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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. 
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Kwiecień 

 
Po niebie pędzi chmur konnica 

I mruczą dzikie zwierzęta. 

Drzew nagie szczyty gnie wichrzyca 

I zmiata kurz jak na święta. 

 

Kwietniowa burza niecierpliwa 

Śpieszy krokami wielkimi 

I w pochód cały świat porywa, 

Deszcz bębni marsza na ziemi. 

 

Wszystko doboszem się zachwyca, 

Śmieją się zmokłe dziewczęta 

Po niebie pędzi chmur konnica 

I mruczą dzikie zwierzęta. 

 

 Leopold Staff 
 

 

 

                  
  

Jest to jedyny dzień w roku, w którym można sobie bezkarnie 

pozwolić na robienie psikusów i figli. Ale uważajcie, żeby nie 

przesadzić, bo nie każdy może docenić twoje poczucie humoru. 

 

A oto pomysły na kawały: 
1. Wszystkim znajomym wyślij e-maila, że za tydzień przeprowadzasz się 

z rodzicami do Argentyny lub innego państwa. 

2. Na lekcji krzyknij z przerażenia „mysz” i wskocz na ławkę. Szybko 

przekonasz się, że wiele osób zrobi to samo. 

3. Przestaw szkolny zegar i gdy naprawdę będzie godzina 8.20,     

to na zegarze w klasie będzie widniała godzina 13.30. 

4. Na drzwiach wejściowych przyczep kartkę z napisem „z powodu braku 

kredy lekcje zostały odwołane”. 

 

 

 

 

           

 

 

Pamiętajcie tego dnia 

musi być wesoło! 



WIELKANOCNE TRADYCJE I ZWYCZAJE 

 

JAJKO 

W mitologiach wielu ludów można znaleźć opowieść o jaju, z którego 

powstał świat. Jajko uznawano również za symbol 

zmartwychwstania, ukrytego w zarodku nieustannie odradzającego 

się życia w przyrodzie, tajemniczej siły istnienia. W symbolice 

chrześcijańskiej zostało skojarzone ze świętem 

Zmartwychwstałego Chrystusa. W ludowych wierzeniach jajo było 

lekarstwem na chorobę, urok, chroniło przed pożarem, pomagało 

zdobyć upatrzoną dziewczynę albo chłopaka, zapewniało urodzaj, 

szczęście i pomyślność.  
 

 

 

Taczanie jaja po ciele chorego miało „wlewać” w niego nowe siły. 

Noworodka myło się w wodzie, do której wkładano, poza innymi    

przedmiotami mającymi zapewnić szczęście i bogactwo, również 

jajo. Wydmuszki pisanek wielkanocnych położone pod drzewami 

owocowymi miały chronić je  przed szkodnikami.                       

Najstarsze pisanki datowane na III w. - odnaleziono w grobowcach 

i wykopaliskach w Asharah na Bliskim Wschodzie. Sztuka zdobienia 

jajek znana była Egipcjanom, Persom, Chińczykom, Fenicjanom, 

Grekom i Rzymianom.  

NAJDAWNIEJSZE POLSKIE PISANKI POCHODZĄ Z X wieku, 

CHOĆ PRZYJMUJE SIĘ POWSZECHNIE, ŻE ZDOBIENIE JAJEK 

BYŁO ZNANE SŁOWANOM JUŻ WCZEŚNIEJ! 

                                                                                     

Jajka malowane na jeden kolor (zazwyczaj czerwony) to 

KRASZANKI, MALOWANKI lub BYCZKI. Jajka ozdobione jedno 

lub wielobarwnym deseniem naniesionym na jednolite tło nazywa się 

PISANKAMI. Znane są jeszcze RYSOWANKI, SKROBANKI, 

NALEPIANKI, WYKLEJANKI. Najbardziej rozpowszechniona jest 

jednak nazwa pisanka, którą określa się dziś każde zdobione jajko, 

bez względu na rodzaj zastosowanej techniki. 

Kościół początkowo zabraniał jedzenia jajek w okresie    

wielkanocnym. Dopiero w XII w. zakaz ten cofnięto, nakazując 

jednak odmawianiem przed posiłkiem specjalnej modlitwy, gdyż 

Święta Wielkanocne nałożyły się na prastare święta pogańskie, 

poświęcone zmarłym. Jajko dające początek nowemu życiu, było 

uważane za istotę żywą i ożywiającą, element siły twórczej 

wzmacniającej.  Z tego powodu odgrywało ono ważną rolę 

m.in. w obrzędach związanych z kultem zmarłych. 

W minionych wiekach pięknie wykonane jajko wykorzystywano jako 

prezent. Obdarowywano nimi dzieci, krewnych, znajomych                    

i przyjaciół. Pełniły one też rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, 

np. w czasie smagania, dyngusu, chodzenia z barankiem lub kurkiem. 



ZAJĄCZEK 

W wielu kulturach, począwszy od starożytności, zając był symbolem 

odradzającej się przyrody, wiosny i płodności. Czczony i otaczany 

kultem z racji swojej witalności i tchórzostwa.  

Wierzono również, że pod postacią zająca ukazują się wiedźmy 

na rozstajnych drogach. W XVII wieku skojarzono go z jajkiem 

wielkanocnym. Do Polski dotarł prawdopodobnie z Niemiec 

na początku XX wieku. Współcześnie jest raczej świątecznym 

rekwizytem niż bohaterem obrzędu.  

 

 

 

 

 

            ŚWIĘCONKA WIELKANOCNA 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SENNIK            
 
                                       

 

 

 
Jajko – dostaniesz „szóstkę”. 

 

 

Królik – zyskasz nowego przyjaciela. 

 
 

Woda - dobre spekulacje. 
 

 

Mydło – czeka cię wycieczka nad morze. 

 

 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
Wiszą sobie trzy nietoperze na gałęzi (głowami w dół). 

Nagle jeden z nich jak sprężyna stanął głową do góry. 

Na to jeden z nich: 

- Ty patrz! Zenek zemdlał!!! 

 

 

 
 



 

                     GAFY UCZNIÓW: 

 
Moja mama jest blondynką i ma długie czarne włosy. 

 

A do kotletów była sałatka, którą mamusia przyprawiła 

potem. 

 

Najsłynniejszym mówcą Greckim był Domestos. 

 

Napoleon był niski, ale na wszystkich patrzył z góry. 

 

Sytuacja Francji była w trudnej sytuacji. 

 

U żaby kończyny przednie są dłuższe niż krótsze. 

 

Linijka, ekierka, cyrkiel - to narządy matematyczne. 

 

Chopin znał się na muzyce, a szczególnie na fortepianie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

 

 

 

Eryk - osoba o tym imieniu jest w stanie osiągnąć wielkie sukcesy 

w karierze. Na co dzień kieruje się względem praktycznym.  

 

Roman - cechuje go dokładność, cierpliwość i konsekwencja 

w dążeniu do celu. Na co dzień jest raczej małomówny.  

 

Nikodem - osoba o tym imieniu odznacza się bogatą osobowością. 

Uważnie obserwuje otaczającą go rzeczywistość i wyciąga 

korzystne dla siebie wnioski. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daria - posiada bogatą wyobraźnię i nigdy się nie nudzi, a najmniej 

w swoim towarzystwie. 

 

Ida - najczęściej w życiu posługuje się intuicją. Odznacza się przy 

tym doskonałą pamięcią. 

 

Zuzanna - jest spokojna i wyrozumiała. Zawsze gdy słyszy, że ktoś 

się kłóci próbuje uspokoić sytuacje. 

 

 
 

 

 

 

 

                                   

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powiatowe zawody w piłkę ręczną dziewcząt 

 

 

16.03.2010 r. w Pruszkowie odbyły się powiatowe zawody w piłkę 

ręczną dziewcząt. Naszą Gminę reprezentowała drużyna dziewcząt 

ze Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Michałowicach.  

 

Nasza reprezentacja w składzie:  

 Draniak Marta  

 Kilian Aleksandra  

 Jachowicz Beata  

 Szwedowska Anna  

 Akonom Weronika  

 Kajda Karolina  

 Radziszewska Aleksandra  

 Modzelewska Aleksandra  

 Frączek Anna  

 Szostek Katarzyna 

zajęła III miejsce w powiecie pruszkowskim. Dziewczęta otrzymały 

puchar, dyplom i pamiątkowe medale. 

 

Gratulujemy! 

      

Powitanie Wiosny 

 

22.03.2010 r. w szkole nie obowiązywały mundurki, obowiązywało 

natomiast przebranie i dobry humor. W klasach IV-VI obchody 

pierwszego dnia wiosny rozpoczęła prezentacja klas. Jury oceniając 

prezentację klasy brało pod uwagę: oryginalność strojów, liczbę 

przebranych uczniów oraz pomysłowość wykonania marzanny. 

Następnie odbył się konkurs "Mam talent". W trakcie obrad jury, 

uczniom czas umilały występy chóru pod kierunkiem p. A. Stenckiej. 

Jury miało bardzo trudny wybór.  

 

 I miejsce zajęła klasa IVa  

 II miejsce klasy VIa  

 III miejsce klasa Vc 

 

W konkursie na najlepsze przebranie:  

 I miejsce zajął – Jan Adamski IVa  

 II miejsce – Piotr Dróżdż Va  

 III miejsce – Karolina Ciuk Vc 

 

Wyróżnienia otrzymali: Stanisław Kral, Marta Draniak, Katarzyna 

Szostek, Paulina Krupa. 

 

 

 

 

http://www.spmichalowice.pl/images/img/prd2010.jpg


 

Następnie odbył się konkurs „Mam talent”. Nasi uczniowie wykazali 

się różnymi talentami: muzycznymi, wokalnymi, tanecznymi i 

sprawnościowymi.  

 

I miejsce: Ewa Fudalej (gra na instrumencie i śpiew) 

II miejsce: Ilona Basiak, Agata Woch, Karolina Borowska, Weronika 

Morawska (taniec) 

III miejsce: Marta Tolak (śpiew) 

 

Wyróżnienie: Weronika Akonom (gra na instrumencie)  

 

Było bardzo wesoło i sympatycznie. Organizatorem Pierwszego Dnia 

Wiosny była pani Marta Ciechomska – opiekun Samorządu 

Szkolnego. 

 

 

      
 

Michałowice górą! 

 

 

Rozgrywki w piłkę ręczną chłopców na szczeblu gminnym rozpoczęły 

się 10.03.2010 roku. W wyniku zwycięstwa nad drużyną Szkoły 

Podstawowej z Komorowa 18:0, nasza reprezentacja awansowała 

do kolejnego etapu. O Mistrzostwo Powiatu walczyły trzy drużyny: 

Raszyn, Pruszków, Michałowice. W rozgrywce finałowej naszym 

przeciwnikiem była drużyna SP1 Pruszków. Wynik 14:10 zapewnił 

naszej drużynie Mistrzostwo Powiatu Pruszkowskiego. 

 
Skład zwycięskiej reprezentacji:  

 Daniel Bihun  

 Piotr Sokół  

 Krzysztof Wyszomirski  

 Filip Jadacki  

 Michał Szeląg  

 Rafał Pióro  

 Emil Sulik  

 Patryk Patoleta  

 Szymon Cichowlas  

 Rafał Szybeler  

 Mateusz Gajewski  

 Hubert Hryciuk 

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w rozgrywkach 

międzypowiatowych 31.03.2010 r. 

                                                                      Łukasz Zieliński 
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Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II 

 

 

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 Jan Paweł II „powrócił 

do domu Ojca”. 

Uroczystość upamiętniająca piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II 

rozpoczęła się o godzinie ósmej Mszą Świętą w kościele parafialnym 

w Michałowicach. Kościół zapełnili uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Michałowicach, ich rodzice oraz nauczyciele. 

Uczniowie przedstawili program poetycko – muzyczny przygotowany 

pod kierunkiem s. D. Zajkowskiej i p. K. Styczeń, oparty na życiu 

Karola Wojtyły. 

Występy uświetnił zespół wokalny „Dzwoneczki”. Ksiądz prałat Leon 

Firlej opowiadał dużo ciekawych historii o Janie Pawle II, 

a następnie zadawał pytania związane z jego życiem. Wszyscy byli 

bardzo chętni do udzielania odpowiedzi. Po błogosławieństwie 

uczniowie powrócili do szkoły na swoje zajęcia lekcyjne. Na koniec 

wszyscy odśpiewali ulubioną pieśń naszego Papieża „Barkę”. 

 

Mówiłeś o tym co ważne 
ale nie wszyscy słuchali 
Jak kochać i wybaczać 
myśmy zapominali 
I przemierzałeś świat cały 
by chwalić imię Boga 
I szedłeś niestrudzony 
choć ciężka była Twa droga 
Twe słowa były wielkie 
w Twych oczach zawsze był spokój 
To Ty walczyłeś codziennie 
aby na świecie był pokój 
 

Kochałeś szczerą miłością 
taką w najczystszej postaci 
Lecz człowiek często coś ceni  
dopiero kiedy to straci 
Musiałeś zamknąć oczy 
abyśmy to dojrzeli 
Musiały zamilknąć Twe usta 
abyśmy słuchać zaczęli 
 

 

                                              Przygotowała Ola Modzelewska 6b 
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NASI MŁODZI POECI... 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 

 

Na szarych polach jeszcze ze śniegiem. 

Wiosenne kwiaty patrzą na ciebie.  

I nie są bujne i oryginalne,  

lecz małe, proste wręcz banalne. 

Bo cóż w żonkilu jest pięknego. 

Trochę żółtego i zielonego. 

Lub weźmy te niebieskie bratki. 

Wiotka łodyżka i cztery płatki. 

Stokrotka cała roztrzepana,  

różowa, mała jakby sprana. 

Lecz coś w wiosennej jest szarości, 

I tak wśród kwiatów czujesz się świetnie,  

Że cały miesiąc nazywasz kwietniem. 

 

 

              
Marysia Wyszomirska IVb 

 

 
 

 

 
 

 

To wszystko przecież nie doda chwały,  

lecz zrobi z nas ciągłe dowcipy,  

śmieszne kawały, włosy na żel stojące  

mężczyzn muchy brzęczące!   

I wszystko po to by zwrócić uwagę jednej,  

młodej dziewczyny 

I nie wiem czy weźmie nas na poważnie  

czy zrobi sobie z wszystkich kpiny? 

I myślę tak sobie  

Czy mi to nie minie,  

czy do końca życia będę musiał imponować dziewczynie? 

 

 
Krzysztof Wyszomirski VIb 

 

 

 
 



KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 
Gimnastyka języka 
 

    

 

Język dumny, prężny, ważny! 

 

   Język śmigły jak jaskółka, 

   Co wykręca w locie kółka. 

    ………. 

 

 

 

                       

 żwa – wrza          żwie – wrze          żwy – wrzy  

 

WARSZAWA W ŻWAWEJ WRZAWIE 

W WAWRZE WRZE O WARSZAWIE 
 

 
 

 

 

 

 

Podróże ze smakiem… 

 

Przepis na WAFLE Z KAJMAKIEM 
 

Podczas tej podróży, będziemy mogli spróbować jak smakują wafle 

z kajmakiem. 

 

Potrzebne nam będą: 
- suche wafle,  

- gotowy kajmak lub skondensowane słodkie mleko (wszystko 

w puszce) 

 - bita śmietana, dżem lub inne dodatki  

 

Jeśli użyjemy mleka w puszce to gotujemy je w opakowaniu przez 

trzy godziny. Potem zaś studzimy, by puszka przy otwieraniu nie 

„wybuchła”. Następnie smarujemy wybranym kajmakiem wafla 

i przykrywamy drugim. 

Możemy także przyozdobić bitą śmietaną albo innymi dodatkami. 

 

GOTOWE!!!                                                                     

 

SMACZNEGO!!  
  

 



Ciekawostki   

 
 

Wielkie koty 
 
- Każdy lampart ma jedyny w swoim rodzaju układ plam, tak 

charakterystyczny, jak odciski palców u ludzi. 

- Tygrysy mają nie tylko pręgowane futro, mają też pręgowaną 

skórę. 

- Gepard, startując z miejsca, rozwija prędkość 100/h w zaledwie 

3 sekundy. 

- Najcięższy znany tygrys ważył 465 kg. 

- Pantera śnieżna potrafi skoczyć na odległość 15 m. 

- Lwy odpoczywają ponad 20 godzin w ciągu dnia. 

 

 

 

 

            Wilk                                                       
 

Wilk jest największy z dzikich psów. Legendarna opinia o nim, 

podtrzymywana jeszcze przez bajki, zrobiła z niego złoczyńcę, 

którego wszyscy się boją. Jest to jednak zwierzę płochliwe i unika 

ludzi. Poluje zazwyczaj w nocy, a w tych okolicach, gdzie czuje się 

bezpieczny również za dnia. Żeby wytropić i dopaść zdobycz, 

wykorzystuje swój niezwykle wyostrzony słuch, zdolność szybkiego 

i długiego biegu, a przede wszystkim znakomity węch. Potrafi 

wyczuć zwierzę z odległości 2 kilometrów! Od chwili, gdy ofiara 

zostaje zlokalizowana, wataha poluje na nią niestrudzenie, 

aż do momentu, kiedy zdobycz pada zupełnie wycieńczona. 

Wilk porusza się bezgłośnie, nie robiąc najmniejszego hałasu, 

ponieważ biegnie na samych czubkach łap.  

 

 

 

 

 

 



  

 

KOŃ FRYZYJSKI 

  (fryz) 
 

Koń leśny, potężny, masywny. Pochodzi z Holandii. Jest to 

zimnokrwisty kary koń. Arystokratyczna głowa, potężna 

łabędzia szyja, bujna lokowana grzywa, długi ogon    

i krótkie nogi to jego cechy główne. Jest to wysoki koń.  

Mierzy 150-167cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konie i koniki                        

 
Najmniejsze konie świata to konie Falabella - są mniejsze od psów 

bernardynów. A największe konie to konie rasy Shire. Są wysokie, 

osiągają nawet dwa metry, czyli są wysokości siatkarza (wysokość 

jest mierzona w kłębie - między szyją a grzbietem konia). 

 

 

 

 
 
 
 

  



 
Wombat tasmański 

 

Wombat tasmański – średniej wielkości torbacz z rodziny wombatów 

przypominający wyglądem borsuka, o jednolitej szarej sierści. 

Występuje na obszarze Australii od granic Queensland i Nowej 

Południowej Walii wzdłuż pustyń Wiktorii, aż do południowo-

wschodniego krańca Australii oraz na Tasmanii. Jego głównym 

pożywieniem są trawy. Zjada również korzonki, korę oraz liście drzew 

i krzewów. Wombaty mierzą około 100 cm (bez ogona). Długość ogona 

wynosi 2,5 cm. Wysokość zwierzęcia to 25-30 cm, a waga około 30 kg. 

Wombaty upodobały sobie szczególnie pagórkowate tereny pustynne 

i lasy. Mieszkają w norach, które służą również jako kryjówka w razie 

niebezpieczeństwa. Jeden wombat może posiadać nawet 10 nor. 

Wygrzebuje nory przednimi łapami zaopatrzonymi w długie i ostre 

pazury. Aktywny głównie nocą. Poza okresem godowym żyje samotnie. 

 
 
 
 
 
 

 
U ludzi i zwierząt płynie 

krew, a u roślin? 
 

     

 

W roślinach płynie sok, składający się z wody i składników 

pokarmowych, transportowanych do komórek. Owady i bezkręgowce 

posiadają kolorowy płyn, który nazywa się hemolimfą. To prawda, 

że wszyscy jesteśmy podobni. 
 

 

   

 



Książki z mojej półki... 
                                     

Hela i zajęcia pozaszkolne 

 
Hela ma 10 lat, chodzi do szkoły, ma psa Parówkasa i najlepszą 

przyjaciółkę Magdę, na którą zawsze może liczyć. W tym tomie  

nasza bohaterka zakochuje się w pięknym Kevinie, dowiaduje się 

o sekrecie małego kuzyna Ryszardka, wraz z koleżanką Olą zakłada 

kabaret oraz przeżywa wiele różnych ciekawych przygód. Książka 

jest kontynuacją pierwszego tomu pt. ,,Oj, Hela !” napisanego przez  

Barbarę Stenkę. Przygody Heli są ciekawe i bardzo śmieszne. 

Polecam ją każdemu, kto lubi się śmiać. 

 

 

                         
   

 
 

 

Na co warto wybrać się do kina… 
                                                                                        

 

 
 

Producenci „Shreka", „Madagaskaru" i „Kung Fu Pandy" 

przedstawiają film na podstawie książki Cressidy Cowell             

„Jak wytresować smoka", której akcja rozgrywa się w świecie 

Wikingów i dzikich smoków. Bohaterem filmu jest nastoletni Wiking 

mieszkający na wyspie Berk, gdzie walki ze smokami są 

codziennością. Zbliża się właśnie czas inicjacji i jedyna szansa 

na udowodnienie plemieniu i ojcu swojej wartości. Kiedy jednak 

okazuje się, że zamiast wytresować smoka, nastolatek zaprzyjaźnia 

się z nim, cały jego świat staje na głowie. 

 

                            
 

         



Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

       BRUKSELA 

              
Bruksela – miasto i stolica Belgii oraz Unii Europejskiej, położone 

w środkowej części kraju nad rzeką Senne. Oprócz miasta 

na prawach gminy, nazwą Bruksela określa się także Region 

Stołeczny Brukseli, który skupia również 18 innych gmin i liczy około 

1 milion mieszkańców. Aglomeracja brukselska obejmuje także 

pewną liczbę gmin flamandzkich. Miasto Bruksela wraz z całym 

regionem stołecznym posiada oficjalnie status obszaru 

dwujęzycznego, gdzie działają dwie wspólnoty językowe: 

flamandzka i francuska. Równoprawne języki urzędowe to 

francuski, którym posługuje się większość ludności oraz 

niderlandzki. Zasada dwujęzyczności jest ściśle przestrzegana m.in. 

w odniesieniu do nazw ulic, znaków drogowych, wszelkich 

oficjalnych obwieszczeń, itp. Każda z grup językowych posiada 

odrębne szkoły, uczelnie, biblioteki, teatry. 

               
     

Źródło: www.wikipedia.pl 

 

 
 

 Baran - w kwietniu wokół Barana pojawi się wiele ciekawych  

osób i sytuacji. Niektóre znajomości mogą być zawarte    

w zaskakujących okolicznościach.  

 

 Byk - musisz zachować szczególną ostrożność przy 

podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, gdyż później możesz ich 

żałować. Lepiej zastanowić się dwa razy. 

 

 Bliźnięta - możliwie jak najlepiej wykorzystaj przytrafiające 

się okazje. Zapowiada się, więc okres wytężonej i owocnej pracy. 

 

 Rak - nie przegap teraz okazji by właśnie w kwietniu 

zaprezentować swoje zalety i przedstawić się z najlepszej strony.  

Możesz nabyć nowe umiejętności. 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Region_Sto%C5%82eczny_Brukseli
http://pl.wikipedia.org/wiki/Region_Sto%C5%82eczny_Brukseli
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Region_Flamandzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Belgii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_flamandzka_Belgii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_francuska_Belgii
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niderlandzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_drogowy


 

 

 

 

 Lew - wiele Lwów zerwie z normalnym trybem życia i zajmie się 

sprawami innymi niż na co dzień. Możliwe, że w tym miesiącu czeka cię 

podróż i znajdziesz się z dala od domu. 

 

 Panna - kwiecień nastroi cię pozytywnie i przyniesie sporo  

powodów do radości. Będzie to miesiąc bogaty w szczęśliwe  

wydarzenia. 

 

 Waga - to będzie miesiąc nowych znajomości i ciekawych, 

niezapomnianych wrażeń. W twoim otoczeniu pojawi się ktoś,  

kto zmieni twoje podejście do życia i sprawi, że spojrzysz na świat  

inaczej. 

 

 Skorpion - poczucie beztroski i spokoju będzie się przeplatać 

z nawałem codziennych obowiązków i koniecznością radzenia sobie  

z nimi. Uważaj na plotki i intrygi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strzelec - kwiecień zapowiada się nadzwyczaj spokojnie.  

Pochłoną cię sprawy rodzinne i odczujesz ogromne ukojenie. Możesz 

liczyć na przyjemne zmiany w domu. 

 

 Koziorożec - możesz wzmocnić swój autorytet wśród kolegów 

i przyjaciół. Czeka cię wiele sprzyjających okazji do nawiązywania  

nowych znajomości, które znacznie ożywią życie towarzyskie. 

 

 Wodnik - w tym miesiącu poczujesz się otwarty na nowe 

możliwości. Czekają cię nowe znajomości i wiele pozytywnych wrażeń. 

W twoim bliskim otoczeniu pojawi się ktoś dużo starszy od ciebie,  

kto zostanie twoim bliskim przyjacielem. 

 

 Ryby - ten miesiąc z pewnością zaliczysz do wyjątkowo udanych. 

Wewnętrzny spokój, wiara we własne siły i optymistyczne nastawienie  

do świata staną się twoimi talizmanami, które przyciągną do ciebie 

powodzenie oraz dobrych i życzliwych ludzi. 

 

 


