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Uwaga!!! Uwaga!!! 

To zależy od Ciebie! Możesz być  

twórcą swojej gazety i możesz mieć 

 wpływ na to, o czym będziemy pisać 

 w „Wagarowiczu”!!! 

Zachęcamy Was do współpracy.  

Piszcie, co chcielibyście zmienić  

w naszej gazetce i w szkole.  

Może macie jakieś pytania 

 lub ciekawe pomysły na artykuły? 

Jeśli tak, to czekamy na propozycje, 

 które przyjmuje p. K. Styczeń  

lub członkowie redakcji. 

CZEKAMY...
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Zapraszamy do współpracy. 

Redakcja 
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 Idzie wiosna po świecie,                            

 piszą o niej w gazecie. 

 Ma zziębnięte paluszki 

 i we włosach kwiatuszki, 

 biega boso po trawie,  

 chowa płatki w rękawie. 

                                                                             

Danuta Wawiłow 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dzień Kobiet 

           (8 marca)  
 

 

 

 

 

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów 

robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody 

Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach 

Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną 

Partię Ameryki dla upamiętnienia odbywającego się rok wcześniej 

nowojorskiego strajku pracownic przemysłu odzieżowego, przeciwko 

złym warunkom pracy. W 1910 roku ustanowiono obchodzony 

na całym świecie Dzień Kobiet, który służy krzewieniu idei praw 

kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw 

wyborczych dla kobiet. Udział w konfederacji wzięło ponad 100 

uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po raz pierwszy były 

wybrane do Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie Dnia Kobiet zostało 

przyjęte podczas anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej 

daty jego obchodów. 19 marca 1911 roku pierwszy raz obchodzony 

był międzynarodowy Dzień Kobiet w: Austrii, Danii, Niemczech 

i Szwajcarii.             

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Socjalistyczna_Partia_Ameryki&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Socjalistyczna_Partia_Ameryki&action=edit&redlink=1


 

DZISIAJ ZIMĘ  WYGANIAMY …  

JUTRO WIOSNĘ 

PRZYWITAMY!!! 
 

Żegnajcie:                         

Ciepłe czapeczki,            

      szaliki,                     

 drewniane saneczki,           
 

    długie zimowe buciki!   

 

 

 

 

Witajcie:                                      

Łączki kwitnące,  
   

               ptaki,      

 

 

   

szybkie rowery,  

 

 

    słoneczne spacery!    



SENNIK            
 
                                       

 

 
Pożar – uważaj na złodzieja. 

 

 

Ściąga – będziesz pytana(y). 

 
 

Góra - awans. 

 

 

Worek - przeprowadzka. 

 

 

 

 

 
 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
 

Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe. Podchodzi 

pani do Jasia i pyta: 

- Jasiu czemu nic nie narysowałeś? 

- Nieprawda! Narysowałem Małysza! 

- A gdzie on jest? 

- Poleciał!!! 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

 

 

 

Kajetan - osoba o tym imieniu uwielbia przyrodę, uważa że 

na wszystko przyjdzie czas i nie trzeba się nigdzie spieszyć.  

 

Florian - osoba o tym imieniu jest zdyscyplinowana, aktywna, 

potrafi dostosować się do wymagań innych. 

 

Nikodem - osoba o tym imieniu odznacza się bogatą osobowością 

i przebiegłością. Jest bardzo inteligentna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dagmara - osoba o tym imieniu jest pełna poczucia humoru 

i ambicji. Na co dzień szalona i pozytywnie nastawiona na życie. 

 

Oktawia - osoba o tym imieniu ma niewyobrażalną dynamikę 

w sobie. Lubi przebywać w gronie przyjaciół. 

 

Tatiana - osoba o tym imieniu jest wesoła, pogodna oraz 

asertywna, gdy coś jej nie odpowiada potrafi powiedzieć ,,nie’’. 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                     



 

 

 
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2009/10 

 

 

29.01.2010r. odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów 

naszej szkoły w I sem. roku szkolnego 2009/10. Wręczono nagrody 

i dyplomy zdobyte w konkursach szkolnych, gminnych 

i ogólnopolskich. Zostali wyróżnieni najlepsi czytelnicy w szkole. 

Wszyscy poznali uczestników reprezentujących naszą szkołę m.in. 

w konkursach wokalnych, plastycznych oraz najlepszych 

sportowców.  
    Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!!! 
 

 

NAJLEPSZE KLASY W ZACHOWANIU 

 IVa 5,21 I miejsce  

 IVb 5,00 II miejsce  

 Vb 4,95 III miejsce 

 

NAJLEPSZE KLASY W NAUCE 

 IVa 4,71 I miejsce  

 IVb 4,47 II miejsce  

 Vc 4,35 III miejsce 

                                                                                       



 

Najpiękniejszy wiersz o miłości 

 

 

Dnia 17.02.2010r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Michałowicach rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wiersz 

o miłości. W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI. 

 

Komisja konkursowa w składzie: p. Katarzyna Styczeń i p. Agnieszka 

Pastuszek przyznała następujące miejsca:  

 I miejsce – Maria Wyszomirska kl. IVb  

 II miejsce – Katarzyna Przysucha kl. VIa  

 III miejsce – Matylda Kupka kl. IVb 

 

Wyróżnienia:  

 Marcin Szewczyk kl. Va  

 Anna Grochowska kl. VIa  

 Krzysztof Wyszomirski kl. VIb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto zwycięski wiersz: 
 

Walentynka dla brata 

 

Chciał mnie zaprosić do kina, 

Chciał mnie zaprosić na ciastko, 

Ale przecież jest nudny, tak że 

Można zasnąć! 

 

Jeden się do mnie uśmiecha, 

Drugiego ktoś ze mną swata, 

Ale gdzie im przecież do mojego  

Brata.  

 

Mój brat dowcipny jest niebywale, 

Miły, gra w szachy niegłupi wcale, 

Więc, trudno mi będzie znaleźć męża, 

Bo mój brat ich wszystkich zwycięża. 

 

I choć jest taki jeden, jedyny, 

Nie powiem bratu, bo zrobi kpiny. 

Muszę więc bratu znaleźć dziewczynę, 

Bratową moją, co ma piękną minę. 

Ja mu wtedy przedstawię szwagra, 

I może wreszcie wszystko zagra. 

 

  

 

 

 



 

 

Gminne zawody w piłkę siatkową dziewcząt 

 

 

23.02.2010r. w Komorowie odbyły się gminne zawody w piłkę 

siatkową dziewcząt. Nasza drużyna dziewcząt zajęła II miejsce 

w Gminie.  

 

Skład naszej reprezentacji:  

 Draniak Marta  

 Kilian Aleksandra  

 Jachowicz Beata  

 Szwedowska Anna  

 Maciejek Kamila  

 Akonom Weronika  

 Kajda Karolina  

 Radziszewska Aleksandra 

 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne zawody w piłkę siatkową chłopców 

 

 

23.02.2010r. w Komorowie odbyły się gminne zawody w piłkę 

siatkową chłopców. Nasza drużyna zajęła II miejsce w Gminie.  

 

Skład naszej reprezentacji:  

 Piotr Sokół  

 Krzysztof Wyszomirski  

 Filip Jadacki  

 Michał Szeląg  

 Tomasz Targański  

 Emil Sulik  

 Patryk Patoleta  

 Mikołaj Wojtczuk 

 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NASI MŁODZI POECI... 

 

 

 

 

Marzec 

 

Marzec to nasze jest marzenie, 

Lecz jest w nim jakieś niespełnienie 

Chce się już ciepła. 

Chce się słońca. 

I jest to wszystko, lecz nie do końca… 

I tak jak pragniesz czegoś bardzo, 

I w końcu kiedyś to przychodzi, 

I nie jest takie jak w marzeniach 

Lecz jest! Więc ciesz się, 

Bo o tę radość tu chodzi. 

 

 

 

              
Marysia Wyszomirska IVb 

 

 
 
 

 

 

 

Miłość 

 
Miłość  jest w każdym człowieku inna 

Raz piękna, wytrwała 

Raz krótka, naiwna. 

Podstawą miłości jest przecież kochanie 

Lecz nie każdego stać na to wyzwanie, 

Które stanowi rzecz najpiękniejszą. 

Jest, było i będzie w nas najcudowniejsze. 

                                                                                

 

Anna Grochowska VIa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CO TO JEST MIŁOŚĆ? 

                                                                                

 
Co to jest miłość? 

Kto to wie! 

Może promyk słońca  

w pochmurny dzień. 

 

Może zapach kwiatów 

wśród zielonych łąk. 

Może dany Tobie 

małej róży pąk. 

 

Może jest to powiew 

wiatru aż od gór. 

Może mały deszczyk  

 spadający z chmur. 

 

Miłość - to jest radość 

z każdej chwili dnia, 

gdy Ty przy mnie jesteś, 

a przy Tobie ja. 

 

                                               Natalia Gajewska IVa 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 
Gimnastyka języka 
 

    

 

Język – „szukaj mnie ze świecą”, 

   Język w grocie – lecz odważny! 

     ………. 

 

 

 

 

 KRECIE  KRYJ  WSTYD  SWÓJ  W  KRECIEJ    

 ROBOCIE 

 BO  CIĘ  BOCIANY  UTOPIĄ  W  BŁOCIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podróże ze smakiem… 

 
   Przepis na naleśniki: 

 

• 150 g mąki  

• 1 łyżeczka cukru pudru 

• 2 jajka  

• 240 ml mleka  

• szczypta soli  

• 3 łyżki roztopionego masła lub oleju  

• olej roślinny do smażenia 
 

       
 
Wykonanie:  

 

Mąkę przesiać, dodać cukier puder, jajka, mleko i sól. Zmiksować, 

przykryć ściereczką i odstawić na 30 minut. Przed samym 

smażeniem dodać do ciasta roztopione masło lub olej i wymieszać. 

Naleśniki można smażyć na suchej patelni (tylko pierwszego 

naleśnika usmażyć na oliwie) lub też wszystkie kolejne naleśniki 

smażyć na tłuszczu. 
 

 

 

 

 

Czy wiedziałeś, że… 
 

 

 

 

Najdłuższy most na świecie to  

The Second Lake Pontchartrain Causeway  

w USA. Ma 38,42 km długości – żeby  

go przejechać, potrzebujesz prawie pół godziny! 

 

 

 

Mrugnięcie oka trwa 1/3 sekundy,     

a każdy z nas mruga przynajmniej 

jeden raz w ciągu 10 sekund. 

Oznacza to, że w ciągu dnia 

mrugamy łącznie prawie 25 minut! 

 

 

 

 

Największą planetą Układu Słonecznego  

jest Jowisz. Jest tak duży, że w jego  

wnętrzu zmieściłoby się ponad tysiąc 

planet wielkości Ziemi! 

 

 

 

 

 



Ciekawostki   

 

 
Puszczyk 

...Puszczyk jest jednym z gatunków sowy. Występuje praktycznie 

w całej Europie, oprócz północnej części Skandynawii. Jest ptakiem 

nocnym, człowiek niezwykle rzadko ma okazję zobaczyć go na własne 

oczy... 

 

 

Foki 

...Najlepiej spośród ssaków do życia w wodzie przystosowały się 

foki. Ciało foki ma kształt wyraźnie opływowy. Głowa jest mała, pysk 

psi, spiczasty. Silnie uwstecznione kończyny przednie nie przydają 

się na lądzie, skierowane do tyłu służą do pływania... 

 

 

Bobry 

...Bobry stały się znane dzięki swoim wielkim zdolnościom 

inżynierskim i swojej inteligencji. Potrafią przystosować 

środowisko do swych własnych potrzeb, ścinając drzewa, budując 

tamy... 

 

 

 

NAJBARDZIEJ LENIWYM SSAKIEM 

JEST… LENIWIEC 

 
 

                        
 

 

 

Żyje sobie w tropikalnych puszczach Ameryki Pd. i Śr. Całe dnie 

wisi na gałęziach, głową w dół. Jest to jego ulubiona pozycja. W ten 

sposób śpi, odżywia się i wspina. Na jednym drzewie leniwiec jest 

tak długo, dopóki są tam owoce, kwiaty i liście, które stanowią jego 

pokarm. Leniwiec przesypia dziennie aż 22 godziny. Gdy schodzi na 

ziemię porusza się 26 razy wolniej niż przeciętny piechur. Wtedy 

jest najbardziej narażony na atak drapieżników. Zaatakowany – 

broni się przy pomocy mocnych pazurów. Ciekawe z jaką prędkością 

wymierza ciosy i kopniaki? 

 

 

 

 

 



              Porządny borsuk 

          
Czasami borsuki zamieszkują jamę wspólnie z królikami, lecz nigdy 

z lisami. Borsuk nie jest w stanie znieść niechlujstwa lisa 

i śmietnika, jaki robi w norze i okolicy, ani zapachu, jaki roztacza. 

Gdy lis ,,wprowadza się” do borsuczej nory, borsuk ją opuszcza 

i kopie sobie nową. 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ośle uszy                           

 
Osioł ma dużą głowę, długie uszy, cienki ogon z kitą na końcu, małe 

wymagania co do jedzenia i odporność na brak wody. Uszy osłów są 

wyjątkowo spiczaste. Dzięki formie przypominającej lejek osły 

słyszą, co się dzieje nawet bardzo daleko. Uszy osła są bardzo 

umięśnione, dzięki temu bez problemu utrzymują się w pozycji 

pionowej. No chyba, że osioł jest chory lub zmęczony, wtedy są 

oklapnięte. W bibliotece oślimi uszami panie bibliotekarki nazywają 

pozaginane rogi kartek, które powstają, gdy nieumiejętnie 

posługujemy się książką. 

 

 

    
                                                            

 

 

 

 

 

 



Saleen S7 twin turbo, najdroższy samochód 

świata 

 

 
 Samochód ten w Stanach Zjednoczonych kosztuje 555 tysięcy 

dolarów. Jednak w Europie trzeba za niego zapłacić już 535 tysięcy 

euro, czyli około 670 tysięcy dolarów. Spowodowane jest to 

koniecznością dostosowania przez amerykańską fabrykę 

do wymogów prawa europejskiego. Nie tylko zmieniane są światła 

i migacze, ale również np. układ wydechowy. Napędzany podwójnie 

doładowanym silnikiem V8 Saleen S7 Twin Turbo dysponuje mocą 

750 KM i jest najszybszym seryjnie produkowanym samochodem 

świata.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir Vivre 

 
 - Na krześle siedzimy spokojnie i prosto, nie suwamy nim tam    

i z powrotem. 

  

 - Ręce trzymamy na stole, a nie pod stołem. Łokci 

nie opieramy na stole. Lewą rękę gdy jest wolna kładziemy 

na krawędzi stołu (w niektórych krajach, np. w Azji, lewa ręka 

uznawana jest za nieczystą, dlatego nie kładzie się jej 

na stole lecz na kolanach). 

    

 - Nie bawimy się sztućcami. Nie bębnimy palcami o blat stołu. 

Nie wykonujemy „ekwilibrystyki” palcami. 

   

- Nogi trzymamy zwarte. Nie krzyżujemy ich pod stołem. 

Nie zakładamy jednej na drugą. Stopy powinny spoczywać 

spokojnie. Nie wywijamy nogami w takt muzyki. 

 

 - Nie ściągamy butów pod stołem, nawet w sytuacji dużego 

dyskomfortu dla stóp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMPUTERY 

CIEKAWOSTKI o wirusach 
 

 

W czasach sprzed powstania Internetu wirusom niełatwo było się 

rozprzestrzeniać. Jedyną drogą były dyskietki i inne nośniki danych. 

Dużą pomocą stał się Internet. 

Od tego momentu hakerzy wysyłali je w świat za pośrednictwem właśnie 

JEGO. W tym momencie było potrzebne coś takiego jak ANTYWIRUS. 

To program, który ochrania system komputera. Niektóre nawet duże 

instytucje miały problemy z rozpoznaniem złośliwego kodu. 

Teraz mamy aplikacje, które robią to w kilka sekund. Są to programy 

takie jak AVAST antiwirus, NORTON security, AVIRA, SPYWARE 

TERMINATOR.  
 

 

RODZAJE WIRUSÓW 
 

 Robak:  

Sieje spustoszenie          

 

 Spyware:    

Oprogramowanie śledzące każdy Twój ruch    

 

 Trojan:     

 Używa komputera jako bazę do rozsyłania spamu i wirusów    

 

 Kealoger:    

 To wirus, który zapisuje wszystkie słowa                                                                                                                        
  

               

 

 

 

Książki z mojej półki... 
                                     

  Magiczna przemiana - „To ja, Lucy” 

 
Książka opowiada o przygodach 12-letniej dziewczyny - Lucy 

Hartley. Jak każda dziewczyna w jej wieku pragnie mieć 13 lat, 

by mogła stać się prawdziwą  nastolatką. Ma także dwie NPNZ 

(Najlepsze Przyjaciółki Na Zawsze) - Julę i Tildę. Marzeniem Lucy 

jest zostać prawdziwą projektantką mody. Swoje przygody opisuje 

w dzienniku, którym jest właśnie ta książka. Tym razem próbuje 

zmienić nieśmiałą Madyldę V Der Zwan w ekstra dziewczynę.  

Czy jej się to uda? Dowiecie się sami czytając „Magiczną 

przemianę”. Polecam. 

 

 

                         

       

 

 

 

 



Na co warto wybrać się do kina… 
                                                                                          

              

Kiedy Alicja była małą dziewczynką, pobiegła za Białym Królikiem, 

wpadła do jego nory i niespodziewanie znalazła się w fantastycznym 

i nieco dziwacznym świecie, gdzie żyją bajkowe stwory, mówiące 

zwierzęta i śpiewające kwiaty, a mieszkańcy obchodzą nie-urodziny. 

Teraz Alicja ma już 19 lat i powraca do tej niezwykłej krainy, 

by ponownie spotkać dawnych znajomych.  

 

Tim Burton ("Edward nożycoręki", "Batman") podjął się 

zaczarowania świata doskonale znanego z dwóch książek Lewisa 

Carrolla – „Alicja w Krainie Czarów” oraz „Alicja po drugiej stronie 

lustra”. Scenariusz do tej fantastycznej produkcji stworzyła Linda 

Woolverton, która stoi za sukcesem „Króla lwa”. W tytułowej roli 

wystąpi młoda australijska aktorka polskiego pochodzenia – Mia 

Wasikowska, natomiast w postać Zwariowanego Kapelusznika wcieli 

się Johnny Depp.  

 

     
 

 

          

 NOWINKI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI 
 

                           
 

Zespół rockowy założony w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej przez 

muzyków, którzy już wcześniej razem grali. Od 1995 roku grupa 

była znana jako Hard Core'owe Kółko Filozoficzne, a w roku 1997 

zespół został przemianowany na Happy Sad Generation. Nazwa 

”Happysad” uformowała się dopiero w 2002 roku, kiedy to 

wymyślono także logo grupy i nagrana została pierwsza piosenka. 

Swoją muzykę zespół określa jako regresywny rock, dopełniony 

charakterystycznymi tekstami.  Grupa ma na koncie ponad 500 

koncertów w całym kraju.                                     

 

 

 

Obecni członkowie: 

- Jakub "Quka" Kawalec – śpiew, gitara, teksty  

- Łukasz "Pan Latawiec" Cegliński – gitara, śpiew  

- Artur "Artour" Telka – gitara basowa  

- Jarosław "Dubin" Dubiński – perkusja  

- Daniel Pomorski – trąbka  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Kawalec
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Apiew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gitara
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teksty&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Cegli%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gitara
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Apiew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Telka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gitara_basowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Dubi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perkusja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pomorski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%85bka


 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

       NOWY JORK 

                
 

Nowy Jork założony został w 1614r. przez Holendrów na wyspie 

Manhattan jako faktoria handlowa. Obecnie jest to największe  

pod względem liczby ludności miasto w Stanach Zjednoczonych. 

Powierzchnia Nowego Jorku wynosi ok. 1250 km². Średnio miasto 

odwiedza 39 milionów turystów rocznie. Za główny cel wycieczki 

obierają takie miejsca jak: Empire State Building, Times Square, 

Radio City Music Hall, Statua Wolności, Ellis Island, Wall Street, 

siedzibę ONZ, Muzeum Historii Naturalnej, katedrę św. Patryka i 

most brooklyński. W Nowym Jorku znajduje się 113 km kw. terenów 

zielonych, w skład których wchodzi 1700 parków i placów zabaw. 

Najlepiej znany z nich jest Central Park, który jest głównym 

miejscem wypoczynku nowojorczyków, czemu nie należy się dziwić, 

bo jest on znakomicie utrzymany i czysty. 

 

 

                
 

 

 

 

HOROSKOP 

 

 
Baran – na początku miesiąca dostaniesz porządny zastrzyk 

gotówki. Nie rozpędzaj się jednak z wydawaniem pieniędzy, bo już 

wkrótce będą Ci bardzo potrzebne. 

 

Byk – być może będziesz mógł zrealizować marzenia, które jeszcze 

niedawno wydawały się nieosiągalne. Bądź czujny. 

 

Bliźnięta – pamiętaj, by nie zranić osób, na których naprawdę Ci 

zależy. Łatwo możesz je stracić. W marcu musisz być bardzo 

ostrożny. 

 

Rak – kiepskie samopoczucie to już przeszłość! W połowie miesiąca 

możesz liczyć na przypływ energii. W Twojej głowie pojawią się 

nowe pomysły. 

 

Lew – znajdź czas na odpoczynek i wyciszenie. Przemyśl wreszcie 

sprawy, które od dawna nie dają Ci spokoju. 

 

Panna – nie dopuść, by chwilowe zmęczenie zaczęło się odbijać 

na Twojej pracy. Zafunduj sobie odrobinę relaksu lub spotkaj się 

z przyjaciółmi. 
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Waga – nie zaniedbuj swoich przyjaciół – znajdź czas, by wreszcie 

się z nimi spotkać. Życie zawodowe chwilowo zejdzie na dalszy plan. 

 

Skorpion – twoje roztargnienie spowoduje, że zapomnisz o czymś 

istotnym i będziesz miał z tego powodu nieprzyjemności. Spróbuj 

trzymać swoje nerwy na wodzy w sytuacjach konfliktowych. 

 

Strzelec – marzec będzie dla Ciebie pracowitym miesiącem, ale nie 

zaniedbuj przez to najbliższych. Ktoś, na kim Ci bardzo zależy, 

może się poczuć osamotniony. 

 

Koziorożec – w tym miesiącu los będzie Ci wyjątkowo sprzyjał. Może 

warto podjąć decyzje, które zawsze odkładałeś? 

 

Wodnik – nie podejmuj decyzji zbyt pochopnie, przemyśl wszystkie 

„za” i „przeciw” i zasięgnij rady najbliższych. W połowie miesiąca 

otrzymasz wspaniałą wiadomość. Twoje życie może się odmienić 

na lepsze. 

 

Ryby – marzec będzie nieco spokojniejszy od poprzedniego 

miesiąca. Zastanów się poważnie nad życiowymi priorytetami 

i zdecyduj, co jest dla Ciebie najważniejsze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


