
 

 

Gazetka pod 
kierunkiem  

Pani Katarzyny Traczyk 
 

Numer „Wagarowicza” przygotowali: 

K. Bójko IVa 
K. Bednarek IVa 

U. Bejda IVa 
N. Błońska IVb 

J. Piętowska IVb 
W. Zawitkowska IVc 

W. Szymańska IVc 
M. Spiechowicz Va 

W. Hryciuk Va 
M. Urbańska – Żaczek Va 

K. Ambroziak Vb 
J. Mazur Vb 
B. Skorek Vb 
T. Gopsz Vc 

J. Twardowska Vc 
J. Łyszcz Vc 

P. Kucińska Vc 
F. Osadca Vc 
B. Rauch Vc 

M. Malinowski Vc 
I. Adamowicz Vc 

G. Podleś Vd 
G. Oracz Vd 
J. Parol Vd 

J. Gostkowski Vd 
E. Maroszek Vd 

J. Mantey Vd 
F. Pawlikowski Vd 
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Zapraszamy do współpracy. 

Redakcja

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.JANA PAWŁA II  
 
 



 

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

I DZIEŃ ZADUSZNY 

 
1 listopada obchodzimy Wszystkich Świętych. 

W tym dniu dziękujemy Panu Bogu za wszystkich tych, 

którzy są w niebie.  

2 listopada są obchodzone Zaduszki. Prosimy wtedy Pana 

Boga o zbawienie wszystkich zmarłych.  
 

 

 

 

 
    Przygotował Jakub Mantey Vd 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Życzliwości 
 

Dzień Życzliwości obchodzimy 21 listopada. 

Święto uchwalono w roku 1973 w Stanach Zjednoczonych 

jako wezwanie do pokoju w odpowiedzi na wojnę Jom 

Kippur (nazwa wojny) między Izraelem a Egiptem. Do dziś 

21 listopada funkcjonuje jako dzień pod nazwą „World 

Hello Day”.  

Zwyczaj przejęły inne kraje - dziś uroczystość 

obchodzona jest w 180 państwach i stanowi idealną 

okazję, aby pokazać chęć pokoju na świecie. Święto 

w Polsce odbywa się od 2006 roku. W tym dniu ludzie są 

dla siebie mili i życzliwi. 
                                                                                

 
 

Przygotowała Gabriela Oracz Vd 
 



 

 

 

 
 

 Na Wszystkich Świętych, jeśli ziemia 

skrzepła, cała zima będzie ciepła. 

 

 Słońce listopada mrozy zapowiada. 

 

 Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 
 

 
Przygotował Iwo Adamowicz Vc 

 

 

 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

 

 

 

AGNIESZKA GRAJEWSKA 
 NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

 
 

- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- Od 4 lat. 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Tak, bardzo. 
 
- Gdyby mogła Pani zmienić zawód, to co chciałaby Pani robić? 
- Nie chciałabym zmienić zawodu, bo lubię swoją pracę, ale 
mogłabym być architektem wnętrz. 



 

 

 
- Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 
- Ponieważ lubię pracę z dziećmi, młodzieżą. 
 
- Co podoba się Pani najbardziej w pracy? 
- To, że mam kontakt z ludźmi, a każdy dzień przynosi coś innego. 
Nigdy nie nudzę się w pracy. 
 
- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
- Nauczycielką, dlatego że zawsze imponowali mi nauczyciele swoją 
wiedzą. 
 
- Czy była Pani dobrą uczennicą? 
- W szkole podstawowej dobrą, a później średnią. 
 

- Jakie jest Pani hobby? 
- Lubię czytać książki, uprawiać sport i podróżować. 
 
- Gdyby to od Pani zależało, to co zmieniłaby Pani w naszej 

szkole? 
- Nic, ponieważ uważam, że szkoła umożliwia dzieciom szeroki 
wachlarz zajęć dodatkowych i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. 
 

Dziękujemy za wywiad. 

 
Wywiad przeprowadziły Tola Gopsz i Julia Twardowska Vc 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

FINAŁ XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO POEZJI RELIGIJNEJ 

„USŁYSZ PANIE, MOJE SŁOWA” 

 

 

Dnia 12.10.2013 r. w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra 

Skargi w Warszawie odbył się drugi etap Konkursu Recytatorskiego 

„Usłysz Panie, moje słowa”. Brali w nim udział uczniowie 

z województwa mazowieckiego. Talentem recytatorskim wykazała 

się uczennica klasy piątej – Katarzyna Ambroziak. To właśnie ona 

będzie reprezentowała naszą szkołę 18.10.2013 r. w wielkim finale.  

 

Gratulujemy i trzymamy kciuki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportowe sukcesy chłopców 

 

 

Reprezentacja chłopców Szkoły Podstawowej w znakomity sposób 

zwyciężyła w drużynowych biegach sztafetowych 10 x 800 m 

o Mistrzostwo Powiatu Pruszkowskiego. Nasza sztafeta od 

pierwszej zmiany utrzymywała wysokie 2 miejsce spośród 9 ekip. 

Podczas całego biegu prowadziła sztafeta ze SP Raszyn, jednak 

od 8 zmiany sztafeta z Michałowic zniwelowała stratę. W ostatniej 

10 zmianie, po bardzo emocjonującej końcówce, chłopcy 

z Michałowic uzyskali pierwszą lokatę i zwyciężyli w całym biegu 

awansując do kolejnego etapu. 

 

Oto nasi reprezentanci:  

1. Mazuro Maciej  

2. Kucharski Hubert  

3. Łabędzki Patryk  

4. Rola Krzysztof  

5. Klukowski Piotr  

6. Podgrudny Jakub  

7. Świeciński Jakub  

8. Chyłkowski Filip  

9. Zezula Rafał  

10.  Lenarczyk Karol 

Gratulujemy! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa powiatu pruszkowskiego w indywidualnych biegach 

przełajowych szkół podstawowych  

 

W czwartek 3.10.2013 r. w Parku Potulickich w Pruszkowie odbyły 

się mistrzostwa powiatu pruszkowskiego w indywidualnych biegach 

przełajowych zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Wśród 

najlepszych, w pierwszej dwunastce biegaczy awansującej 

do zawodów na szczeblu międzypowiatowym znaleźli się uczniowie 

z Michałowic: 

 

 

1. Małgorzata Cybulska Vb – miejsce - 6  

2. Wiktoria Boczek Vc – miejsce - 7  

3. Wiktoria Podgrudna Vb - miejsce - 9  

4. Krzysztof Rola Vd - miejsce - 2  

5. Jakub Świeciński VIa - miejsce 2  

6. Rafał Zezula VIb - miejsce - 4  

7. Patryk Łabędzki Vd - miejsce - 11 

 

Życzymy dalszych sukcesów i zakwalifikowania do zawodów 

wojewódzkich. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem 
 

Zespół Wychowania Fizycznego  
 



 

 

UROCZYSTE CHWILE 

 

 

Starych Ojców naszych szlakiem 
Przez krew idziem w jutra wschody 

 

14.10.2013 r. społeczność Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Michałowicach przeżywała uroczyste chwile. 

W tym dniu odbyło się Ślubowanie Klas Pierwszych Gimnazjum 

połączone z oficjalnym otwarciem i poświęceniem nowego skrzydła 

placówki. 

Uroczystości szkolne zostały poprzedzone mszą w kościele 

parafialnym konsekrowaną przez Metropolitę Warszawskiego 

Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. Ks. Kardynał m. in. podkreślił rolę 

pracy nauczyciela i złożył życzenia z okazji ich święta, nawiązał 

także do kart z życia postaci, których imieniem nazwane są 

okoliczne ronda. Gdyby nie ich bohaterskie poświęcenie dla 

ojczyzny, nie byłoby teraz możliwości uczenia się w polskiej szkole.  

Mszy świętej towarzyszyły poczty sztandarowe szkół gminnych. 

Zespół „Dzwoneczki” stworzył piękną oprawę muzyczną 

uroczystości. Następnie dostojni goście udali się poświęcić ronda 

wokół szkoły. Zyskały one nazwy: Rotmistrza Witolda Pileckiego 

i Kapitana Henryka Łagodzkiego - Polaków walczących o wolną 

Polskę. 

Po czym nadeszła ważna chwila dla naszej szkolnej społeczności: 

poświęcenie i przecięcie wstęgi, ale co najważniejsze, 

pobłogosławienie Szkoły przez Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. 

Dalszą część uroczystości kontynuowano w hali sportowej, gdzie na 

wstępie podziękowano Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi za 

przybycie, zaś Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka wręczył 

Dyrektorowi Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzejowi Olęckiemu 

pamiątkowy dyplom. W czasie tych uroczystości odbyło się także 

ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum. Uczniowie z klas Ic 

i Ia pod kierunkiem p. J. Godlewskiej (prace reżyserskie), 

p. A. Stenckiej (muzyka) przygotowali inscenizacją historyczną 

upamiętniającą czasy Księstwa Warszawskiego, sukcesy i porażki 

oręża polskiego pod wodzą Księcia Józefa Poniatowskiego oraz 

legendę Napoleona Bonapartego. Chór szkolny uświetnił uroczystość 

ślubowania. Piękną scenografię przygotowała p. M. Skrzędziejewska 

- Cendrowska, a dekorację stanowiły portrety Patrona.  

Następnie, Dyrektor Szkoły Andrzej Olęcki zwrócił się do 

młodzieży i w swej mowie podkreślił, iż uczeń Gimnazjum  

im. Ks. J. Poniatowskiego powinien dbać każdego dnia o dobre imię 

szkoły oraz godnie ją reprezentować. 

Pierwszoklasiści z przejęciem powtarzali słowa roty: 

 

Naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy: 
- Sztandaru swego strzec; 
- strzec honoru i dobrego imienia szkoły; 
- przestrzegać praw i zasad w niej obowiązujących; 
- rozsławiać jej imię rzetelną nauką i pracą; 
- szukać dobra i prawdy w życiu. 
 

Na zakończenie, na wszystkich, czekał słodki poczęstunek. 

 

Uroczystości pozostawiły niezapomniane wrażenia i przeżycia.  

 

 



 

 

 

 

 

Święto Szkoły 

 

 

Trudno być dobrym człowiekiem, 
gdy świat pędzi i goni bez celu, 
dlatego razem przypomnieć warto. 
Twoje myśli, które drogi wskazują. 
Twoje słowa, które uczą mądrości. 
Twoje czyny przepełnione miłością, 
by na zawsze czyste serce już mieć. 
 

16.10.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II obchodzono 

Dzień Patrona. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła msza 

w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, 

którą celebrował ks. proboszcz Marek Małkiewicz.  

W homilii ks. Michał Gąsiorowski zwrócił się do uczniów z apelem, 

aby nie oceniali innych, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. 

Powinniśmy szanować siebie nawzajem. Przykładem dla nas powinna 

być osoba Patrona, który chociaż był największym autorytetem 

świata, każdego człowieka traktował z szacunkiem. Uczył nas miłości 

do Boga i ludzi. 

Zespół „Dzwoneczki” stworzył piękną oprawę muzyczną.  

 

W czasie Dnia Patrona odbyło się także ślubowanie uczniów klas 

pierwszych. Gościem honorowym uroczystości był Wójt Gminy 

Michałowice, pan Krzysztof Grabka, który serdecznie podziękował 

wszystkim nauczycielom za zaangażowanie, które wkładają w swoją 

pracę oraz wręczył nagrody Wójta Gminy Michałowice.  



 

 

Pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny przygotowany 

pod kierunkiem wychowawców p. M. Gołaszewskiej, 

p. M. Nassalskiej, p. I. Kaźmierczak, p. J. Bartyzel, p. J. Witoskiej, 

który otrzymał mnóstwo braw, mimo niespodziewanej przerwy 

w dostawie prądu.  

Następnie najmłodsi, z przejęciem i powagą, powtarzali słowa 

ślubowania. Zgodnie z tradycją, dyrektor Zespołu Szkół 

p. A. Olęcki, każdego pierwszoklasistę pasował „magicznym 

ołówkiem" na ucznia. 

Tradycyjnie uczniowie klas I złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową 

i udali się do klas na słodki poczęstunek.  

 

W trakcie uroczystości dla klas IV – VI uczniowie klas szóstych 

przedstawili montaż słowno – muzyczny, przygotowany pod 

kierunkiem p. A. Stolarczyk i p. A. Stenckiej, przybliżający 

zebranym postać Patrona. 

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum złożył 

zebranym nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,  
Aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 
Jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 
 

Dzień Patrona Szkoły to piękna tradycja, którą warto pielęgnować 

przez następne lata.  

 

 



 

 

 

SENNIK  

 

                
 

PAJĄK – zacznij bardziej ufać ludziom  

 

 

KOT – przykrości ze strony najbliższych  

 

KWIATY – sukces  

 

 

 

 

MALINY – zaangażujesz się w projekt, który będzie 

nieuczciwy   

                                     
                                  
Przygotowała Emilia Maroszek Vd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 
 

Kowalski pyta się szefa:  

- Szefie, da mi pan urlop, 

bo teściowa przyjeżdża?  

Szef na to:  

- Nie ma mowy!  

-Wiedziałem, że z szefa dobry 

człowiek! 

 

 

 
 
    Redakcja 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

JUSTYNA – chętna do pomocy, koleżeńska   

 

POLA – leniwa, często nie odrabia prac domowych 

 

MIROSŁAWA – uwielbia czytać książki i podróżować 

                                                                         

 

 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-pyta-sie-szefa-szefie-da-mi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-pyta-sie-szefa-szefie-da-mi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-pyta-sie-szefa-szefie-da-mi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-pyta-sie-szefa-szefie-da-mi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-pyta-sie-szefa-szefie-da-mi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-pyta-sie-szefa-szefie-da-mi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-pyta-sie-szefa-szefie-da-mi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

JACEK - jest człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, 

kochającym przyrodę 

 

MAKSYMILIAN – miłośnik motoryzacji i dalekich podróży 

  

ROBERT – lubi dokuczać innym, bardzo dziecinny 

 
 
    Redakcja 
 
 
 
 

 
CIEKAWOSTKI 

 

CO OZNACZAJĄ KOLORY? 

 

 zielony – nadzieja 

 żółty – radość 

 czarny – smutek 

 biały – uczciwość 

 niebieski – spokój 

 czerwony – waleczność 

 pomarańczowy – zadowolenie 

 fioletowy – sprawiedliwość 

 brązowy – brak zaufania 

 różowy – dobroć 

 

 
 
   Redakcja 

 



 

 

Czy wiesz, że... 

 

 1. Napar z liści herbaty ma działanie lekko pobudzające. 

 2. Nic tak nie orzeźwia, jak doskonała herbatka z lodem. 

 3. Chłodny napar z herbaty czarnej lub zielonej służy do 

przemywania zmęczonych oczu.  

 
 

 

 

 

 

      Przygotowała Julia Łyszcz Vc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lead 

 

Lead albo główka artykułu, to pierwszy akapit 

artykułu, stosowany zwłaszcza w prasie, 

umieszczany bezpośrednio po tytule. Ma zachęcić 

czytelników do przeczytania tekstu w całości. Musi 

być nie dłuższy niż 3-4 zdania lub 4 wiersze 

w kolumnie.  

 
 
      
 
      Przygotował Bartosz Rauch Vc



 

 

MEGA CHIPSY 

 

Największą paczkę chipsów wyprodukowała firma Corkers 

Crisps z miasteczka Little Downham w Wielkiej Brytanii. 

Miała wysokość domu jednorodzinnego. 

Do opakowania wsypano tonę chipsów, która odpowiadała 

6666 zwykłym paczkom. Ziemniaki pochodziły z jednego 

gospodarstwa należącego do rodziny, która zajmuje się 

uprawą  od XIX wieku. Smażenie ich zajęło aż 17 godzin! 

Ta firma zasłynęła z jeszcze jednego powodu, wysłała 

paczką chipsów w kosmos. 

 

 

Przygotował Iwo Adamowicz Vc 

 

 

WYJĄTKOWE ZWIERZĘ  
 

 Diabeł tasmański osiąga zaledwie około 50 

centymetrów. Długość ogona wynosi średnio 25 cm. Ma 

czarną sierść, biały kołnierz i różowy pyszczek. Jest to 

gatunek zagrożony. Gdy ucieka lub goni ofiarę, biegnie 

z prędkością 13 kilometrów na godzinę.  
 

                       
          
     Przygotował Filip Pawlikowski Vd 

 
 



 

 

Biały lew jest gatunkiem, u którego występuje mała ilość 

pigmentu w skórze. Tych zwierząt na świecie pozostało 

już tylko 70! Dlatego trzeba je chronić!!! Białe lwy to 

jedne z najrzadszych i najbardziej tajemniczych zwierząt 

na naszej planecie. Charakteryzuje ich biała sierść, która 

jest zdecydowanie zbyt jasna, żeby można je było wziąć 

za normalne lwy.  

Wszystkie lwie albinosy znajdują się w Rezerwacie 

Przyrody w Timbavati w Afryce Południowej. Jego białe 

umaszczenie kojarzone jest z obecnością Boga.   

 
     
     Przygotowała Wiktoria Hryciuk Va 
 
 

 
 
 

 
Gepard         

                          

- Gepard to gatunek drapieżnego ssaka.   

 
- Koty te mogą osiągnąć nawet 104km/h. 

- Niektóre gepardy na grzbiecie mają paski zamiast plamek. 

 Nazywane są one gepardami królewskimi. 

  
- Gepardy są jedynymi wielkimi kotami, które nie ryczą, lecz wydają 

inne dźwięki. Potrafią ćwierkać, szczekać, syczeć, mruczeć, 

miauczeć i rechotać. 

- Te drapieżniki jedzą głównie ssaki do 40 kg. 

- Młode, tuż po urodzeniu, ważą od 150 g do 300 g. 
 

 Przygotowała Natalia Błońska IVb



 

 

Żyrafa 

Żyrafa to afrykański ssak, który obecnie jest najwyższy 

z żyjących zwierząt na lądzie. Ma ona malutkie uszy, 

króciutkie różki i łatki na futrze. Zwierzę wyróżnia się 

bardzo długą szyją. Wyglądem przypomina nieco wielbłąda. 

Ma około 6 m wysokości. Samiec waży 1600 kg, a samica 

830 kg. Żeby krew docierała do głowy żyrafy, pompuje ją 

potężne 10-kilogramowe serce. 

Przysmakiem żyraf są liście akacji. Żyrafy potrafią 

biegać z prędkością do 55 km na godzinę. 

Ich najbliższym żyjącym krewnym jest okapi.  

 

 

 

Przygotowała Weronika Zawitkowska IVc 

 
 
 

 

 

MYSZ POLNA 

 

Mysz polna wywodzi się z gatunku niewielkiego gryzonia 

z rodziny myszowatych. Zamieszkuje lasy i pola na terenie 

Europy i dużej części Azji. 

Długość jej ciała, bez ogonka, wynosi od 7 do 12,5 cm. 

Jej ogon osiąga od 6,4 do 8,9 cm. 

Waży od 15 do 39 g. 

Mysz polna jest cała brązowa z czarną pręgą na grzbiecie 

i białym brzuchem. Charakteryzuje się małymi uszami 

i w ten sposób odróżnia się ją od myszy leśnej. 

 
 
 

    Przygotowała Julia Piętowska IVb 
 
 
 



 

 

11 LISTOPADA – DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości, 

to ważne święto dla polskiego narodu, ponieważ w 1918 r. 

Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. 

Co by się stało, gdyby nie to poświęcenie naszych 

przodków? Może nasz kraj nie pojawiłby się więcej na 

mapie świata? Może nie mówilibyśmy w języku ojczystym?  

  Nie można też zapomnieć o naszym Marszałku 

Józefie Piłsudskim. Drogą dyplomatyczną został on 

zwolniony z więzienia w niemieckiej twierdzy. Gdy 

przyjechał do Polski - 10 listopada przejął  władzę. Obce 

wojska opuściły Polskę, a Marszałek Józef Piłsudski został 

bohaterem w oczach wszystkich rodaków. Był symbolem 

walki o niepodległość. 

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem 

Niepodległości dopiero w 1937 roku, czyli prawie 20 lat po 

odzyskaniu niepodległości. 

 

Ciekawostka: 
 

 W marcu 1916 r. - stacjonujący w lasach nieopodal  

Maniewicz – żołnierze Legionów Polskich założyli 

pierwszą w wojsku polskim drużynę piłkarską, 

nadając jej nazwę „DRUŻYNA LEGIONOWA”.  

 

 

 

 
 
 

 
     Przygotował Jakub Gostkowski Vd 

 

 

 

 

 



 

 

SPORT... 

 

Leighton Baines 

 

Urodził się 11 grudnia 1984 roku w Kirkby. Jest 

wychowankiem klubu Wigan Atlethic.  

W Wigan zadebiutował 14 grudnia 2002 roku. W 2007 

roku został zakupiony przez Everton FC.  

25 sierpnia zadebiutował w meczu z Blackburn Rovers. 

Jest on też reprezentantem Anglii (19 występów, 1 gol). 

Mierzy on 170 centymetrów i waży 73 kg.  

 

 
      Przygotował Filip Osadca Vc 

 

 

 

MŚ w lekkoatletyce 2013 Moskwa 

 

W 2013 roku w Moskwie (Rosja) odbyły się 

Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce. W tej 

imprezie brała udział Polska. Nasza reprezentacja 

zdobyła 3 medale – 1 złoty i 2 srebrne.  

Złoto wywalczył Paweł Fajdek (rzut młotem), 

a srebro – Piotr Małachowski (rzut dyskiem) oraz 

Anita Włodarczyk (rzut młotem). 

W klasyfikacji generalnej Polska zajęła 11 miejsce. 
 

  
 

      Przygotował Jakub Parol Vd 

 

 

 
 



 

 

    Bartosz Kamil Kurek  
 

  Urodził się 29 sierpnia 1988 w Wałbrzychu. To polski siatkarz,          

  grający na pozycji przyjmującego. Syn byłego siatkarza - Adama 

  Kurka. Dorastał w Nysie, gdzie jego ojciec w połowie lat 90. odnosił 

  sukcesy z miejscową Stalą. Pierwszy kontakt z siatkówką miał   

  w wieku 8 lat, ale oprócz niej, w młodości, trenował również   

  koszykówkę.  

  W trzeciej klasie szkoły podstawowej przeniósł się do klasy  

            o profilu siatkarskim. 

            W Uczniowskim Klubie Sportowym Nysa jego trenerem był Roman 

   Palacz.  

        W wieku 16 lat  zadebiutował w ekstraklasie.  

        W czerwcu 2005 – mimo ofert z kilku czołowych ówcześnie 

         polskich klubów – przeszedł do Mostostalu Kędzierzyn-Koźle.  

       W 2008 stał się graczem Skry Bełchatów.  

            W tym klubie trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski  

 (2009, 2010, 2011).  

                

                    

                 

 

 

 
  

 
 
     Przygotował Bartek Skorek Vb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/29_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1988
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piłka_siatkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyjmujący
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kurek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kurek


 

 

 

Podróże ze smakiem… 

 

 

 

 SAŁATKA RYŻOWA Z SZYNKĄ 

 

 
          Składniki: 

 2 woreczki ryżu 

 20 dag szynki konserwowej 

 duży ogórek szklarniowy 

 puszka kukurydzy 

 1 czerwona papryka  

 1 zielona papryka  

 mała cebula 

 4 łyżki majonezu 

 sól i pieprz 

           
 
 
 
 
 
 

 
 

Sposób przygotowania: 
Ryż ugotuj w lekko osolonej wodzie, następnie odcedź,  

wsyp do miski i odstaw do wystygnięcia. Papryki, ogórka 

i cebulę pokrój w małą kostkę, następnie dodaj do ryżu.  

Szynkę pokrój w nico większą kostkę, wrzuć do miski  

z ryżem i warzywami. 

Z kukurydzy odlej wodę i dodaj do sałatki.  

Całość połącz z majonezem i dopraw do smaku solą  

i pieprzem. 
 SMACZNEGO!!! 

 

 

 
 

 
      Przygotowała Julia Łyszcz Vc 



 

 

 

  Pieczone jabłka z bakaliami 

SKŁADNIKI: 

- 4 jabłka 

- rodzynki 

- 5 łyżeczek cukru 

- 1 łyżka masła 

- 2 - 3 łyżki dżemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób przygotowania: 

1. Jabłka dokładnie umyć, wyciąć gniazda nasienne. 

2. Do środka wsypać cukier. Dżem wymieszać 

z rodzynkami, a następnie wszystko włożyć do środka 

jabłek. Na wierzchu położyć 1/4 łyżki masła. 

3. Piec 10 minut w piekarniku nagrzanym do temp. 200 

stopni. 

 

Smacznego!!!!!!!  

 

     Przygotowała Patrycja Kucińska Vc 



 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka 

 

      BZYG 

      Bzyczy bzyg znad Bzury 

          zbzikowane bzdury, 

          bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy 

          i nad Bzurą w bzach bajdurzy, 

          bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, 

          bo zbzikował i ma bzika!!! 

 

     Przygotowała Patrycja Kucińska Vc 

NASI MŁODZI POECI… 

 

 

 Pani jesień 

 

 Idzie do nas pani jesień 

 Ze swoim koszykiem. 

 A w koszyczku dla nas 

 Złote jabłka niesie. 

 

 Przyniosła też dla nas 

 Brązowe kasztany. 

 By zrobić z nich śliczne 

 Ludziki małe. 
 

      Autor wiersza 
       Kasia Ambroziak Vb 

 



 

 

 

LISTOPAD 

 

Listopad to taki miesiąc, w którym ciągle coś pada  

tu deszczyk z nieba, tam liście z drzewa. 

Życie jest piękne, gdy podczas jesieni  

każdy listek inną barwą się mieni. 

Choć na dworze pochmurno,  

to niezmiernie się cieszę,  

że tak właśnie wygląda jesień. 
 

  
   Autor wiersza 

      Kaja Bednarek IVa 

 

 

 

 

Liściopad 
 

W listopadzie wszystkie liście opadają 

Lecz wtedy piękne kolory mają 

Kiedy spadną pierwsze kasztany 

Jak najszybciej je pozbieramy 

Za plecami października listopad się spieszy 

BY swymi kolorami cały świat upiększyć 

 
 

 

 

       Autor wiersza 
       Klara Bójko IVa 

 

 

 



 

 

 

% 

 

Skończył się już wrzesień, 

więc zaczęła się jesień. 

Zimny wiatr nadchodzi, 

tata w kurtce chodzi! 

Opadają złote liście, 

więc trochę pomyślcie, 

że w kąpielówkach się nie chodzi, 

bo temperatura chłodzi. 

Odbędzie się kilka świąt, 

więc już zapalę lont. 
 

     Autor wiersza 
     Mateusz Malinowski Vc 

 

 

CZY KOT - CZY PIES?  

 

Dziś w ogrodzie zobaczyłam 

Zielonego psa 

Strasznie się zdziwiłam 

 

Osiem łap widziałam                       

Mówił miał 

Nie Hau 

Strasznie głośno krzyczałam 

 

Czy kot czy pies? 

Nie wie nikt 

Lecz wzięłam go do domu 

Przyjacielem mym jest                     

Autor wiersza 
      Wiktoria Szymańska IVc 

 



 

 

NASZA KADRA 

 
My, Jana Pawła uczniowie, 

Wciąż wiele mamy na głowie. 

Gry, komputer i zabawy  

To są najważniejsze sprawy.  

Lecz nasza kadra w szkole się trudzi, 

By nikt tam nigdy się nie nudził. 

Pani Agnieszka jak druga mama 

Opiekuje się nami już od rana. 

Z nią świat cały poznajemy 

I poziomice rysujemy. 

Pani Renata, ta z blond włosami, 

Czasem lituje się nad nami. 

Choć stosy kartkówek już oddaliśmy, 

Wciąż nie wszystkie napisaliśmy. 

Pani Marta serce ma na dłoni,  

Ale do nauki wciąż nas goni. 

Sesje, testy i sprawdziany, 

Ale za to ją kochamy. 

Pan Paweł często rzuca żartami, 

Uczy w tej szkole długimi latami. 

Chce nam przedstawiać tajniki 

Swej specjalności, czyli techniki. 

Pan Kamil historii zna wszystkie sekrety, 

Lecz z dat ciśnie nas niestety. 

Możemy słuchać go godzinami, 

Nie usłyszymy nawet, że dzwonek już za nami. 

Pani Jola goni do biegania, 

To właśnie z nią spalamy śniadania. 

Pani Agnieszka uczy angielskiego,  

Byśmy w przyszłości korzystali z niego. 

Pani Małgosia uwielbia sztukę 

I zgłębia z nami tę naukę. 

Pani Alina lubi śpiewać, 

Klasie zaczęło się to udzielać . 

Pani Maria nasza droga, 

Uczy nas jak kochać Boga. 

WDŻ z panią Beatą  

To jak luźna nauka z tatą. 

Chociaż czasem sprawiają ból, 

Wszyscy są naprawdę ,,cool”.  

I nie zdradzę jak to jest 

Nasza kadra jest ,,the best’’! 

     Autor wiersza 
      Jakub Mazur Vb 



 

 

 

JESIEŃ 

 

Jesienny wiatr drzewami kołysze 

Krzaki gubią swoje ubrania, 

Śpiew ptaków wyraźnie da się słyszeć 

W jesieni jest coś, co mnie pochłania. 

Ktoś złote dywany codziennie rozkłada, 

Lecz potem nie będą takie wspaniałe 

Będą już tylko same pościele, 

Już nie złote, a białe. 

Na szczęście jeszcze jesień wróci 

Tylko trochę trzeba poczekać, 

Wiem, że roku nie da się skrócić 

Trzeba czekać, być wytrwałym 

Dawać radę i nie zwlekać. 

    Autor wiersza 
     Matylda Urbańska – Żaczek Va 
 

 

Książki z mojej półki... 

 
 

„Harry Potter” 

 

 „Harry Potter” to książka fantastyczna, opowiada 

o niezwykłych przygodach Harrego w świecie 

czarodziejów. Chłopiec, żyjący u wuja i ciotki, dowiaduje 

się, że jego pochodzenie jest magiczne. Otrzymuje też 

informację, że jego prawdziwi rodzice byli czarodziejami 

i nie zginęli w wypadku samochodowym, lecz zabił ich 

potężny czarnoksiężnik - Voldemort.  

Potter zapisuje się do szkoły czarodziejstwa i magii 

w Hogwardzie. Staje się słynny dzięki swej bliźnie, którą 

zrobił mu Voldemort, próbując go zabić. Harry, uchroniony 

miłością matki, uczy się pilnie, by w przyszłości pokonać 

czrnoksiężnika, który powraca jeszcze silniejszy.  

Książka jest tak ekscytująca, że jeśli zaczniesz czytać 

część pierwszą, po kolejne szybko sięgniesz :) POLECAM! 
 

 

 

      Przygotowała Ula Bejda IVa 

 

 

 



 

 

CO NAM W DUSZY GRA?... 
   
Fryderyk Chopin urodził się w 1810 w Żelazowej Woli. 

Uważany jest za jednego z najważniejszych polskich 

kompozytorów romantycznych. Grał na fortepianie od 

czwartego roku życia. Jako  pierwsza uczyła go mama. 

W dzieciństwie Frycek znienawidził muzykę przez 

swojego ojca, który zmuszał go do ciągłej gry na 

fortepianie. Jego kolejnym nauczycielem był Wojciech 

Żywny.  

Chopin jako nauczyciel był bardzo surowy. Gdy dzieci nie 

nauczyły się na lekcję, spuszczał im klapę od fortepianu na 

palce. W 1830 wyjechał z Warszawy. Rok później dotarł 

do Paryża.  

Skomponował 57 mazurków, 21 nokturnów, 4 scherza, 4 

ballady, 24 preludia i 18 polonezów. Jego ostatni występ 

odbył się 16 lutego 1848.  

Zmarł 17 października 1849 r. w Paryżu. Jego imieniem 

nazwano planetoidę o średnicy 28,5 km.  

Od 1927, co 5 lat, w Warszawie, odbywa się 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 

Chopina. Biorą w nim udział wybitni pianiści z całego 

świata. 
 

 

 

 

 

 

 

     Przygotowała Gabriela Podleś Vd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Palcem po mapie… i nie tylko 

 

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje się 

na terenie Puszczy Piskiej. 

Położenie Parku na śródleśnych łąkach umożliwia 

bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych do 

naturalnych. Większość zwierząt jest zaprzyjaźnionych 

z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do 

niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi, a nawet 

karmienie i głaskanie. Ze względu na rozległość terenu 

i jego charakter, zwiedzanie Parku odbywa się tylko 

z przewodnikami, którzy opowiadają o poszczególnych 

zwierzętach, ich zwyczajach oraz potrzebie ochrony. 

Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadkich, jak ryś, 

wilk, puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek. 

 

BARDZO ZAPRASZAM WAS DO KADZIDŁOWA! 

JEST SUPER! POLECAM ;) 
 

 

 

 

 

 

 
 
     
  
    Przygotowała Magdalena Spiechowicz Va 

 


