
I MIEJSCE 
 Jestem spod znaku bliźniąt. 

Słowa, które najlepiej mnie określają: 

Ciężko mi napisać słowa, które mnie najlepiej określają, ale 
poniekąd uważam siebie za osobę rzetelną, przyjacielską i 
odpowiedzialną. Powierzasz mi cokolwiek, ja zachowuje to 
dla siebie i staram się zrobić to najlepiej, jak mogę. 

Lubię słuchać rapu, najbardziej wsłuchuję się w tekst utworu, 
uwielbiam doszukiwać się w nim tego, co autor chciał 
przekazać. 

Lubię czytać książki z gatunku fantasy, science fiction. Takie 
lektury potrafią przenosić w niespotykane przestrzenie  

Lubię oglądać seriale komediowe, które idealnie uwieńczają 
dobrze spędzony dzień. 

W wolnym czasie najchętniej spotykam się z przyjaciółmi, 
uprawiam sporty i relaksuję się słuchając muzyki. 

Fascynuje mnie... ludzkie zachowanie. 

Najważniejsze w życiu to mieć poczucie, że ma się wokół 
siebie dobrych ludzi, na których można polegać, bo trudno 
funkcjonuje się bez nich... 

Atrakcyjny chłopak według mnie to taki, który potrafi 
zafascynować swoim wnętrzem, kieruję się według zasady 
"wygląd to nie wszystko". 

 



II MIEJSCE 

Jestem spod znaku … ryb 

Słowa, które najlepiej mnie określają: 
wrażliwa, zawsze uśmiechnięta -optymistka  
Lubię słuchać głosu własnego serca 

Lubię czytać wiedzę bezużyteczną 

Lubię oglądać wzruszające do łez filmy 

W wolnym czasie najchętniej: spotykam się 
ze znajomymi  
Fascynuje mnie... detektyw Cooper z serialu 
Twin Peaks; 
Najważniejsze w życiu.. cieszyć sie z 
każdego dnia i doceniać wszystko, po prostu 
kochac żyć !                               
 Atrakcyjny chłopak według mnie to 
atrakcyjni ludzie to Ci którzy są sobą! 



Znak zodiaku: koziorożec 
Ulubiona książka: „Wyznania Gejszy” 
Ulubiony film: „Nietykalni” 
Preferowany gatunek muzyki: Nie mogę 
wskazać jednego gatunku, ponieważ 
słucham wszystkiego, jeśli spodoba mi się 
jakiś utwór to po prostu go słucham. 
Zainteresowania/hobby: sport, modeling, 
taniec. 
Z jaką postacią literacką/filmową się 
utożsamiasz: Utożsamiłabym się z 
niesamowitą bohaterką Jamie Sullivan z 
filmu „Szkoła uczuć”. Myślę, że tak jak ona 
staram się spełniać swoje marzenia i osiągać 
wyznaczone cele. Mimo różnych przeszkód 
życiowych ta dziewczyna była sobą. Sama 
uważam, że nie należy nigdy nikogo udawać. 
Opisz siebie w trzech słowach: dusza 
towarzystwa, optymistka, przyjacielska. 

II MIEJSCE 



Jestem spod znaku … ryb 

Słowa, które najlepiej mnie 
określają: - miła, towarzyska,-
uparta 

Lubię słuchać.… każdego 
rodzaju muzyki, nie 
ograniczam się do jednego 
gatunku. Jeśli coś mi się 
spodoba, to tego słucham  
Lubię czytać powieści 
przygodowe, kryminalne, 
fantastyczne. 
Lubię oglądać komedie, 
horrory, filmy science fiction 

W wolnym czasie 
najchętniej… spotykam się z 
przyjaciółmi, uprawiam sport, 
tańczę, oglądam filmy. 
Fascynuje mnie... muzyka, 
fotografia. 

II MIEJSCE 



I MIEJSCE Jestem spod znaku … 
skorpiona 

Słowa, które najlepiej mnie 
określają: nieufny, ambitny, 
przeintelektualizowany  
Lubię słuchać 10 godzinnej 
wersji the xx- intro dwa razy 
dziennie  
Lubię czytać Książki 
psychologiczne 

Lubię oglądać 
Krótkometrażowe filmy 
tworzone dla idei 
W wolnym czasie 
Odwiedzam ulubione miejsca 

Fascynuje mnie... Ludzki 
umysł 
Najważniejsze w życiu to 
pozostać wolnym 

Atrakcyjna dziewczyna 
według mnie to  taka, która 
łączy cechy takie jak: 
ambicja, silna psychika, 
niezależność z aparycją 
ANIOŁA 



II MIEJSCE 

Jestem spod znaku … Wagi 
Słowa, które najlepiej mnie 
określają: Szczery, Dowcipny, 
Ambitny 

Lubię słuchać Rapu 

Lubię czytać Program TV  
Lubię oglądać Dr.House , Kuba 
Wojewódzki, Spartakus, Gra o tron 

W wolnym czasie Śpię albo 
trenuje 

Fascynuje mnie... Sport 
Najważniejsze w życiu Bycie 
szczęśliwym i wyspanym                                                                  
Atrakcyjna dziewczyna według 
mnie to Mila Kunis, Megan Fox 



III MIEJSCE  

Jestem spod znaku … bliźniąt 
Słowa, które najlepiej mnie 
określają: Szczery, Dowcipny, 
Sympatyczny 

Lubię słuchać  muzyki :D (Rapu) 
Lubię czytać Prasę 

W wolnym czasie trenuję 

Fascynuje mnie... Sport- piłka 
nożna, motoryzacja. 
Najważniejsze w życiu : miłość, 
rodzina, pieniądze                                                                  
Atrakcyjna dziewczyna według 
mnie ; inteligentna, rozważna, 
ładna.. 


