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Ludkowie moi kochani! 
 

 

Rok szkolny leci pełną parą, jeszcze trochę i się zasapie  

i zziaja, biedak. Wszyscy każą nam wytężać mózgi, których nie mamy. 

Całe szczęście mamy już  początek kwietnia. Liczył ktoś, ile dni pozostało 

do końca roku? Jeśli tak, to niech mi powie, ok.? Będę wdzięczna.  

W każdym razie, GIMZETKA nadal sobie spokojnie ewoluuje  

i zapewniam Was, że jeszcze zdoła was zaskoczyć. Pozytywnie, tak jak 

zawsze.  

W tym numerze znajdziecie kilka humorystycznych ciekawostek 

związanych z różnymi sławnymi osobami, jak zwykle czeka na Was także 

sekcja rozrywkowa. 

Z kulturalnych newsów dowiecie się o naszym starym, dobrym rocku, 

przeczytacie recenzję kolejnej ciekawej książki, a Michał opisał dla Was 

wady i zalety posiadania w domu węża boa, który, jak wiemy, jest baaardzo 

milusim stworzonkiem. Redakcja napisała też niewielką prośbę do 

Szanownej Dyrekcji na temat Dnia Wiosny. 

Dla zodiakalnych Baranów, które szukają odpowiedzi na pytania, polecamy 

horoskop.  

I ważna wiadomość dla rocznika 91! Pamiętajcie, to już ostatni dzwonek, 

można by coś powtórzyć, no nie? 

 

      Koziołek. 
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Idą Święta! 

 

Wesoło beczy biały 

 

 

 

W koszyku tuzin barwnych  

 

 

 

Wśród świeżej trawy raźno kicają 

 

 i , i jeszcze… 

 

Wiosenny z ziemi wyrasta   

 

 

 

 

Święta – o 

 

Piękny jest świat! 

    

- Redakcja. 
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23 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona. Od rana  

w hali odbywały się rozgrywki sportowe, m.in. mecz piłki ręcznej 

dziewcząt - III klasy gimnazjum kontra „reszta świata”. Dziewczęta z klasy 

IB przygotowały układ taneczny. Grupa chłopców z gimnazjum 

zaprezentowała pokaz gimnastyczno – akrobatyczny, który spotkał się z 

gorącym przyjęciem widowni. 

Kolejnym punktem był finałowy mecz piłki nożnej o ufundowany przez 

dyrektora szkoły puchar ligi, który zdobyła klasa IIIB. 

Zmagania gimnazjalistów zakończył mecz piłki ręcznej uczniowie – 

nauczyciele. Dzięki sponsorowi akcji PZU ŻYCIE pod hasłem „Rusz się 

człowieku” nasi koledzy zagrali w nowych koszulkach oraz otrzymali 

pamiątkowe gadżety. 

Od godziny 10
00

 hala zapełniła się uczniami szkoły podstawowej. Klasy IV 

rywalizowały w dwa ognie – zwyciężyła klasa IVa. 

Dla klas V – VI zorganizowano wyścigi rzędów. Wśród startujących klas 

zwyciężyli uczniowie klas Va oraz VIb. 

Rozgrywki sportowe przeplatane były pokazami gimnastycznymi chłopców 

i układem tanecznym dziewcząt z klasy IID gimnazjum. 

Po rozgrywkach odbył się uroczysty apel. Mamy nadzieję, że 

wszyscy zauważyli, że w tym roku uroczystość z okazji Dnia Patrona miała  
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wyjątkowy charakter, ponieważ została powiązana z inauguracją obchodów 

230–lecia szkolnictwa w Piaskach.  

W związku z tym szkołę zaszczycili obecnością zacni goście, 

członkowie Honorowego Komitetu Obchodów 230-lecia szkolnictwa  

w Piaskach, którzy nie szczędzili pochwał, ciepłych słów  

i serdecznych życzeń pod adresem naszej szkoły. Honorowy patronat nad 

obchodami tej okrągłej rocznicy objął prof. Krzysztof Maćkowiak  

z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas apelu krótki rys historyczny 

szkół w Piaskach zaprezentował pan Ryszard Rudziński. Po zakończeniu 

części oficjalnej zaproszeni goście i uczniowie obejrzeli przygotowany 

przez gimnazjalistów montaż słowno-muzyczny „Porozmawiajmy  

o szczęściu, przyjaźni i miłości”.  

 

28 lutego odbył się trochę spóźniony koncert z okazji Walentynek. 

To pewnie prawda, jak zauważyła prowadząca, że większość powstających 

piosenek dotyczy miłości, ale nam podobały się te zaprezentowane  

w czasie koncertu. 

 

14 marca mieliśmy okazję obejrzeć apel z okazji Dnia Kobiet. 

Gratulujemy II C, że udało im się wystąpić w tak licznym składzie. 

ewa&gosia 

 

 

Bardzo dziękujemy p. Dariuszowi Dolacie za udzielenie 

szczegółowych informacji na temat rozgrywek sportowych z okazji 

Dnia Patrona. 
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Wspomnienie … 

 
Drugi kwietnia 2005 roku zapadł w pamięci 

każdego człowieka, niezależnie od narodowości czy wyznania.  

Jan Paweł II Wielki Papież i nasz łącznik z Chrystusem, odszedł na 

zawsze. Wiecznie zielony liść, targany wiatrem czasu, przez tyle lat 

usilnie walczył, aż w końcu, wycieńczony, oderwał się od gałęzi 

życia i spadł, zostawiając nas samych w tym ciemnym i okrutnym 

świecie. 

Mija już druga rocznica Jego śmierci. My wciąż mamy w sercach 

Jego przepełnione miłością i mądrością słowa, ale mimo to często 

trudno jest nam je na co dzień stosować. 

Jesteśmy wdzięczni Jemu za trud, który włożył w przekazanie nam 

nauk Chrystusowych. I wierzymy mocno, że On tam gdzieś do góry 

jest, obserwuje nas, opiekuje się nami. Jako tajemnicza gwiazdka, 

która błyszczy nawet w niepogodę, będzie z nami do końca świata.  

 

Drugiego kwietnia tego roku, dwa lata po Jego śmierci, 

wszyscy uczniowie naszej szkoły zbiorą się, by jako jedna, wielka 

wspólnota uczcić pamięć Wielkiego Polaka na uroczystym apelu.  

 

Koziołek 
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Chyba każdy zna datę 21 marca tj. Dzień 

Wiosny. Zwykle kojarzy się ona uczniom z 

odpoczynkiem od nauki (niekoniecznie wagarami!) 

czyli brakiem lekcji. Niestety nasza szkoła nie 

obchodzi tego święta. I nie przekonuje mnie argument, że akurat 

tego dnia przypada trzeci dzień rekolekcji. Uważam (a zdanie moje 

zostało poparte przez wiele moich koleżanek i kolegów), że 

świętowanie można przesunąć, a poza tym już od kilku lat data 21 

marca została wymazana  

z jakże i tak ubogiego kalendarza imprez. Myślę, że  nie jest to do 

końca uczciwe. Nam – uczniom także należy się trochę rozrywki! Z 

bólem muszę stwierdzić, że z tego powodu zostanie przeniesiony 

konkurs tańca na datę bliżej nam nieznaną.  

Przykro jest mi również z tego powodu, że dziewczyny (jeśli 

chodzi o sport) są w naszej szkole ignorowane. Nie daje im się 

szansy uczestniczenia w żadnych dodatkowych zajęciach 

sportowych. Natomiast chłopacy mogą uczęszczać na piłkę nożną, 

koszykówkę lub piłkę ręczną.  
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Cieszę się natomiast z tego, że dzięki pięknej pogodzie 

znów możemy co przerwę wychodzić na świeże powietrze :).  Moim 

cichym marzeniem jest też, abyśmy między lekcjami mogli słuchać 

radia: wsłuchać się w muzykę i przekonać się, co mają do 

powiedzenia uczniowscy spikerzy.   

Tyle ode mnie! 

Pozdrowionka    *M*     

 

  

Wywiad 

 

 

 
 

Specjalnie dla was – rozmowa z nową panią pedagog   

Danutą Twardowską 
 

1. Czy jest to Pani pierwsza praca w szkole?  

 

Nie, pracowałam już w Gimnazjum nr 1 w Gostyniu 
 

2. Czy satysfakcjonuje Panią praca pedagoga szkolnego? 

 
Tak, jest to praca, którą trzeba lubić, a ja bardzo lubię ludzi.  

 

3. Co pasjonuje Panią w swojej pracy?  
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To, ze każdy człowiek jest inny, a co za tym idzie, każdy jest ciekawy  

i w każdym można znaleźć coś takiego, czego nie ma nikt inny.  

 

4. Czy podoba się Pani w nowej szkole? 

 

Tak, bardzo. W naszej szkole jest dużo przestrzeni i mnóstwo 

interesujących osób. 

 

 

 

 

 

 

5. Z jakimi problemami spotyka się Pani najczęściej? 
 

Są to problemy ważne – kłótnie, problemy szkolne, problemy  

w domu, ale zapewniam, ze każdy jest traktowany indywidualnie. 

 

6. Jak sobie Pani z nimi radzi?  

 

Po pierwsze, słucham, co komu leży na sercu, bo jest to czasem 

najważniejsze, a potem szukamy jakiegoś wspólnego rozwiązania. 

 

7. Co Pani sądzi o uczniach naszej szkoły? 

 

Uczniowie w naszej szkole są bardzo „żywi” , otwarci - chętnie 

rozmawiają, czasem pomogą, czasem „nabroją”. Jak każdy mają swoje 

wady i zalety. 
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8. Czy sprawiają dużo kłopotów?  

Dużo? Raczej nie. Staramy się wspólnie z panią pedagog Małgorzatą 

Kapałą wyciągnąć rękę do każdego, kto tego potrzebuje - wspólnie 

problemy rozwiązuje się łatwiej. 

 

                              

  Marta, Agnieszka, Marysia, Romina  
 

 

 
                
 
 
 

 

 

 

 

W związku z Wielkim Postem zdecydowałyśmy się zrobić 

sondę na temat: „Twoje postanowienia wielkopostne”. Najczęściej 

udzielaną odpowiedzią był brak jakichkolwiek postanowień. Dużo 

osób zrezygnowało na czas Wielkiego Postu ze słodyczy. Następnym 

postanowieniem była chęć schudnięcia. Wielu z Was chce się 

poprawić np. przestać się kłócić z siostrą. W tym roku trochę za mało 

jest tych postanowień, więc myślę, że zmobilizujecie się i na 

przyszłość będzie ich o wiele więcej. 

 

                                                                 A$ia & Aga 
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Postanowienia…. 
 

Wielki Post - jest to czas pokuty przygotowujący nas do przeżycia  

najważniejszych świąt w życiu każdego chrześcijanina. Trwa on 

czterdzieści dni (nie licząc niedziel), liczonych od Środy Popielcowej 

do Wielkiego  Czwartku.  

 

Wielu z nas w okresie Wielkiego Postu  odmawia sobie wielu 

rzeczy. Najczęściej tymi „szczęśliwcami” są słodycze, komputer, 

telewizja. Lecz nie zawsze trwamy w postanowieniach do końca. 

Gdy je złamiemy, zawsze mamy dla siebie wytłumaczenia.  

Zdarza się tak, że odmawiamy sobie słodyczy a nie umiemy się 

oprzeć wypiekom babci (serniczek, jabłecznik….mniam…). Żal 

nam, aby taka pyszność się zmarnowała (przecież grzechem jest 

wyrzucać jedzenie).  

Z komputerem bywa podobnie, jedna gra - co mi szkodzi. Sytuacja: 

przyjeżdża kuzyn, z którym się dawno nie widzieliśmy, głupio jest 

nie włączyć komputera i nie pograć w nowa grę. 

Młodzież często postanawia się zmienić (na lepsze oczywiście). 

Staramy się być lepsi dla rodziców, dziadków, rodzeństwa, 

rówieśników. Moim zdaniem to postanowienie jest sensowne tylko 

wtedy, gdy staramy się być tacy przez cały rok, a nie tylko przez 40 

dni! Bez sensu jest być kochanym syneczkiem przez 40 dni a później 

pokazać swoje drugie ja. 

 

Tak oto wyglądają nasze postanowienia - fałszywe 

postanowienia wielkopostne. Mija się to z calem, jaki niesie za sobą 

Wielki Post. Przykro stwierdzić, ale tak często bywa… 
Mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz lepiej. Wierzę w Nas…!!  

 
ANIA 
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Anegdoty o sławnych ludziach!!! 
 
 

Ktoś zapytał niemieckiego uczonego Krzysztofa 
Lichtenberga: 

- Czy mógłby mi pan wyjaśnić różnicę między czasem a 
wiecznością? 

- Niestety, to niemożliwe. Wprawdzie ja mam dość czasu na 
wyjaśnienie, ale panu nie starczy wieczności na zrozumienie. 

 
 

Aleksander Dumas był chory. Lekarz zalecił mu 

zaangażowanie doświadczonej pielęgniarki, najlepiej w wieku 
około pięćdziesięciu lat. Pisarz, którego pociąg do pań był 

powszechnie znany, zapytał lekarza: 
- Czy nie można by zaangażować dwóch pielęgniarek po 

dwadzieścia pięć lat? 
 
 

Pewnego razu cesarz Napoleon przejeżdżał przez niewielkie 

francuskie miasteczko. Zdziwiony tym, że nie powitały go 
salwy, pyta burmistrza: 

- Dlaczego nie strzelacie z armat na moją cześć? 

Skład naszej redakcji. 

Opiekun: pani Justyna Konieczna 

Redaktor naczelna: Marta Kozownicka 

Redaktorzy: Marta Kolendowicz, Agnieszka Przybył, Maria 

Dominiak, Michał Bugzel, Patryk Beczkowiak, Asia Furmaniak, 

Agnieszka Idczak, Monika Kolendowicz, Anna Bonawenturczyk, 

Natalia Ciążyńska, Ewa Urbaniak, Natalia Jamroży, Patrycja Hańć, 

Małgosia Jamroży,  Romina Szafranek, Martyna Wichłacz, 

Martyna Jakrzewska 

Skład informatyczny: Sławek Piotrowski 
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- Powodów jest dwadzieścia - odpowiedział burmistrz. - Po 
pierwsze, nie mamy armat. Po drugie... 

- Dziękuję, to pierwsze wystarczy... - odrzekł cesarz. 
 
 
 

Patrycja&Natalia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz napisany przez Czesława Miłosza we Lwowie w 1939 roku.  

Wydrukowany w miejscowej prasie za zezwoleniem 

władz radzieckich i nagrodzony specjalną nagrodą 

Stalina.   

 

Poniżej wydrukowany tak,  jak się oryginalnie ukazał.   

1. Runą w łunach, spłoną w pożarach           3. Na ziemskim globie flagi czerwone  

Krzyże Kościołów , krzyże ofiarne                    Będą na chwałę grały jak dzwony  

I w bezpowrotnym zgubi się szlaku                  Czerwona Armia i wódz jej Stalin  

Z Lechickiej ziemi Orzeł Polaków                    Odwiecznych wrogów swoich obali  

 

2. O słońce jasne, wodzu Stalinie              4. Zmienisz się rychło w wieku godzinie  

Niech władza twoja nigdy nie zginie Polsko ,                             a twoje córy i syny  

Niech jako orłów prowadzi z gniazda                    Wiara i każdy krzyż na mogile  

Rosji i Kremla płonąca gwiazda                        U stóp nam legnie w prochu i pyle.  
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Przeczytajcie teraz wiersz jako poziomy tekst ! 

                                                                            

 

         Monika 
 

 

 

 

Z historii muzyki o… rocku! 
 

O muzyce rockowej można by pisać i pisać, jest to 

strasznie szeroki rozdział w muzyce. Każdy wie, że sama 

nazwa "rock" to po prostu skrót od "rock and roll". Wszystkie 

style rockowe charakteryzują się brzmieniem opartym na różnego rodzaju 

gitarach (elektryk albo elektryczny bas) i perkusji, z wyraźnie 

zarysowanym rytmem i śpiewem oraz sposobem wolnej improwizacji w 

trakcie grania utworów (inspiracja jazzem widoczna :P). Ważną cechą 

muzyki rockowej, jeśli nie najważniejszą, jest zespołowość. Muzyka 

tworzona zespołowo, trudna do odtworzenia przez innych. Czyli 

najzwyczajniej w świecie grupka ludków tworzących kapelę zbiera się i 

robi muzykę, którą potem kupujemy jak szaleni w sklepach. Utwór 

powstaje początkowo jako motyw, który potem zmieniany jest w serię 

jamów, a następnie miksowany i miksowany, aż powstaje forma 

wyjściowa. W muzyce rockowej, podobnie jak w jazzie (znowu…) 

kompozytor i wykonawca to najczęściej ta sama osoba lub grupa osób, a 

komponowanie i wykonywanie muzyki są często jednym procesem.  

 

Prekursorem polskiego rock and rolla jest redaktor Franciszek 

Walicki (nazywany "Ojcem Polskiego Rocka"), który w latach 60. powołał 

do życia takie zespoły jak: Rhythm & Blues, Czerwono-Czarni, Niebiesko-

Czarni, Breakout, SBB i wiele innych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gitara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perkusja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rytm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Walicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Walicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rhythm_%26_Blues
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwono-Czarni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niebiesko-Czarni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niebiesko-Czarni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Breakout
http://pl.wikipedia.org/wiki/SBB
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Choć opisane powyżej cechy opisują muzykę rockową, nie 

jest ona homogenicznym gatunkiem. W istocie, w skrajnych przypadkach 

mamy do czynienia z całkowicie sprzecznymi cechami. Z tego powodu 

wprowadzono mnogość kategorii szufladkujących poszczególne 

podgatunki i style w ramach tego gatunku istniejące. 

(czyli te wszystkie punk-rocki, hard-rocki i pop-rocki) 

 

Koziołek. 

 

NOKIA 5200 

 

                  Piękny, nowoczesny telefon stworzony dla osób 

dynamicznych i pewnych siebie. Wysoka jakość dźwięku 
umożliwia słuchanie muzyki najbardziej wymagającym 

melomanom. Odtwarzacz MP3 oraz stereofoniczne radio FM 

to tylko niektóre zalety tego telefonu. 
 

 

Dane Techniczne 

 
System 3G                               GSM 900 / 1800 / 1900 

System GSM                           UMTS 

Pamięć wewnętrzna                5 MB 
Pamięć zewnętrzna                  micro SD (do 2.0 GB) 

Typ wyświetlacza                    TFT QVGA 

Rozdzielczość                          128 x 160 px 

Aparat cyfrowy                        Tak          

Odtwarzacz mp3                      Tak  

Maksymalny czas czuwania    262 godzin 

Maksymalny czas rozmów      3.5 godz.    

Nagrywanie wideo                   Tak 

Odtwarzanie wideo                  Tak 

Radio FM                                 Tak 

Aplikacja JAVA                       Tak, MIDP 2.0 
Wbudowany Modem                Tak                

Szybkość przesyłu danych      236,80 KB/sek 

Internet                                    xHTML  

Cena                                         ok. 550 złotych 

                                                                                                  Patryk 
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Warto przeczytać… 

 
 

Tym razem mam przyjemność zrecenzować książkę 

„Stowarzyszenie wędrujących dżinsów” Ann Brashares. 
Szczerze powiem, że sceptycznie podchodziłam do tej lektury 

(nie lubię tego typu książek), ale treść miło mnie zaskoczyła. 

Głównymi bohaterkami są cztery przyjaciółki: Carmen, Tibby, 

Lena oraz Bridget. Przyjaźnią się od urodzenia – dotąd każde wakacje 

spędzały razem. Tego lata jest inaczej – muszą spędzić je osobno. Wakacje 
te okazują się najbardziej odkrywczym i niezwykłym okresem w ich życiu. 

Pewnego dnia, jeszcze przed opuszczeniem rodzinnego miasta, Carmen 

przynosi dżinsy ze sklepu z używaną odzieżą, których przed zakupem 
nawet nie przymierzyła. Już miała je wyrzucić, gdy wpadły w oko Tibby – 

to ona założyła je pierwsza. Po niej przyszła kolej na resztę dziewczyn. 

Okazało się, że na każdą dżinsy pasowały idealnie, pomimo że różniły się 
wzrostem i figurą. W ten sposób przyjaciółki odkryły ich magiczne 

właściwości. Postanowiły, że będą nosić je na zmianę – co tydzień będą je 

sobie przesyłać. W ten sposób powstało Stowarzyszenie Wędrujących 

Dżinsów.  
Być może książka ta nie wydaje się być najwyższych lotów, ale jest 

całkiem przyjemną lekturą, szczególnie dla nastoletnich dziewczyn. 

Według mnie to wzruszająca, czarująca opowieść o przyjaźni, miłości  

i poświęceniu. Bohaterki napotykają na problemy, które mogą spotkać 

każdego z nas. Książka ma, wydaje się, banalne przesłanie, ale zarazem 

bardzo ważne: przyjaźń jest jedną z najważniejszych wartości w życiu 

człowieka.   
Książkę cechuje świetna narracja i zaskakująca akcja, co nieczęsto 

spotyka się w książkach dla młodzieży. Równie ważne jest to, że brakuje 

typowego „happy endu”, co dla mnie jest dużym plusem – zazwyczaj tego 

typu książki kończą się jak w bajce: „i żyli długo i szczęśliwie...”. W tym 
przypadku tak nie jest. 

Wszystkim dziewczynom serdecznie polecam tę książkę. Myślę, że 

spodoba się wam równie bardzo jak mi.  
 

Marta :) 
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Baran 

Jak zwykle przed urodzinami pochłoną Cię refleksje i rozmyślania nad 

sensem życia. Mimo chwilowego spadku formy, miesiąc zaliczysz do 
udanych. Wszystkiego będzie po trochu: drobnych przyjemności, 

kontaktów towarzyskich, codziennych obowiązków,  które zresztą nie 

okażą się zbyt uciążliwe. 
 

Byk 

W tym miesiącu będziesz przyjaźnie nastawiony do świata i ludzi, pełen 
nadziei i planów na przyszłość. W połowie marca zwolnisz tempo - nie 

będziesz odnosić większych sukcesów. Porażki, nawet mało istotne,  

i wszelkie słowa krytyki odczujesz szczególnie boleśnie.  

Silne wpływy Marsa dobrze Ci wróżą. 
 

Bliźnięta 

Korzystny miesiąc na sprawy związane z karierą i osiągnięciem 
wytyczonego celu. W tym miesiącu gwiazdy są Ci przychylne, więc 

możesz osiągnąć sukces, o jakim od dawna marzyłeś. Czeka Cię także 

inspirująca podróż w nieznane. 

 

Ryby 

Masz coraz więcej energii i lepszą intuicję. Działaj aktywnie i bez obaw. 

Pod koniec marca spełnią się Twoje najskrytsze marzenia. Staraj się także 
więcej spacerować. 

 

Rak 
Lepiej nie rób zbyt odległych planów na przyszłość. Najwięcej Twojej 

energii pochłoną sprawy zawodowe. Wygląda na to, że będziesz się zmagał 

z nawałem pracy. Atmosfera wokół Ciebie może spowodować, że  

poczujesz się zestresowany. W kwietniu los się do Ciebie uśmiechnie.  
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Lew 
Czeka cię trudny miesiąc. Gdy postarasz się zachowywać rozważnie i nie 

będziesz jak w gorącej wodzie kąpany - to poradzisz sobie z trudnościami. 

W ostatnim tygodniu marca spotka Cię szczęście. 
 

Panna 

Z nastaniem wiosny w sercach panien może się zrodzić nowa miłość. Pod 

koniec marca zagraj na loterii, ponieważ los będzie Ci bardzo sprzyjał. 
 

Waga 

Wraz z nadejściem wiosny krew zacznie Ci, miła Wago, szybciej krążyć  
w żyłach. Coraz mniej czasu będziesz spędzać w domu i rzucisz się w wir 

życia towarzyskiego. A okazji na zabawę będzie co niemiara - posypią się 

zaproszenia na najróżniejsze imprezy. 

 

Skorpion 

Ostatnio Twoje życie nabrało tempa. Prawdopodobnie w tym miesiącu 

zostaniesz zmuszony do podjęcia konkretnych i stanowczych posunięć. 
Może trzeba będzie załatwić od dawna odkładaną sprawę, podjąć ważne 

decyzje, zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę? 

 

Strzelec 

Staraj się nie zaniedbywać codziennych obowiązków, choćbyś przy nich 

ziewał jak krokodyl. Po drugie – nie zajmuj się kilkoma rzeczami na raz, bo 

zawsze z czymś nawalisz. Skup całą siłę i uwagę na najważniejszej 
sprawie. 

 

Koziorożec 
Najbliższy miesiąc może przynieść Ci nowe znajomości i zainteresowania. 

Pomoże zawrzeć korzystne umowy, a także ożywi Twoje tempo życia. 

Wraz z wiosną poczujesz przypływ pozytywnej energii.  
 

Wodnik 

W kwietniu będziesz miał ochotę wyruszyć w podróż, a także z większą 

energią zabierzesz się do nauki lub do jakiejś pracy twórczej. 
 

Martyna & Martyna                   


