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Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem.  

-Katarzyna Nosowska 

 

Nikt nie chce kochać, wszyscy kochać boją się, a każdy chce być kochany.  

-Edyta Bartosiewicz  

 

Jedno jest pewne na tym świecie... że nadejdą nowe wiosny 

-Lucy Maud Montgomery 

 

Trzeba całej zimy, by wiosną wyrosły kwiaty... ale w końcu wyrastają. 

-Morris West 

 

Na życie trzeba patrzeć z dystansem, niczemu się nie dziwiąc, niczego 

nie potępiając. I cieszyć się każdym drobiazgiem: że zakwitły kwiaty 

i że ładnie się wygląda w nowej sukience...  

-Anna Dymna  
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Drodzy Czytelnicy! 

Redakcja Gazetki Szkolnej wydaje 

kolejny numer naszego szkolnego 

dwumiesięcznika. Mamy nadzieję, że 

zainteresujemy Was naszymi teksta-

mi. Nasze artykuły są zróżnicowane  

i każdy znajdzie coś dla siebie.  

W tym wydaniu razem z klasą 2a 

zwiedzimy Wrocław. Przygotowali-

śmy również bardzo ciekawe wywia-

dy. Po raz kolejny zabierzemy Was 

do świata książek, a także poznacie 

wiele ciekawych informacji. 

Redakcja 

OD REDAKCJI 
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-Hejka, jak Ci się podobało      

w naszej szkole? 

-Poza strachem związanym          

z nowym miejscem, było super. 

Nie mogę się doczekać, aż będę 

tu uczęszczać. 

-Jak oceniasz atmosferę, która 

panowała? 

-Jest bardzo przyjazna, zachęca-

jąca do ponownego przyjścia tu. 

                                                                                      

-Mamy nadzieję, że od września 

będziesz miała takie same zda-

nie i będziesz się tu dobrze czu-

ła. Do zobaczenia. 

 

Aleksandra Sanocka, Dominika 

Jędryczko, kl.1a LO 
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Koniec roku tuż, tuż. Młodsze 

roczniki wkrótce przybędą           

w progi naszej szkoły.             

Aby im to ułatwić klasa 1a 

wraz z Panią Renatą Jodko            

i Panią Edytą Grzechowiak 

przygotowała ,,Drzwi otwar-

te”. Poza główną atrakcją, 

czyli zwiedzaniem, były rów-

nież występy artystyczne i 

różne smakołyki. Wszyscy 

uczniowie – goście, którzy do 

nas przybyli mieli możliwość 

zapoznania się z zakątkami 

ZSP. W akcje oprowadzania 

zaangażowały się dziewczęta 

i chłopacy ze starszej klasy.           

O  e m o c j e  z w i ą z a n e                        

z przebiegiem tego dnia zapy-

taliśmy jednego z  naszych 

gości, Wiktorię Kozę: 

,,Drzwi otwarte”  

w naszej szkole 
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Fot. Dominika Pikula 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dnia 26.05 bieżącego roku w całej 

Polsce odbyły się wybory do 

Parlamentu Europejsk iego.            

We  w s z ys t k ic h  me d i a c h 

masowego przekazu mogliśmy 

natknąć się na ogłoszenia, 

zachęcające obywateli do udziału                     

w głosowaniu i przyczynieniu się 

do wyboru reprezentantów 

naszego kraju w tej izbie. Moją 

uwagę przykuła ilość takowych 

zachęt skierowanych głównie       

do osób młodych. „Oddaj głos, 

buduj przyszłość Europy” 

b rz mia ły l i c z ne  s lo ga ny.                            

Wielu młodych ludzi sądzi,            

że ich głos nic nie zmieni i wolą 

pozostać w domu, niż wybrać się 

do swojego Okręgu wyborczego. 

Jednakże, ku radości większości ta 

tendencja stopniowo zanika, 

dzięki coraz to większemu 

poziomowi świadomości, nie 

tylko narodowej,  młodych 

Polaków. Być może taki obrót 

sprawy możemy zawdzięczać 

mediom, bądź poziomowi 

kształcenia w szkołach, które 

zwracają szczególną uwagę            

na uczenie młodzieży takowej 

postawy i  zaniechania bierności 

w y b o r c z e j .                               

Moim zdaniem chęć zmian 

powinna równać się dążeniem 

do ich wprowadzenia wszelkimi 

możliwymi sposobami. Unia 

Europejska dała naszemu 

krajowi liczne możliwości 

rozwoju w wielu kierunkach         

i jeśli my młodzi nie 

w y k o r z y s t a m y  n a s z e g o 

potencjału chociażby w formie 

oddania głosów, zmiany 

r ó w n i e ż  n i e  z a j d ą .                                      

Aby ta nasza dobrobytowa 

maszyna ruszyła,  muszą 

budować ją świadome i chętne 

do działania maszyny, dlatego 

nie unikajmy głosowań, bez 

których nie osiągniemy naszych 

celów. 

Inga Wojas, kl. 1b LO 
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W realiach współczesnego świata 

bardzo niewiele osób skłania się ku 

czytaniu książek. Być może jest to 

spowodowane pędem czasu i ilością 

rzeczy do zrobienia jak najszybciej. 

Znaczącym czynnikiem nieczytania 

może okazać się również kanon 

lektur szkolnych, które, jak wiadomo 

są dziedzictwem narodu, ale nie 

zawsze potrafią zachęcić czytelnika 

do słowa pisanego, niejednokrotnie 

nawet zniechęcając go do lektury 

innych dzieł. Jednak istnieje wiele 

przykładów na to, iż książki są 

źródłem wspaniałych przeżyć, 

doświadczeń i życiowych lekcji, 

których nie otrzymamy oglądając 

adaptacje, czy też inne dzieło 

kinematografii. Przykładowo podczas 

czytania powieści znanej pewnie 

większości pt. „Gwiazd naszych 

wina” obudziła się we mnie wiara            

w prawdziwą miłość  i dobroć ludzi, 

bez względu w jak zawiłej sytuacji 

życiowej się znajdą. Znam wiele 

osób, które w ciężkim, bądź bardzo 

stresującym okresie w ich życiu, wolą 

sięgnąć po dobrą książkę i podczas 

czytania oczyścić umysł, niżeli 

wyrywać sobie włosy z głowy                  

i rozmyślać  na okrągło, co by było 

gdyby. Osobą, które borykają się           

z  w ła s n y m i w e w n ę t r z n y m i 

zagwostkami z całego serca mogę 

polecić wizytę  w bibliotece szkolnej,                

na pewno znajdziecie tam coś 

wartego uwagi i odciągającego myśli. 

Często potwierdzającą się teorią jest 

to, iż czytając i wczuwając się                   

w życie i problemy postaci 

książkowych, zyskujemy umiejętność 

patrzenia na nasze własne istnienie           

z większego dystansu, a co za tym 

idzie możemy lepiej nim pokierować. 

Zdaję sobie również sprawę               

z faktu, że książki nie są dla 

ZE ŚWIATA 
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wszystkich, ale uważam, iż 

każdy powinien spróbować 

s w

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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    Oprócz talentów sportowych, w naszej szkole kryją się również talenty taneczne. 

Grupa dziewczyn z naszej szkoły z różnych klas należy do zespołu ,,Dziewczęta z 

Buławami’’, które odnoszą coraz lepsze sukcesy. W tym roku są piąty raz z rzędu 

na mistrzostwach. Zaczęło się od eliminacji, które odbyły się w Kościanie, tam 

zmierzyły się z wieloma grupami, a dobre wyniki dały im awans dalej. Następnie 

były mistrzostwa Polski, które odbywały się w Kędzierzynie Koźle, tam również 

musiały pokazać się jak najlepiej, aby dostać się dalej. Nie było to łatwe , ale udało 

się, dostały się na mistrzostwa Europy, które odbywają się w Chorwacji. Będzie 

również wiele zespołów z różnych zakątków Europy, ale dadzą z siebie wszystko i 

na pewno się nie poddadzą.  

Teraz przeprowadzimy krótki wywiad z jedną z tancerek należących do zespołu 

Martyną Syjud:  

- Ile lat jesteś już w zespole?  

- Do zespołu należę już 5 lat. 

- Jak przygotowujecie się do mistrzostw?  

- Mamy parę razy w tygodniu ciężkie treningi, które trwają po parę godzin i to prze-

ważnie na nich trwają przygotowania. 

- Czy sprawia Ci przyjemność to, co robisz?  

- Oczywiście, że tak. Nasze coroczne sukcesy dają motywację, aby być jeszcze lep-

szym. 

- Oby było tak dalej! Trzymamy 

Aleksandra Sanocka,  

kl. 1a LO 
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D o p a l a c z e  s ą  ś r o d k a m i 

odurzającymi. Można je kupić w 

Internecie lub w specjalnych 

sklepach. Składniki zawarte w 

dopalaczach są legalne, jednak nie 

warto ich zażywać – są tak samo 

szkodliwe jak narkotyki, a w 

mediach coraz częściej donoszą o 

przypadkach śmiertelnych po 

zażyciu dopalaczy. Dopalacze 

cieszą się dużą popularnością wśród 

mło d z i e ż y,  k tó r a  n i e  ma 

świadomości, czym się truje. Jako 

niezakazane środki psychoaktywne 

dopalacze stanowią alternatywę dla 

n i e l e g a l n yc h  n a r k o t yk ó w . 

Dopalacze bowiem nie zostały 

uwzględnione na liście w ustawie o 

przeciwdziałaniu narkomanii.  

N i e  s ą  o b j ę t e  z a k a z e m 

a n t yn a r k o t yk o w ym .  M o g ą 

przyjmować postać kadzidełek, 

suszu, skrętów, fajek, tabletek (tzw. 

party pills), proszków w torebkach, 

znaczków do lizania czy mieszanek 

aromatycznych. Główny składniki 

d o p a l a c z y  t o  B Z N 

(benzylopiperazyna), która działa 

jak amfetamina. 

Jeszcze do niedawna za legalne 

dopalacze uważano popularne 

mieszanki ziołowe: susz roślinny, 

liście drzewa mitragyna speciosa 

(stymulują ośrodkowy układ 

nerwow y) ,  kra tom,  szałwia 

wieszcza (wywołuje halucynacje) 

oraz muchomor czerwony lub 

plamisty (fly agaric). 

Dopalacze w postaci kapsułek, są 

zażywane przez młodych ludzi w 
„Niecodziennik” nr 101 maj, czerwiec 2019 
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Uważaj na dopalacze, a najlepiej 

nie zażywaj ich w ogóle!!! 

 

Róża Hałupniczak, kl. 1a BSiS 
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celu wprowadzenia się w stan 

błogości, nastrój euforyczny oraz do 

poprawy kondycji seksualnej i 

fizycznej, niezbędnej podczas 

intensywnych zabaw tanecznych. 

Najbardziej popularnym rodzajem 

dopalaczy w Polsce są środki typu 

„spice” w postaci suszu i mieszanek 

roślinnych. 

Źródło: Internet 
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14. 16. und 18. Mai im 

Konferenzzentrum in Tel Aviv 

stattgefunden hat. Israel hatte das 

Recht, die Veranstaltung zu 

organisieren, weil die israelische 

Sängerin Netta Barzilaj den 

Wettbewerb 2018 gewonnen hat. 

Einige Menschen haben den 

Boykot t  des  Wet tbewerbs 

aufgefordert als eine Geste der 

S o l i d a r i t ä t  m i t  d e r 

palästinensischen Gemeinschaft, 

die mit den Israelis im Streit steht. 

Glücklicherweise hat kein Staat 

auf die Teilnahme verzichtet. 

   Das erste Eurovision-Halbfinale 

hat am 14 Mai stattgefunden. 

Polen hat daran teilgenommen und 

wurde von der Band Tulia und 

ihrem Lied “Es brennt‘‘ vertreten. 

Unsere Vertreter haben originelle 

Kostüme getragen und ein 

interessantes Lied gesungen, aber 

   Der Eurovision Song Contest ist 

eine Veranstaltung, die sich jedes 

Jahr Millionen von Musikfans aus 

der ganzen Welt ansehen. Wir sind 

immer überrascht von der Vielfalt 

der Songs, ihrer originellen 

Melodie und drücken die Daumen 

für das polnische Lied. Natürlich 

wollen wir im großen Finale sein 

und den hohen Platz belegen. Der 

beste polnische Auftritt war von 

Edyta Górniak im Jahre 1994, als 

ihr Song “To nie ja‘‘ den zweiten 

Platz erreicht hat. In den 

Folgejahren hatte Polen leider 

k e i n e  a u ß e r g e w ö h n l i c h e n 

Erfolge... 

   ‘‘Traue dich zu träumen‘‘ – das 

war das Motto diesjährigen 

Eurovision Song Contest, der am 



 

 

was die Leute sagen‘‘. Das war 

einfach wunderschön. 

   Das Finale hat am 18 Mai 

stattgefunden. Es war eine 

bewundernswerte Veranstaltung. 

Das Lied des Gastgebers (Israel) 

war wunderschön. Es hat ‘‘Haus‘‘ 

geheißen. Das Frauenduo mit dem 

L i e d  ‘ ‘ S c h w e s t e r ‘ ‘  h a t 

Deutschland vertreten. Dieses Lied 

hat leider keine Punkte vom 

Publikum bekommen. Während 

des Finales hat ein Popstar – 

M a d o n n a  g e s u n g e n .  D i e 

Niederlande mit dem Song 

‘‘Arkade‘‘ haben den Eurovision 

Song Contest 2019 gewonnen. 

Italien hat den zweiten Platz 

belegt. Russland war der dritte. 

   Bis bald in Amsterdam 2020! 

Traue dich zu träumen. 

 

                                                                          

Michał Sikora, kl. 1b LO 

leider hat es dem Publikum und 

der Jury nicht gefallen. Wir haben 

uns für das Finale nicht 

qualifiziert. Viele Leute glauben, 

dass Australiens Lied phänomenal 

war. Es hat ‘‘Schwerelosigkeit‘‘ 

geheißen.  Die australische 

Sängerin ist dank spezieller 

t echnischer  und  visue l le r 

Aktivitäten über der Bühne 

geflogen. Die isländische Show 

wurde auch gewürdigt. 

   Das zweite Halbfinale hat am 16 

M a i  s t a t t g e f u n d e n .  D a s 

schwedische Lied war wirklich 

interessant und sehr schön. Es hat 

‘‘Zu spät für die Liebe‘‘ geheißen. 

Schweden hat sich für das Finale 

qualifiziert. Das Lied ‘‘Schrei‘‘ 

aus Russland hat auch den Leuten 

gefallen. Das Halbfinale wurde 

von einem Team behinderter 

Musiker verbessert. Einige von 

ihnen waren blind und andere 

hatten das Down-Syndrom. Sie 

haben den gefühlvollen Song 

‘‘Million Träume‘‘ gesungen. Die 

Musiker haben gesagt: ‘‘Hört nicht 

auf zu träumen. Das ist unwichtig, 

ZAINTERESOWANIA  
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Świetna pogoda, wyjazdy nad 

jezioro, biwaki, ogniska z 

przyjaciółmi  - to rzeczy, które 

kojarzą mi się z  wakacjami. Do 

długo wyczekiwanego przez nas 

odpoczynku zostało niewiele 

czasu. Uczniowie nie mogą się 

doczekać, kiedy będą mogli 

zapomnieć na pewien czas o 

szkole. Młodość jest czasem, w 

którym próbujemy wielu rzeczy. 

Często dajemy się ponieść 

emocjom, a nasze zachowanie 

nie jest odpowiedzialne. 

Sprawia to, że cierpimy my lub 

nas i b l iscy.  Bezpieczne 

zachowanie pozwoli na to, aby 

odpowiednio wykorzystać 

wolne dni. Ostrożność na 

wakacjach jest bardzo ważna. 

Wchodząc do wody należy 

wiedzieć, że zawsze kryje się 

niebezpieczeństwo, które może 

ujawnić się jako skurcz lub 

z a d ł a w i e n i e  s i ę .                 

Zawsze trzeba kierować się 

wskazówkami ratownika oraz 

zasadami kąpieliska. Podczas 

wycieczek w góry warto 

dostosować obuwie i ubiór do 

p o g o d y  i  w a r u n k ó w . 

Pamiętajmy, że wakacje to czas 

upałów, które mogą dostarczyć 

nieprzyjemności takich jak: 

poparzenia skórne lub udar.                       

Z tego powodu trzeba stosować 

kremy z filtrem oraz zakładać 

nakr yc ia  g łow y.  Dobre 

nawodnienie to podstawa, 

ponieważ w ciepłe dni szybko 

można zachwiać gospodarkę 

wodną naszego organizmu. Pij 

dużo wody,  a przyniesie to ze 

sobą same korzyści. Pamiętajcie              

o numerach kontaktowych, 

które obowiązują w okolicy, aby 

w razie zagrożenia móc wezwać 
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pomoc. Przyjemności, które 

dostarczają nam wakacje warto 

dokładnie rozważać. Uważaj na 

siebie i korzystaj w dojrzały 

sposób z wakacji.  

 

Marta Mumot, kl. 2b LO  

Źródło: Internet 



 

 

Młodzież się nudzi, więc 

spotykają się i zapełniają czas 

paleniem. Coraz częściej 

spotkania młodych polegają na 

„chodź na szluga”, to slangowe 

określenie na „chodź na 

papierosa”.  

Ważne jest, by uświadamiać 

dzieci od najmłodszych lat, że 

palenie papierosów to nie jest 

nic nadzwyczajnego i, że 

nikomu tym nie zaimponują. 

Wpadną tylko w bezsensowny 

nałóg, z którego ciężko jest się 

wydostać. 

 

Dominika Jędryczko, kl. 1a LO 

Palenie papierosów jest 

problemem, z którym boryka się 

wielu ludzi. Nałogowe palenie 

papierosów powoduje wiele 

różnych negatywnych skutków. 

Szczególnie niebezpieczne jest 

zażywanie nikotyny w młodym 

wieku. Niestety coraz częściej 

widzi się, jak młode osoby 

sięgają po papierosy. Dlaczego? 

Często jest tak, że młodzi 

sięgają po tego typu używki 

przez towarzystwo. Będzie 

większe prawdopodobieństwo, 

że dziecko będzie palić, jak od 

ma łego widz i rodz iców 

palących papierosy, a w 

przyszłości będzie miał relacje z 

palaczami. Potrzeba bardzo 

silnej woli, by nie chcieć 

wpasowywać się w towarzystwo 

i być po prostu tym niepalącym.  

Równie nierzadko jest to 

s p o w o d o w a n e 

nudą. 
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Zasady bezpiecznych wakacji 
Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi bardzo wyczekiwany przez 

uczniów czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. 

Korzystając z czasu wolnego, nie możemy zapomnieć o naszym bezpieczeństwie. 

Każdy z nas powinien zwracać uwagę na różne zagrożenia podczas letniego wypoczyn-

ku, aby po jego zakończeniu były same dobre wspomnienia. 

Kilka kluczowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku 

w górach: 

Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w 

odpowiednie obuwie i ubranie. 

Trzeba mieć na uwadze, że pogoda w górach może zmienić się niezwykle 

szybko.  

Należy zapamiętać numer alarmowy GOPR. 

Na wszelki wypadek lepiej jest mieć ze sobą latarkę, plandekę przeciw-

deszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato. 

 

nad morzem, jeziorem lub rzeką: 

Staraj się pływać w miejscach strzeżonych. 

Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana (informują o tym zna-

ki i tablice). 

Nie pływaj w czasie burzy, mgły i gdy wieje silny wiatr. 

Nie skacz rozgrzany do wody, aby uniknąć wstrząsu termicznego. 

Nie baw się w podtapianie innych osób. 

Nie pływaj bezpośrednio po posiłku. 

 

na słońcu: 

Noś nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne. 

Unikaj wysiłku w pełnym słońcu. 

Stosuj filtry ochronne. 

 

Życzymy Wam cudownych, niezapomnianych, pełnych wrażeń i nowych 

doświadczeń, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!  

Karolina Tatała, kl. 1b LO  



 

 

tywnie wpłynie na ciebie i pozwoli z 

większą nadzieją spojrzeć w przyszłość. 

Rak 

Gwiazdy pokazują, że w czerwcu 2019 

upłynie Rakom pod znakiem spraw ro-

dzinnych. Raki będą odczuwały silną 

potrzebę zacieśnienia rodzinnych więzi 

i zobaczenia od lat nieodwiedzanych 

bliskich. Dzięki licznym spotkaniom 

uda ci się poprawić zdolności komuni-

kacyjne i nabrać większej pewności sie-

bie.  

Lew 

Czerwiec 2019 dla Lwa upłynie pod 

znakiem pracy i rozwijania kariery. 

Przyszedł czas na działanie i realizowa-

nie pomysłów, inni będą się przyglądać, 

ale nikt nie będzie ci wchodził w drogę. 

Wykorzystaj swoje umiejętności i siłę 

charakteru, a twoja pozycja w pracy z 

pewnością wzrośnie.   

Panna 

Czerwiec 2019 dla Panien będzie pełen 

radości, zwłaszcza jeśli posiadają dzie-

ci. To one będą siłą napędową do dzia-

łań. Ogólnie ten miesiąc będzie zwro-

tem ku rodzinie i bliskim, dbanie i po-

prawiane relacji zajmie Pannom, a praca 

zejdzie na dalszy plan. Sytuacja w pracy 

będzie nie najlepsza, ale nic nie będzie 

zależało od ciebie, zatem trzeba uzbroić 

się  w cierpliwość. 

Baran 

W czerwcu 2019 Barany będzie zajęty 

zarówno sprawami zawodowymi, jak i 

domem. Jedno będzie miało wpływ na 

drugie. W domu czekają cię poważne 

remonty, a w pracy niemałe zmiany. Na 

wszystko starczy ci jednak energii, a 

bliscy i współpracownicy docenią twoje 

zaangażowanie. Właśnie teraz zapro-

centują działania podjęte na początku 

2019.   

Byk 

W czerwcu 2019 wpływ domu rodzin-

nego na życie Byków stanie się bardzo 

potężny, dlatego dbałość o relacje z bli-

skimi będzie kluczowa. Jeśli chcesz być 

szczęśliwy, musisz docenić swoich bli-

skich i zbudować z nimi harmonijne 

relacje. Spokój w domu wzmocni cię 

psychicznie, co pozytywnie przełoży się 

na inne sfery życia.  

Bliźnięta 

Praca i rodzina są ważne, ale to nie 

wszystko, co człowiek w życiu ma. 

Ważne są też osobiste ambicje, chęć 

rozwoju, poszerzania horyzontów i zdo-

bywania wiedzy, dlatego w czerwcu 

2019 Bliźnięta powinny pomyśleć o tej 

sferze swojego życia. Zadowolenie i 

satysfakcja z własnych osiągnięć pozy-

„Niecodziennik” nr 101 maj, czerwiec 2019 

Z ŻYCIA 

18 



 

 

„Niecodziennik” nr 101 maj, czerwiec 2019 

Waga 

Czerwiec 2019 Waga poświęci bli-

skim. Będziesz zacieśniać więzy ro-

dzinne, zadbasz o dom i panującą w 

nim atmosferę. Kariera zawodowa 

zejdzie na dalszy plan. Układ planet 

nie będzie sprzyjać rozwojowi tej sfe-

ry życia. Niekorzystne będzie zwłasz-

cza położenie Jowisza. Gwiazdy pro-

gnozują ci pewne problemy w pracy.  

Skorpion 

Czerwiec 2019 to dla Skorpiona czas 

nieustannych zmian. Będzie się dużo 

działo, co wpłynie na wszystkie sfery 

twojego życia, na szczęście w więk-

szości będzie to bardzo pozytywny 

wpływ. Niestety będzie brak ci czasu, 

na wiele rzeczy, dlatego musisz sku-

pić się na planowaniu i organizacji. 

W razie problemów nie rezygnuj z 

celu, bo wciąż jest realny.  

Strzelec 

Czerwiec 2019 skupi uwagę Strzelca 

na sprawach rodzinnych. Relacje z 

bliskimi będą dla ciebie najważniej-

sze i słusznie, bo przekonasz się, że w 

rodzinie tkwi prawdziwa siła, wycią-

gająca z najgorszych kłopotów. Tak-

towność i troska będą dla Strzelców 

bardzo ważne, bo dzięki tym cechom 

załagodzą rodzinne konflikty.  

Koziorożec 

Czerwiec 2019 będzie dla Koziorożców 

czasem prze jśc io w ym,  pe łn ym 

rozważań i refleksji nad przyszłością. 

Musisz skupić się na własnym wnętrzu i 

zdać sobie sprawę z tego, co jest dla 

ciebie najlepsze. Możliwe zmiany w 

pracy i zawirowania w życiu osobistym 

i rodzinnym. Liczne zmiany sprawią, że 

Koziorożce odkryją w sobie nowe, 

dotąd nieznane zdolności. 

Wodnik 

W czerwcu 2019 Wodnik będzie 

za jmowa ł  s ię  t ylko  spraw am i 

zawodowymi. Rodzina i dom zejdą na 

drugi plan, bo Wodnik wreszcie 

odkryje, co chce robić i w pełni się na 

tym skupi. Praca wciągnie Wodnika i 

sprawi mu wiele przyjemności. Wodnik 

b ę d z ie  p o d  s i ln ym  w p ł yw e m 

Merkurego, będzie bardzo polegał na 

swoich zdolnościach komunikacyjnych i 

logicznym myśleniu.   

Ryby 

Położenie Jowisza sprawi, że Ryby w 

czerwcu 2019 poczują ogromną 

potrzebę intelektualnego rozwoju. 

Dobrym sposobem na poszerzenie 

horyzontów będzie daleka podróż, która 

przyn iesie c i nowe i c iekawe 

doświadczenia, którymi będziesz 

chętnie dzielić się ze swoimi bliskimi.  

ZAINTERESOWANIA 
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Zima, las, pada śnieg.  

Po lesie chodzi zdenerwowany niedźwiedź.  

Widać po nim, że jest wściekły.  

Chodzi i gada do siebie:  

- Po jaką cholerę wypiłem tę 

kawę we wrześniu?!  

 

Prawdziwy informatyk ma 

grupę krwi C:  

 

Do ruszającego z przystanku 

autobusu podbiega mężczyzna, krzycząc: 

- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo się spóźnię do pracy! 

- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan stanie! 

Jeszcze ktoś chce wsiąść! 

Kierowca zatrzymuje autobus, mężczyzna zadowolony wsiada 

i mówi z ulgą: 

- No, nie spóźniłem się do pracy... Bilety do kontroli proszę!  


