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HOROSKOP NA NOWY ROK
WODNIK 20.01-18.02 
Zdrowie : Przytulanie bałwanów grozi 
zarażeniem grypką. 
Miłość: Swego lubego poznasz gdy uderzysz 
głową w znak drogowy. 
Przyjaźń: Twój przyjaciel w chwili kryzysu 
zrobi Ci gorącą czekoladę. 
Finanse: Patrz pod nogi może znajdziesz 2 
grosze :). 

BARAN 21.03-19.04 
Zdrowie: Wkładanie głowy do zamra
jest najlepszym pomysłem. Zainwestuj w 
herbatę. 
Miłość: Nie zawsze dokonujemy dobrych 
wyborów. Może postaw na intuicję
Przyjaźń: Czas zrozumieć, że nie zawsze warto 
nadstawiać karku za przyjaciół. 
Finanse: Zafunduj sobie z ukochanym/
romantyczną kolację. 
 

BLIŹNIĘTA 21.05-21.06 
Zdrowie: Trochę sportu zamiast tortu!
Miłość: Kochaj i szalej , nie pytaj co dalej.
Przyjaźń: Nie odwracaj się  tyłem do przyjaciół, 
kiedyś stracą cierpliwość. 
Finanse: 178 para butów jest Ci zupełnie 
zbędna. 

LEW 23.07-22.08 
Zdrowie: Polecamy kąpiel na morsa.
Miłość: Niedługo napotkasz swojego 
drapieżnika. 
Przyjaźń: Unikaj SKORPIONÓW bo mog
poważnie zatruć Ci życie. 
Finanse: To jest dobry czas na inwestycje, nie 
tylko te miłosne. 
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RYBY 19.02-20.03 
Zdrowie: Chodź z kocem na głowie, 
przewiało Ci uszu. Powieje chłodem.
Miłość: Wpadniesz jak ryba w kompot na 
lodowisku. 
Przyjaźń: By połączyć wasze wi
swojego przyjaciela na fishburgera.
Finanse: Wygrasz w totolotka w 2015 roku
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Finanse: Zafunduj sobie z ukochanym/ą 

 
BYK 20.04-20.05 
Zdrowie: Pamiętaj! Acodin jest tylko na kaszel.!
Miłość: Czekanie nie jest najlepszym sposobem 
na znalezienie partnera. Zainwestuj znajomo
tajemniczą PANNĄ 
Przyjaźń: Największy przyjaciel mo
największą miłością. 
Finanse: Trzymaj nerwy na wodzy , bo mo
zbankrutować 

 sportu zamiast tortu! 
Kochaj i szalej , nie pytaj co dalej. 

ę  tyłem do przyjaciół, 

178 para butów jest Ci zupełnie 

RAK 22.06-22.07 
Zdrowie: Dla raka zima to nie najlepsza pora 
roku . Schowaj się w skorupie.
Miłość: podczas wieczornego spaceru zostaniesz 
trafiony/a strzałą Kupidyna. 
Przyjaźń: Gdy Ci smutno jest i 
misia , przytul się. 
Finanse: Pożyczka to nie jest dobry sposób na 
zreperowanie budżetu. 

piel na morsa. 
: Niedługo napotkasz swojego 

: Unikaj SKORPIONÓW bo mogą 

To jest dobry czas na inwestycje, nie 

PANNA 23.08-22.09 
Zdrowie: Zapuść włosy! Wię
ucieka przez głowę. 
Miłość: Przygotuj się na szalony romans z 
BYKIEM. 
Przyjaźń: Rozejrzyj się do koła , kto
Tobie , może czuć do Ciebie mi
Finanse: Nie trać pieniędzy na przejazdy 
taksówkami. 
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WAGA 23.09-22.10 
Zdrowie: Wietrząc swój pokój uważaj byś nie 
wypadł/a z okna . 
Miłość: Kto powiedział , że nie wchodzi się dwa 
razy do tej samej rzeki? 
Przyjaźń: Czas odbudować przyjaźnie z 
dawnych lat. 
Finanse: Przelicz resztę wychodząc z Biedronki. 

SKORPION 23.10-21.11 
Zdrowie: Nie było by Ci cieplej w pantalonach? 
Miłość: Czas na poważne plany. Zastanów się 
nad data ślubu. 
Przyjaźń: Twój wróg może okazać się Twoim 
sprzymierzeńcem. 
Finanse: Zafunduj sobie małą przyjemność. 

 
STRZELEC 22.11-21.12 
Zdrowie: Kryzys zdrowotny nieunikniony , 
lepiej zamów wizytę u lekarza. 
Miłość: Ustrzelisz swego lubego pod 
pomnikiem Walentego. 
Przyjaźń: Uwierz, że z duchami można się 
zaprzyjaźnić. 
Finanse: Może czas stać się niezależnym 
finansowo? 

 
KOZIOROŻEC 22.12-19.01 
Zdrowie: Na ból gardła polecamy losy , na 
senność – kawę. 
Miłość: Stara miłość nie rdzewieje. Dajcie sobie 
szanse. 
Przyjaźń: Dzięki nowej znajomości 
KOZIOROŹCE rozkwitną . Nie powinny jednak 
uzależniać od niej zbyt wiele. 
Finanse: Zaszyj dziury w kieszeniach!! 

 
N A S Z E  W I E R S Z E 

 
Spowiedź - Krzysztof Basiukiewicz kl 4g 

 
Spróbuj mnie zrozumieć 

Bo sam chyba już nie potrafię 
Choć mówić teoretycznie umiem 
Naprawę sucha mnie tylko papier 

 
Tak często coś robię wbrew sobie 

Tak często sam siebie ranię 
I znowu przychodzi pora na spowiedź 

Znów grzechy te same - znam je na pamięć 
 

Kłamałem, łamałem, bliskich raniłem 
Ostatnie boli najbardziej 

Czy ja się taki zły urodziłem? 
Dlaczego przegrywam ze sobą znów walkę? 

 
Dlaczego Bóg stworzył istotę ułomną? 

Co niszczy, choć chce budować 
I może za słowa te spłonę w piekle 

Lecz mam spory żal do Boga.
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1. Dokonał przewrotu majowego
2. Wybierasz się na nie po studiach
3. Umożliwia przepływ gazu
4. Jeden z klubów parlamentarnych
5. Góry znajdujące się
6. „Dobryj deń, Dobryj de
7. Używa się go do rysowania.
8. Twórca trenów 
9. Jeden z układów w organizmie człowieka
10.  

   
 

Patrzysz wciąż na ciemnię nieba
Nie znając już nawet  siebie, patrząc jedynie jak Ziemia Słońce obiega

Pustkę twych oczy przeszywa ta noc
Zaś księżyc wciąż zachwycony twą postacią nie wie jaką ty posiadasz moc

Jedyne co robisz, to siedzisz wśród ścian
Nie oczekujesz cudu, nie chcesz  zmian

A kiedy twój wzrok przeniesie się w końcu na mnie
Oddaje się się agonii, cierpieniu, bo dobrze wiem jak mój umysł Ciebie pragnie

Jesteś piekłem i niebem zamkniętym w jednej osobie
Przy tobie doznaje ukojenia i zniszczenia, a jednak pragnę stać przy tobie

Twe oczy i usta zawsze przekazują mi 
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Dobryj deń, Tu twoje ….. Hello, Hello ” 
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Jeden z układów w organizmie człowieka 

Barbara Jekiełek kl 3D 
 

Patrzysz wciąż na ciemnię nieba 
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Pustkę twych oczy przeszywa ta noc 
Zaś księżyc wciąż zachwycony twą postacią nie wie jaką ty posiadasz moc

 
Jedyne co robisz, to siedzisz wśród ścian 
Nie oczekujesz cudu, nie chcesz  zmian 
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Jesteś piekłem i niebem zamkniętym w jednej osobie

Przy tobie doznaje ukojenia i zniszczenia, a jednak pragnę stać przy tobie
Nie będąc pewna już niczego 

Twe oczy i usta zawsze przekazują mi coś tak dla mnie istotnego

      

 

      

Nie znając już nawet  siebie, patrząc jedynie jak Ziemia Słońce obiega 

Zaś księżyc wciąż zachwycony twą postacią nie wie jaką ty posiadasz moc 

A kiedy twój wzrok przeniesie się w końcu na mnie 
agonii, cierpieniu, bo dobrze wiem jak mój umysł Ciebie pragnie 

Jesteś piekłem i niebem zamkniętym w jednej osobie 
Przy tobie doznaje ukojenia i zniszczenia, a jednak pragnę stać przy tobie 

coś tak dla mnie istotnego 



 
Lucyferem jesteś, ziemskim szatanem 

Co mą duszą zawładnąć zapragnął, a życie ukazuje pokazem 
I me dłonie ułożę w modlitwie 

I błagać będę Ciebie, by  mimo uczucia gorącego nienawidzić Cię gorliwie 
 

Rozdarłeś mnie na dwie tak sprzeczne części 
Sprawiając , że nawet najpiękniejszy dzień, lecz bez Ciebie mnie zniechęci 

Lecz nie poddam się Tobie, złożę pocałunek na twych ustach 
i ucieknę ukradkiem, pozostawiając jedynie wspomnienie w nocnych pustkach 

 
 

Drzewo patrzące - Arek Jacyszyn 3 k 
 

W mym mieście stoi drzewo nieruchome, 
stoi tak i co zień przygląda się światu, 

budynki, pojazdy,twarze znajome, 
przygląda się ściętemu, wielkiemu bratu. 
Zrzuciło już liście, lecz śniegu nie widać, 

bezśnieżne święta, magii ubywa, 
lecz czeka drzewo, ptakom schronienie dać, 

swymi gałęziami przed zimnem skrywa. 
 

Jego brat był potężny, zwał się topola, 
za duży był i ścięto go, sąsiadów wola, 

a kto ludziom zawadza ten uciec nie zdoła, 
pozostał pieniek i mała jemioła. 
Choć czasu minął spory kawał, 

ono samo bezpiecznie już czuć się nie może, 
drogę obok budują, pracy jest nawał, 

drzewo musi poddać się postępu terrorze. 
 

Już długo tutaj sobie nie postoi, 
pożegnać się ze wszystkimi musieć będzie, 

i choć o drzew w okolicy aż się roi, 
widok z mego okna już nigdy taki sam nie będzie. 

Na podwórku stoi drzewo nieruchome, 
 stoi tak i co dzień przygląda się światu 

 
 
 
Wszystkich zainteresowanych tworzeniem wspólnie Gazetki „Energetic” zapraszamy do współpracy -zgłoszenia do opiekunów 

gazetki p.Grażyny Kosmalskiej i p. Magdaleny Gorskiej-Zasada 


