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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 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.JANA PAWŁA II 



  „W marcu” - Suchorzewska Irena 
 Raz śnieg pada, 

 a raz deszczyk. 

 Na jeziorze 

 lód już trzeszczy. 

 

 Błękit nieba 

 lśni w kałuży, 

 bałwan w słońcu 

 oczy mruży. 

 

 - Koniec zimy. 

 Przerwa. 

 Dzwonek. 

 - To nie dzwonek, 

 to skowronek! 

 

 

 

 „Marzec” 
 Miesiąc marzec tak się maże 

 jak niegrzeczne dzieci. 

 To kroplami deszczu kapie 

 to znów słońcem świeci. 

 

 Wiatr swawolnik, czasem jeszcze 

 garścią śniegu rzuci, 

 ale wszyscy dobrze wiedzą, 

 że zima nie wróci! 

 

 

 

 „Marzec” 
 To marcowi zima w głowie, 

 to wiosenne harce. 

 Chce być lutym, albo kwietniem, 

 byleby nie marcem! 

 

 Śniegiem prószy, a po śniegu 

 deszczem tnie ukośnie. 

 Czy to wiosna? Czy to zima? 

 Po prostu przedwiośnie. 

 

 Choć z dniem każdym coraz wcześniej 

 słoneczko rozbłyśnie, 

 choć spod śniegu się wychyla 

 najpierwszy przebiśnieg, 

 marzec boczy się na wiosnę, 

 marzec już nie czeka i lodowa kra odpływa 

 po zbudzonych rzekach.                     
 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

MARZEC 

 
 

    Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.  

 

     Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.  

 

  Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty. 

 

     Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza,  

bo deszcze sprowadza. 

 

Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje. 

 

 

              

 

 
  
 

 Dzień Kobiet 
 to coroczne święto obchodzone 8 marca.  

19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet 

obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Dzień jest 

obecnie oficjalnym świętem w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, 

Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Kamerunie, Chinach, Kubie, 

Włoszech, Laosie, Kazachstanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, 

Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, 

Uzbekistanie, Wietnamie i Zambii. Mężczyźni wręczają wtedy 

znajomym kobietom - matkom, żonom, partnerkom, koleżankom 

kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) 

dzień ten jest równoważny z Dniem Matki, podczas którego dzieci 

ofiarują drobne prezenty swoim mamom i babciom. 
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                       Wiosna 
Wiosna - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie. 

Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą 

średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat 

roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia.  

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej 

i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na 

półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te 

wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą 

być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej 

dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną 

dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. 

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie 

dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo 

wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się 

klimatyczny etap przejściowy - przedwiośnie. 

 

Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte 

o pół roku. Za miesiące wiosenne na półkuli północnej uznaje się marzec, 

kwiecień i maj, a na południowej wrzesień, październik i listopad. 

 

 
 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

  
Maria Kuran 
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

             

 

- Dlaczego została Pani nauczycielką? 

 - Nauczycielką zostałam przez przypadek, ale ten przypadek 
pozwolił mi odkryć moje skłonności do opieki i pomocy innym. 
W mojej rodzinie było ośmiu nauczycieli. 

 
-  Gdzie chodziła Pani do szkoły? 

-  Tutaj, w Michałowicach. 
 
- Czego nie lubi Pani u uczniów? 

- Kiedy mnie oszukują. 
 

- Czy lubi Pani naszą szkołę? 

- Tak, jestem bardzo związana z tą szkołą od czasów swojego 
dzieciństwa. 

 
- Czy cieszy się Pani ze swojego zawodu? 

- Tak, bardzo. 
                                      
 - Czy była Pani w Anglii?  
- Nie, chociaż zwiedziłam wiele krajów europejskich. W czasach 
mojej młodości znajomość języka angielskiego, a szczególnie 
wyjazdy do Anglii były podejrzane. 
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- Co zmieniłaby Pani w naszej szkole?  

- Gdybym była wychowawczynią chciałabym, aby rodzice 
przychodzili na wywiadówki z dziećmi i aby odbywały się one 
co 4 tygodnie. 
 
- Jakie danie lubi Pani najbardziej? 

- Nie przywiązuję  wagi do jedzenia, ale lubię dania kuchni greckiej.                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SENNIK            
 
                                       

 

 
Kreda – ściga cię szkolny dentysta. 

 

Pocałunek – znaczna poprawa twoich finansów.  

 

Kolczyki – nie bierz komplementów 

na serio – możesz się ośmieszyć. 

 

Nr mieszkania, domu – wystrzegaj się fałszywych 

przyjaciół. 

 

Dzwonek na przerwę – pójdziesz 

na planowaną imprezę. 

    

 



W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 

 

 
Na biologii nauczycielka pyta ucznia: 

- Powiedz Jasiu, ile mucha ma nóg? 

- A nie ma pani przypadkiem innych zmartwień ?!?   

                              

                         

 

 
 

 
Małgosia stoi przed nauczycielem i płacze. 

- Nie zasłużyłam na jedynkę...  

- Masz rację, ale to najniższy stopień, jaki 

przewiduje regulamin! 
 

 
 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

  

 

 

KRZYSZTOF –  jest inteligentny, błyskotliwy, bywa wybuchowy. 

Lubi podróże i życie towarzyskie. Czasem bywa leniwy.  

 

SZYMON  -  kocha prawdę i sprawiedliwość.  Stały w swoich 

przekonaniach. Jest wrażliwy na krzywdę innych. Ma poczucie 

humoru. Lubi doradzać i służyć innym pomocą.  

 

TOMASZ  -  jest szlachetny, subtelny i kulturalny. Ma zdolności 

organizatorskie, dzięki czemu odnosi sukcesy w pracy.  

 

 

 



 

 

 

EWA – jest mądra, ma wzniosłe ideały. Poświęca wiele swych sił 

i czasu ludziom potrzebującym pomocy. Zawsze postępuje 

rozsądnie, podejmuje tylko dobrze przemyślane decyzje. Nigdy nie 

narzuca się innym. 

 

IGA –  jest sprawiedliwa, ambitna, stała w poglądach.  Bywa 

zmienna. Posiada zdolności dyplomatyczne. Osiąga sukcesy w nauce. 

 

 

IWONA - nie załamuje się niepowodzeniami. Łatwo 

przystosowuje się do zmian. Lubi przyrodę. Ceni pieniądze 

i zaszczyty. Bywa przekorna. Jest osobą bardzo aktywną. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Mistrzostwa powiatu pruszkowskiego unihokeja dziewcząt 

 

 

06.02.2009r. w Raszynie odbyły się powiatowe zawody unihokeja 

dziewcząt szkół podstawowych. Naszą Gminę reprezentowała 

drużyna Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II z Michałowic.  

 

Dziewczęta w składzie:  

 Smętkowska Anna  

 Zarzecka Kamila  

 Kosk Julia  

 Domaradzka Gabrysia  

 Ositek Magdalena  

 Modzelewska Aleksandra  

 Zajączkowska Marcelina  

 Łaska Aleksandra  

 Nurzyńska Natalia  

 Wójcicka Aleksandra  

 Kłobukowska Karolina 

wykazały duże umiejętności gry i zdobyły III miejsce w powiecie. 

Królem strzelców na zawodach została Magdalena Ositek. 

 

Gratulujemy!!! 

 

 

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Patronie Janie Pawle II  

 

 

W lutym w naszej szkole odbył się pierwszy etap IV 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Patronie Janie Pawle II. 

Organizatorem konkursu jest Rodzina Szkół im. Jana Pawła II 

do której należymy od 2007 roku. 

 

Najlepiej na pytania związane z życiem Ojca Świętego 

odpowiedzieli:  

 Teresa Kulka kl. VIa  

 Joanna Wojda kl. VIa  

 Przemysław Bedełek kl. IVb  

 Maciej Wdowiak kl. IVb  

 Krzysztof Wyszomirski kl. Vb  

 Stanisław Kral kl. IVb  

 Gabriela Domaradzka kl. VIc  

 Radosław Czwarno kl. VIc  

 Michał Dębowski kl. Va 

W drugim etapie naszą szkołę będą reprezentowały uczennice klasy 

VIa: Tereska Kulka i Joanna Wojda. 

 

Gratulujemy i trzymamy kciuki. 

 

 

 



Mistrzostwa powiatu pruszkowskiego unihokeja chłopców 

 

 

10.02.2009 w Raszynie odbył się finał rozgrywek powiatowych 

w unihokeja w kategorii chłopców. Naszą Gminę reprezentowali 

uczniowie z Michałowic.  

 

Nasza drużyna w składzie:  

 Bartłomiej Brzezek  

 Szymon Cichowlas  

 Michał Kukiełka  

 Hubert Mioduszewski  

 Adam Morawski  

 Rafał Pióro  

 Emil Sulik  

 Maciej Wieczorek  

 Konrad Witkowski  

zajęła III miejsce wśród 5 szkół z powiatu pruszkowskiego. 

 

Gratulujemy! 

 

Żywa lekcja przyrody - węże 

 

 

17.02.2009r. uczniowie klas IV i V uczestniczyli w nietypowej 

lekcji przyrody. Tematem lekcji były węże. Dzieci mogły 

zobaczyć i dotknąć 10 kilogramowego pytona, podziwiać boa, 

wężowe „maleństwa”. Dowiedziały się, że węże to gady, które 

charakteryzują się niewielką głową o kościach trzewioczaszki 

luźno połączonych, co umożliwia im połykanie ofiary w całości, 

a uniemożliwia żucie pokarmu. Najczęściej posila się on ssakami, 

od myszy, szczura po małą świnię domową, raz na kilka tygodni. 

Na kościach szczęki i żuchwy posiada liczne zakrzywione ku 

tyłowi zęby chwytne. U węży jadowitych obok zębów chwytnych 

występują większe od nich zęby jadowe, zaopatrzone w bruzdę 

lub kanalik, którym spływa jad. Mają długi, ruchliwy, na końcu 

rozwidlony język, który służy jak mały radar do badania terenu. 

Oczy nie mają ruchomych powiek, są pokryte przezroczystą 

błoną, zrzucaną w czasie linienia. 

Dzieci zobaczyły także samą skórę węża i co podkreśliła 

prowadząca, aby ją zdobyć trzeba węża zabić. Tak naprawdę 

węże zrzucają naskórek, dzieci także mogły go zobaczyć 

i posłuchać jaki wydaje dźwięk. 

Węże okazały się miłymi w dotyku i sympatycznymi 

zwierzątkami. Lekcja z takimi „pomocami” wszystkim się bardzo 

podobała. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASI MŁODZI POECI... 
 

 

 

Z sercem rozdartym szła przez pustynię, 

nie bacząc na wrogów nieznanych, 

ciemność i pustka stały się jej przyjacielem, 

największym wrogiem zaś szczęście innych. 

Fale emocji wstrząsnęły jej ciałem, 

łzy przepłynęły strumieniem. 

Ból i rozpacz zlały się w całość,  

miłość stała się nieznośnym cierpieniem. 

Ostatnie zgasły w niej nadzieje. 
 

 

 

 

 

 

                Autor wiersza 
Kamila Zarzecka  kl. VIb 

 

 
 

 



  

 

Beagle - jedna z ras psów, należąca do grupy psów gończych, 

posokowców i psów ras pokrewnych. W Polsce bardzo 

popularna. Rasa angielskich psów gończych istniejąca już 

w XIV wieku, używana do polowań w sforach na lisy i zające, 

powstała najprawdopodobniej z krzyżówek francuskich psów 

gończych i harrierów z terierami. Istnieją dwie teorie pochodzenia 

Beagla. Pierwsza  mówi o antycznych praprzodkach greckich psów 

gończych. Trafiły one z Rzymianami do Anglii, gdzie krzyżowały się 

z psami Normanów. Druga teoria odnosi się do dwóch ras psów 

gończych pochodzących z południa Francji.  Dały one początek psom 

nazywanym southern hound, które przybyły do Anglii z kontynentu 

w okresie wojny stuletniej. 

 Beagle są najmniejszymi psami gończymi.  

Beagle należą do psów mogących posiadać problemy z nadwagą, 

jeżeli nie będą im zapewnione odpowiednie warunki żywieniowo-

ruchowe. 

 

           
 

Książki z mojej półki ... 

 
 

 

Wiedźmin- Krew elfów 

 

   Jest to trzecia część powieści „Wiedźmin” Andrzeja 

Sapkowskiego.  

Opowiada ona o Cirilli, księżniczce nieistniejącego już miasta 

Citriny.  Dziewczynka została przeznaczona Geraldowi i wraz z nim 

pojechała do Kear Moren, czyli Wiedźmińskiego Siedliska. Uczyła 

się tam władania mieczem, aby zostać wiedźminką. Jednakże, 

czarodziejka Yennefer odkryła, że Cirilla ma zdolności 

czarodziejskie. W tym samym czasie ktoś chce uprowadzić Ciri 

i wykorzystać do własnych celów. Co teraz stanie się z Ciri? 

Czy jej prześladowcy ją uprowadzą? Odpowiedzi na podane pytania 

szukajcie w tej książce. Serdecznie namawiam wszystkich 

do przeczytania tej części. 
 

 

                       
 
       
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rasy_ps%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_go%C5%84czy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Posokowiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sfora_(%C5%81owiectwo)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lis
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaj%C4%85c
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harrier_(rasa_ps%C3%B3w)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzymianie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Normania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_stuletnia


                                                     
MARZEC MIESIĄCEM GIER PRZYGODOWYCH!!! 
 
KING’S BOUNTY: LEGENDA 

Akcja gry została osadzona w krainie fantasy. W całej 

rozgrywce najbardziej wciągający jest wątek fabularny. Bardzo 

istotne są również wykonywane przez naszą postać zadania. 

Podobnie jak w innych grach można podzielić je na podstawowe oraz 

dodatkowe. Świat w grze jest niesamowicie dopracowany graficznie 

i jednocześnie bardzo rozległy. Będziesz miał możliwość 

eksplorowania mapy na kilku płaszczyznach, oprócz powierzchni 

możesz również zwiedzać np. rozległe lochy.   

 
 

UFO Afterlight: Bitwa o Marsa 

Ludzkość poniosła sromotną klęskę i utraciła swoją planetę. 

Jednak walka jeszcze się nie zakończyła. Teraz Ziemianie muszą 

walczyć o przetrwanie swojej rasy i zdobycie nowego domu - Marsa. 

Stań na czele jednostki, której zadaniem jest odbicie Czerwonej 

Planety z rąk obcych. Twoja niewielka baza jest samowystarczalna, 

ale to dopiero początek. Jeśli ludzkość ma przetrwać, musisz nie 

tylko pokonać wroga, ale i poskromić samego Marsa.  

 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

KRAKÓW 
 

              

Kraków - miasto nad Wisłą w południowej Polsce, drugie  

w kraju po Warszawie pod względem liczby mieszkańców 

oraz pod względem powierzchni. Jedno z najstarszych miast Polski. 

Współcześnie Kraków jest miastem na prawach powiatu i siedzibą 

władz województwa małopolskiego. Znajduje się tu główna siedziba 

Polskiej Akademii Umiejętności. Miasto posiada również wiele 

placówek o znaczeniu i statusie narodowym, m.in. Teatr Stary, 

Muzeum Narodowe, Drukarnię Narodową, Bibliotekę Jagiellońską. 

Pełni funkcję administracyjną, kulturalną, edukacyjną, gospodarczą 

oraz turystyczną. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi 

co do wielkości w Polsce port lotniczy. 
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SPORT 
 

Polska reprezentacja w piłce nożnej 
rok założenia – grudzień 1919 

aktualny trener – Leo Beenhakker  

aktualny prezes Polskiego  Związku Piłki Nożnej (PZPN) - Grzegorz Lato 

 

Największe osiągnięcia  

 Złoty medal za 1. miejsce Igrzysk Olimpijskich Monachium'1972 

 Srebrny medal za 2. miejsce Igrzysk Olimpijskich Montreal'1976 

 Srebrny medal za 2. miejsce Igrzysk Olimpijskich Barcelona'1992 

 3. miejsce Mistrzostw Świata RFN'1974 

 3. miejsce Mistrzostw Świata Hiszpania'1982 

 

Historyczne mecze  

Debiut 

Budapeszt (Węgry) – 18 grudnia 1921 Węgry 1:0 Polska (towarzyski)  

Skład Polski: Jan Loth – Ludwik Gintel, Artur Marczewski – Zdzisław 

Styczeń, Stanisław Cikowski, Tadeusz Synowiec (kapitan), Stanisław 

Mielech, Wacław Kuchar, Józef Kałuża, Marian Einbacher, Leon 

Sperling 

 

Pierwszy mecz w Polsce 

Kraków (Polska) – 14 maja 1922 Polska 0:3 Węgry (towarzyski) 

 

 

Pierwsze zwycięstwo 

Sztokholm (Szwecja) – 28 maja 1922 Szwecja 1:2 Polska 

(towarzyski) 

 

Pierwszy gol dla Polski 

Sztokholm (Szwecja) – 28 maja 1922 Szwecja 1:2 Polska 

(towarzyski)  

Józef Klotz – w 23 minucie z rzutu karnego (na 0:1) 

 

Pierwsze zwycięstwo w Polsce 

Łódź (Polska) – 29 czerwca 1924 Polska 2:0 Turcja (towarzyski) 

 

Pierwszy mecz na igrzyskach olimpijskich 

Paryż (Francja) – 26 maja 1924 Polska 0:5 Węgry (IO) 

 

Pierwszy mecz eliminacyjny do mistrzostw świata 

Warszawa (Polska) – 15 października 1933 Polska 1:2 

Czechosłowacja (eMŚ) 

 

Pierwszy mecz na mistrzostwach świata 

Strasburg (Francja) – 5 czerwca 1938 Polska 5:6 Brazylia (MŚ) 
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Pierwszy mecz po wojnie 

Oslo (Norwegia) – 11 czerwca 1947 Norwegia 3:1 Polska (towarzyski) 

 

Pierwszy mecz eliminacyjny do mistrzostw Europy 

Chorzów (Polska) – 28 czerwca 1959 Polska 2:4 Hiszpania (eME) 

 

Pierwszy mecz na mistrzostwach Europy 

Klagenfurt (Austria) – 8 czerwca 2008 Niemcy 2:0 Polska (ME) 

 

Rekordziści 
Najwięcej występów w kadrze: 

1. Grzegorz Lato  100 

2. Kazimierz Deyna  97 

3. Jacek Bąk   96 

 

Najwięcej goli w kadrze 

1. Włodzimierz Lubański   48 

2. Grzegorz Lato   45 

3. Kazimierz Deyna   41 

 

 

 

 

 

 

 

 „NOWOŚCI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI”  

 

 

 

 

 

Christopher Maurice Brown (ur. 5 maja 1989r. w Tappahannock 

w stanie Wirginia) był bardzo przywiązany do muzyki swoich 

rodziców, słuchał Michaela Jacksona, Stevie Wondera. Muzyka ta 

miała duży wpływy na jego twórczość. Początkowo rapował, dopiero 

w wieku jedenastu lat zaczął śpiewać. Matka odkryła jego talent 

i zaczęła się kontaktować z producentami branży muzycznej. 

Z pomocą Scotta Storcha w 2005r. powstał singel Run It!, który 

uplasował się na pierwszym miejscu US Billboard Charts. 

W 2008 roku Brown został uznany za najpopularniejszego artystę 

R&B przez telewizję BET, a także został uznany za najlepszego 

wokalistę na Kids Choice Awards. 
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