku stworzenie kolekcji nie było łatwym zadaniem,
ponieważ skończyły się czasy, gdy wybieg „Złotej Nitki” wypełniały szalone, artystyczne kostiumy. Żeby być docenionym,
trzeba było spełnić warunek „ready to wear” i pomyśleć o kolekcji tak, by była gotowa do wejścia do seryjnej produkcji.
Tegorocznym zwycięzcą został Adrian Krupa, który zaprezentował awangardową, a zarazem elegancką kolekcję.

POLITECHNIKA FASHION SHOW
Politechnika Fashion Show to pierwsza edycja wydarzenia promującego najlepszych absolwentów Wydziału Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, studiujących kierunek wzornictwo. Impreza odbyła się w
wyjątkowym i ponadczasowym wnętrzu Zatoki Sportu, której sercem jest pierwszy olimpijski basen w województwie
łódzkim.
ŁÓDŹ YOUNG FASHION AWARD
Najważniejszym wydarzeniem projektu ŁYF, tak samo jak w ubiegłym roku jest konkurs dla projektantów z całego świata
INTERNATIONAL CONTEST – ŁÓDŹ YOUNG FASHION AWARD 2018, w którym nagroda główna to 30 000 euro
oraz statuetka Manequine 2018. Zaprezentowanie własnej kolekcji przed jury, w którym zasiadają uznani projektanci,
designerzy oraz przedstawiciele branży modowej, to pierwszy krok na ścieżce działań biznesowych, których celem jest
wykreowanie własnej marki. Tematem tegorocznej edycji była WOLNOŚĆ, a zwycięzcą została łotewska projektantka
Laima Jurĉa, która zaprezentowała wielobarwną kolekcję z nietypowych i własnoręcznie zaprojektowanych materiałów.

WARSZTATY „OTYLIA SWIM TOUR” W ŁODZI
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21 października w Zatoce Sportu odbyły się organizowane przez Otylię Jędrzejczak
jednodniowe warsztaty, mające na celu wspierać rozwój młodych pływaków. Do
pomocy przy organizacji imprezy zostali zaproszeni nasi cudowni uczniowie XXI
LO. Zajęcia były prowadzone dla około 300 dzieciaków, co jak do tej pory jest
największą liczbą w historii imprezy.

Mistrzyni olimpijska przyjechała do
Łodzi, by promować sport i zdrowy
styl życia. Kiedy mali sportowcy
starali się dać z siebie wszystko na
basenie, czy też hali sportowej, ich
rodzice wysłuchiwali wykładów
prowadzonych przez psychologa
sportu, który ciekawie wprowadził
ich w zagadnienie jakim jest
motywowanie młodych
zawodników. Mieli też okazję
posłuchać o zasadach prawidłowego
żywienia sportowców, a także
porozmawiać z samą Otylią na
temat prawidłowego rozwoju
kariery ich dzieci.
W tym czasie, wolontariusze oczywiście nie próżnowali. Od samego rana starali się dopiąć
wszystko na ostatni guzik, aby uczestnicy wyszli z imprezy z jak największą satysfakcją.
Pod nadzorem niezastąpionego Pana Łukasza Kalicińskiego, a także z pomocą uczennicy naszego
liceum Anny Kondraciuk, która dopilnowała, aby nasi uczniowie dali z siebie wszystko, a impreza
przebiegała zgodnie z planem. W dobrych nastrojach, praca trwała mniej więcej do godziny
siedemnastej, o której nastąpiło oficjalne zamknięcie spotkania.

Całe przedsięwzięcie mimo kilku drobnych potknięć, ostatecznie zakończyło się wielkim sukcesem.

RECENZJA KOLEJNEGO SEZONU SERIALU „RIVERDALE”
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Nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich fanów serialu “Riverdale” 9 października - światowa
premiera trzeciego już sezonu tej kultowej produkcji. Jak początek serii wypadł w porównaniu do
poprzednich dwóch odsłon?

Moim zdaniem, już na rozpoczęciu widać, że ten sezon
będzie inny. Nowa historia, rozwinięte wątki z
poprzednich sezonów. W pierwszym odcinku wracamy do
wspomnień z wakacji bohaterów, jednak cały epizod
opiera się na procesie Archi’ego i jego działaniach przed
pójściem do więzienia, za morderstwo, którego nie
popełnił, jak wiemy z końca drugiego sezonu. Chłopak
jakby od początku rozprawy sądowej wiedział. co go
czeka. Nie jest to dla niego łatwe - zostawić wszystkich,
ale wie, że z potężny Hiram’em Lodge’em nie wygra.
Przyjaciele, dziewczyna jak i rodzina bardzo go wspierają.
Scenarzyści pokazali nam jak uchwycić piękne chwile z
bliskimi przed zbliżającym się nieuchronnym. Między
wątkiem głównym odcinka możemy ujrzeć bardzo
niepokojącą grę, w którą od początku lata gra młodzież w
Riverdale. Ponadto w prawie każdej lokacji zobaczyć
można dziwne znaki, symbole runiczne. Czy to przy
jeziorku, w którym postacie wypoczywały, czy na znaku
wjazdowym do miasteczka. Jednak chyba największym
zaskoczeniem dla wszystkich było zdjęcie czapki przez Jughead’a. Jak przeczytałam, na planie mają podobno tylko
jeden egzemplarz, więc aktor wcielający się w rolę tego niezwykle inteligentnego chłopaka musi bardzo uważać.
Z nowym sezonem wkraczają nowe postaci,
między innymi Dilton Doiley, chłopak, od którego
cała magia serialu zaczyna się na nowo. Jest to
punkt zapalny motywu przewodniego tej serii.
Drugi odcinek jest dużo mroczniejszy niż
pierwszy. Znów giną ludzie, ale tym razem to
sprawka złych sił, w każdym razie tak się wydaje.
Jednak dziwi mnie postawa rodziców zabitych
nastolatków, którzy jakby nie za bardzo
obserwowali swoje dzieci, jakby nie widzieli, że
coś się z nimi dzieje. W drugim odcinku również,
możemy zobaczyć opiekunów głównych
bohaterów, którzy rozmawiają o tym co się dzieje
w mieście. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie słowa pani burmistrz, Hermione Lodge, o tym,
że taka siła już wcześniej się pojawiła w życiu
dorosłych. Zastanawia mnie jednak co wspólnego
oni z tym mają. Dlaczego znaki runiczne widać w
całym mieście? Jak to możliwe, że ludzie, którzy
podobno coś takiego już przeżyli nie zauważyli, że
dzieje się to znowu?

Jeśli chodzi o wizualną stronę prezentuje się ona bardzo dobrze. Z tym nie było problemu od początku serialu.
Drugi odcinek jest niesamowicie mroczny w porównaniu do pierwszego. To buduje klimat. Działa na nasz umysł,
a także na nasze postrzeganie świata przedstawionego.

Podsumowując, według mnie sezon trzeci zapowiada się dobrze, a na pewno lepiej niż sezon drugi, który, trzeba
przyznać, że, był trochę nudny, jakby twórcy nie mieli na niego do końca pomysłu. Tutaj dostaliśmy, jak na razie,
w momencie pisania, dwa dobre odcinki. Znów oglądamy tajemnicze śmierci, nierozwikłane zagadki z przeszłości
i pokręcone życie bohaterów. Ogólnie oceniam początek na plus. Mam nadzieję, że ludzie odpowiedzialni za
produkcję nie „zniszczą” sezonu, a tym bardziej serialu, że nie będzie się chciało odejść od ekranu telewizora,
komputera, laptopa czy tabletu. Z niecierpliwością czekam na kolejne odcinki, które ukażą się już 8 i 15 listopada.

„

O POCIĄGAJĄCEJ POWIEŚCI KRÓLA GROZY I HORRORU

Jeśli ktoś szuka książki, której przez długi czas nie będzie wstanie
zapomnieć, a jednocześnie lubi czuć dreszczyk emocji utrzymujący się
przez cały czas, to ,,Cmętarz zwieżąt" Stephena Kinga jest lekturą, którą
powinien przeczytać.
„Król horroru” zachwyci nas kolejną niesamowitą powieścią o życiu
pozagrobowym a raczej... zmartwychwstaniu. Z każdą przeczytaną stroną
coraz bardziej poznajemy bohaterów, ich odczucia i przemyślenia a nawet
się z nimi utożsamiamy. King poruszy drugie dno ukryte pod codziennym
życiem na pozór zwyczajnej amerykańskiej rodziny. Specyficzna oraz
ponura, ale świetnie napisana książka idealnie nada się na jesienne
wieczory.
Powieść opowiada o lekarzu. Wraz z żoną, synkiem, córką i jej kotem
przeprowadza się on do nowego domu, który na pozór wydaje się być
idealny. Jednak ciężarówki przejeżdżające obok i wiatrołom, za którym
kryje się wiele tajemnic, odmieni ich życie na zawsze. Główny bohater
będzie bić się z myślami, czy ratowanie rodziny jest ważniejsze od
własnych poglądów etycznych.
Nie przeczytałam tej powieści, a ją wchłonęłam. Przeczytana kartka
zmusza cię by zabrać się za kolejną, ponieważ nie możesz doczekać się,
co będzie dalej. Upiorny nastrój dało się wyczuć nawet w powietrzu, ale
to tylko dodawało uroku tej wspaniałej książce.

„

NOWY DZIAŁ O KULINARII

KK

Kilka słów wstępu! Artykuły o tej tematyce, będą pojawiać się już w każdym numerze naszej
szkolnej gazetki. Postaramy się zaskoczyć Was różnymi ciekawostkami z tej dziedziny,
zainspirować nowymi przepisami, a może nawet zarazić pasją do gotowania! Mamy nadzieję, że
nowy dział umili Wam wspaniałą lekturę, która kryje się pod postacią prusakowej gazetki.

„
Coraz krótsze dni, zimniejsze wieczory i poranki, otaczająca nas złota
przyroda… A w powietrzu pełno zarazków. Oczywiście mowa tu o
pięknej jesieni, która oprócz swoich wdzięków przynosi nam również
okres chorób, przed którymi ciężko jest się nam obronić. A może
wystarczy tylko zmienić codzienne menu?
W okresie jesiennym powinniśmy zadbać o pełen wachlarz
witamin, który będziemy dostarczać naszemu organizmowi. Nie
powinno zbraknąć mleka jak i jego przetworów oraz ryb morskich,
które bogate są w dobre tłuszcze. Nie zapominajmy o składnikach
mineralnych i błonniku, które możemy znaleźć w owocach i warzywach
oraz produktach zbożowych. Pamiętajmy również o kiszonych
pysznościach, które z pewnością wspomogą naszą odporność. Miód, o
którym tak często jest mowa, to składnik świetnie komponujący się z
herbatą i niezwykle odżywczy. Uwaga! Bardzo ważne jest, aby dodając
miód do naszej herbatki nie przekraczała ona 400 C, ponieważ powyżej
tej temperatury traci on swoje właściwości.
Reasumując, nasza dieta jest w stanie zapobiec jesiennym
przeziębieniom. „Jesteśmy tym, co jemy” – zgadzam się z tymi
słowami. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak ważną rolę odgrywa
jedzenie w naszym życiu i ogólnym zdrowiu. Pamiętajmy o tym, nie
tylko w okresie jesiennym, ale i przez cały rok, a na pewno nie będą
nam straszne żadne choroby!

„

JESIENNE SMOOTHIES
(doskonałe na śniadanie, idealne do szkoły oraz na kolację!)

MARCHEWKOWE
 1 duża pomarańcza
 ogromny banan
 naprawdę wielka marchewka
 1 łyżeczka miodu
 220 ml ulubionego mleka
Warzywa i owoce obieramy i kroimy, następnie
blendujemy wszystkie składniki. Przelewamy do
szklanki i delektujemy się pysznym smakiem!

JABŁKOWE
 ½ cytryny
 2 szklanki wody
 3 jabłka pokrojone w kostke
 2 garści szpinaku
 kawałek obranego imbiru
1 łyżeczka cynamonu
Wszystkie składniki dokładnie blendujemy.
Smoothie smakuje dobrze i na zimno, i na
ciepło! Smacznego!

DWA BILETY ULGOWE I NAJNOWSZĄ PŁYTĘ PROSZĘ!

DD

Dnia 19.10.2018 r. ukazała się nowa płyta Dawida Podsiadło! Niezwykła promocja i niezwykły
krążek. Młody wokalista znalazł niebanalny sposób na promocję albumu. Pod warszawskim Pałacem
Kultury rozstawił zielony kiosk, w którym sprzedawał i podpisywał płyty. Na budce widniał napis
,,Muzyka, prasa, bilety, Podsiadło”. Myślę, że wszystkie kawałki z nowego krążka zasługują na zachwyt słuchaczy.
,,Matyldy”, ,,Dżinsu”, ,,Nie kłami” można słuchać bez przerwy!
W listopadzie w Łodzi odbędzie sie wiele
wspaniałych koncertów! Mimo deszczu i chłodu
mam nadzieję, że niektóre z niech ogrzeją was w
jesienne dni. Specjalnie dla Was wybrałam moim
zdaniem najciekawsze:

 Odkrywcy Muzyki Koncert w Łodzi
różni wykonawcy
data: 03.11.2018 12:30
miejsce: Filharmonia Łódzka im. A.Rubinsteina,
ul. Gabriela Narutowicza 20/22

 Koncert 100 PIEŚNI NA 100 LECIE
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI w Łodzi
różni wykonawcy
data: 05.11.2018 18:30
miejsce: Teatr Wielki, Plac Dąbrowskiego

 Koncert Kortez w Łodzi

 Koncert 35-lecie pracy artystycznej

 Koncert STRASZNY DWÓR w Łodzi

data: 05.11.2018 19:00
miejsce: Klub Wytwórnia,
ul. Łąkowa 29

Urszuli w Łodzi
data: 08.11.2018 19:00
miejsce: Scenografia Klub &
Kawiarnia, ul. Zachodnia 81/83

Spektakl Straszny Dwór
data: 09.11.2018 11:00
miejsce: Teatr Wielki, Plac Dąbrowskiego

 Freedom Jazz Festival
Bill Evans, Randy Brecker, Soulbop XL
data: 11.11.2018 21:00
miejsce: Filharmonia Łódzka im. A.Rubinsteina,
ul. Gabriela Narutowicza 20/22

 Koncert Muzyki do filmów
Andrzeja Wajdy w Łodzi
różni wykonawcy
data: 16.11.2018 19:00
miejsce: Filharmonia Łódzka im. A.Rubinsteina,
ul. Gabriela Narutowicza 20/22

 LADY PANK - TRASA

 Koncert Beata i Bajm - 40-lecie

KONCERTOWA LP1 w Łodzi
data: 18.11.2018 19:00
miejsce: Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

data: 30.11.2018 18:00
miejsce: Hala Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7

HOROSKOP
 Baran-Mars (21 marca – 19 kwietnia)
Listopad otwiera swoje niebo na Marsa- oznacza to wzrost twoich możliwości w tym miesiącu. Pojawi się pewność siebie, która
w krótkim czasie zabierze cię na wyżyny- ale uważaj, twoja natura szybko zamydli ci oczy. Musisz się strzec by zanadto nie
pokładać swoich nadziei w szczęściu. Szukaj jednocześnie ambitnych rozwiązań- to pomoże ci przetrwać początek zimy.
Byk-Wenus (20 kwietnia – 20 maja)
Byk na zimę zamiera, tak jak zamiera przypisana do niego ziemia. Jednak wschodzący Mars, da ci ukojenie w myślach oraz
poczucie bezpieczeństwa. Uważaj na spore wydatki w tym miesiącu!
Jednak nie spotkasz większych kłopotów. Zainwestuj w odpoczynek, ale strzeż się końca listopada- aura nie będzie sprzyjała
twojemu samopoczuciu.
Bliźnięta- Merkury (21 maja – 20 czerwca)
W tym miesiącu postaw na poznanie siebie! Wędrówki po mieście będą sprzyjały twojemu rozwojowi, poczujesz się lepiej z
samym sobą. Zrób co lubisz- w listopadzie znajdziesz na to czas. Nie popadaj w samozachwyt- lekka nuta pewności nikomu nie
zaszkodzi, jednak mimo to uważaj.
Rak- Księżyc (21 czerwca – 22 lipca)
Listopad to czas na ciebie i działanie. Zacznij się rozwijać, a przyniesie ci to efekty. Rozpocznij ten miesiąc z pompą- wyluzuj
się. Spójrz na siebie z dystansu i zaakceptuj wady. Nie przejmuj się niepowodzeniami. Uważaj jednak na swoją nieśmiałość- nie
daj niej dojść do głosu.
Lew- Słońce (23 lipca – 22 sierpnia)
Zimą zamierasz. Brak ci słońca oraz ciepłych poranków. Chłód wpłynie negatywnie na twoje samopoczucie- zaczniesz się
zamykać na ludzi. Uważaj na siebie. Pogadaj z kimś bliskim. Spróbuj wyjść poza siebie, otwórz się na innych, a wyjdzie ci to na
dobre. Dopadnie cię też melancholia oraz lenistwo, ale spokojnie wraz z promieniami zimowego słońca rozkwitniesz na nowo.
Panna- Merkury (23 sierpnia – 22 września)
W listopadzie i grudniu ubieraj się ciepło! Postaw na wygodę. Odpręż się- ciężka praca dopiero na ciebie czeka, pamiętaj o tym.
Czuwaj w gotowości. Staniesz się duszą towarzystwa, a w grudniu poczujesz się jeszcze lepiej. Jednak pamiętaj o swoich
obowiązkach. Postaraj się wykonywać tak, aby sprawiały ci przyjemność, a jednocześnie były pożyteczne.
Waga- Wenus (23 września – 22 października)
Czasami strach ma wielkie oczy- trudne rzeczy okażą się tymi najłatwiejszymi. Jednak nie bądź zbyt pewny siebie, to w twoim
przypadku może prowadzić do pychy! Staraj się trzymać swoich przyjaciół oraz korzystać z wolnego czasu najwięcej. Myśl
trzeźwo i nie pakuj się w kłopoty, bo mogą się skończyć dla ciebie źle.
Skorpion- Pluton (23 października – 21 listopada)
Według układu planet w listopadzie i grudniu w twoim życiu pojawi się zgiełk. Wpłynie to na twoje samopoczucie oraz relacje z
innymi ludźmi. Pokłócisz się z Bliźniętami jako, że twój znak stanie w grudniu w opozycji z Merkurym. Jednocześnie po tym
okresie wystąpi najlepszy czas dla twojego rozwoju fizycznego jak i psychicznego.
Strzelec- Jowisz (22 listopada – 21 grudnia)
Twoje życie nabierze rozpędu, jednak szybko stracisz zapał. Będziesz markotny oraz smutny. Jednak szczęście uśmiechnie się do
ciebie dopiero pod koniec miesiąca, abyś znowu stracił je w grudniu. Niestety, to nie będzie twój czas.
Koziorożec- Saturn (22 grudnia – 19 stycznia)
Poświęcisz się pracy oraz obowiązkom. Zapomnisz na chwilę o swoim szczęściu i nie będziesz mógł się z niczego cieszyć.
Mimo to wszystkie twoje problemy znikną, a relacje z innymi pozostaną takie same. Jednak w grudniu wrócisz do siebie. Mimo
to staraj się nie wychodzić przed szereg.
Wodnik- Uran (20 stycznia – 18 lutego)
W grudniu Uran stanie w opozycji do planety Wenus. Miesiące miną ci wesoło i bezpiecznie, jednak w weekend spotka cię
niespodzianka. Postaraj się uchwycić wszystko ze swojego życia- wspomnienia, dobre chwile. To pomoże ci przetrwać kryzys,
który nastąpi już niedługo.
 Ryby- Neptun (19 lutego – 20 marca)
Przed tobą spokojne wieczory oraz szalone dni. Dobrze będziesz się czuł w grupie- czerpiesz z innych energię do śmiechu. Nie
zapominaj o sowich obowiązkach oraz planach. Pod koniec grudnia będzie na ciebie czekała niespodzianka. Nie rozpraszaj się
jednak- łatwo możesz ulec rozdrażnieniu co wpłynie na twoją wydajność.

ŹRÓDŁA WYKORZYSTANE W ARTYKUŁACH
 oficjalna strona Facebook’owego fanpage’a LMF
 cojestgrane24.wyborcza.pl
 https://www.radiolodz.pl
 https://www.netflix.com/browse
 http://lubimyczytac.pl
 Karo In The Kitchen.pl
 ofeminin.pl
 http://www.zachod.pl/wpcontent/uploads/2018/10/dawidpodsiadlo_malomiasteczkowy_final_300_1500px.jpg

PRUSAKOWA REDAKCJA
 Aleksandra Lechowska „Międzyszkolne Igrzyska Liceów Ogólnokształcących”
 Weronika Sawicka „O tegorocznym festiwalu światła w Łodzi”
 Sebastian Staszczyk (redaktor naczelny) „Łódź Young Fashion”
 Klaudia Krawczyk „Warsztaty „Otylia Swim Tour w Łodzi”
 Joanna Holtz „Recenzja kolejnego sezonu serialu „Riverdale””
 Weronika Brzezińska „O pociągającej powieści króla grozy i horroru”
 Oliwia Markiewicz „Nowy dział o kulinarii”
 Zofia Błażejewska i Zuzanna Widawska „Dwa bilety ulgowe i nową płytę proszę!”
 V „Horoskop”
 Emilia Stanowska korekta tekstów, szata graficzna, autor nowego logo

