
 Redakcję „Wagarowicza” tworzą: 

 

 

J. Nowocień    IVc 

J. Rycerska    Va 

J. Krupa    Va 

A. Grochowska    Va 

M. Dębowski    Va 

J. Mechlińska    VIa 

J. Wojda    VIa 

A. Charaziński    VIa 

K. Wnuczak    VIa 

J. Kosk     VIb 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 



 

"Maj"- Domeradzki W. 

 
 

Najweselsze, najzieleńsze 

maj ma obyczaje. 

W cztery strony - świat zielony 

umajony majem! 

Ciepły deszczyk każdą kroplą 

rozwija dokoła 

z pąków - kwiaty, z listków - liście, 

z ziółek - bujne zioła. 

A po deszczu dzień pogodny 

malowany tęczą 

lubi wiązać krople srebrne 

na nitkę pajęczą. 

A gdy ciepła noc nadchodzi, 

kiedy dzień już zamilkł, 

maj bzem pachnie, wniebogłosy 

dzwoni słowikami! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
"Czerwiec" 
 

Czerwiec sady owocami 

okrasił najwcześniej, 

czerwienieją w środku czerwca 

słodziutkie czereśnie. 

Jeszcze swoich drzwi za nami 

nie zamknęła szkoła 

a już las się niecierpliwi, 

do siebie nas woła. 

Czekaj lesie, wytrzymaj jeszcze 

czerwiec w mig przeleci 

i po twoim mchu zielonym 

będą biegać dzieci! 

Jeszcze tydzień, jeszcze drugi - 

skończy się nauka 

i w zielonych wrotach lata 

kukułka zakuka. 
 

 

 



 

 

 

 

MAJ, CZERWIEC 

 

„Do maja zima króluje, gdy w jej okresie         

kret kopce buduje”. 

 

 

            „W maju jak w raju”.  

 

 

„Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, 

jego pluchy, pogody, często naśladuje”.  

 

 

 „Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, 

to zwykle rok cały popsuje”.  

 

 

 

 

 

 

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – 

uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, 

że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie 

(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną 

konstytucją. Niektórzy uznają jednak konstytucję korsykańską 

z 1755 r. za pierwszą na świecie, a tym samym amerykańską 

za drugą i polsko-litewską za trzecią. 

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą 

tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania 

obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła 

polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów 

pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia 

pańszczyzny. Zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, 

które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce 

każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, 

lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł 

unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. 

Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną 

przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej 

i demokratycznej monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie 

przetłumaczono Konstytucję na język litewski. 
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Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci 

na całym świecie. 

W Polsce i w innych krajach słowiańskich (np.: Czechy, Słowacja, 

Ukraina) obchodzone jest 1 czerwca od roku 1952. 

Jego inicjatorem była organizacja zwana „The International Union 

for Protection of Childhood”, której celem było zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. 

Nie we wszystkich krajach świata święto obchodzone jest tego 

samego dnia. ONZ obchodzi „swój” Dzień Dziecka 20 listopada 

w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w roku 1959 

oraz Konwencji o prawach dziecka w roku 1989. 

Francuski odpowiednik Dnia Dziecka to Święto Rodziny, 

celebrowane 6 stycznia. 

Japońscy chłopcy świętują 5 maja, a dziewczynki 3 marca.  

W Turcji dzieci obchodzą swoje święto 23 kwietnia. 

 

 

 

 

 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

  
Barbara Makarewicz 
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

             

- Dlaczego została Pani nauczycielką? 

 - Dlatego, że nie dostałam się na prawo, a ponieważ dobrze 
umiałam język rosyjski, skończyłam filologię rosyjską. Później 
przekwalifikowałam się na język niemiecki, chociaż najbardziej 
ze wszystkich przedmiotów lubię historię. Nawet jej trochę 
uczyłam.       

 
- Gdzie chodziła Pani do szkoły? 

- W Kołobrzegu. 
 
- Czego nie lubi Pani u uczniów? 

- Spóźniania się i lenistwa. 
 

- Czy lubi Pani naszą szkołę? 

- Tak, to moja pierwsza i ostatnia szkoła, więc ją lubię. 
                                      
 - Czy była Pani w Niemczech?  
- Tak, kilkakrotnie. 
 
- Gdyby to od Pani zależało, to co zmieniłaby Pani w naszej 

szkole?  

- Zbudowałabym stołówkę i chciałabym, żeby uczniowie raz w roku 
wyjeżdżali na „zielone szkoły”. 
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- Czy była Pani dobrą uczennicą? 

- Tak, nawet bardzo dobrą. 
 
- Czy była Pani dobra z języka niemieckiego? 

- Tylko dobra. 
 
- Ile lat uczy już Pani w naszej szkole? 

- 34 lata. 
 
- Czy lubi Pani swój zawód? 

- Tak, bardzo lubię swój zawód. 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENNIK              
 

 

  Przeprowadzka - zmiana planów.     
                                                                             

  Malować - brak wiary we własne siły. 

 

  Pić wodę - powrót do zdrowia. 

 

  Ryby - nagły przypływ pieniędzy. 

 

  Pies - wierny przyjaciel przy boku. 



 

   

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 
 

 

Nauczycielka zwraca się do ucznia: 

- Wymień 5 zwierząt afrykańskich. 

- Lew, słoń i trzy żyrafy. 

 

     

                      

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

 

 

JAN - to świetny organizator i solidny wykonawca. 

Zawsze jest chętny do pomocy innym.  

 

 

 

ŁUKASZ - jest człowiekiem rozważnym i ostrożnym 

w działaniu. Bardzo zależy mu na aprobacie otoczenia. 

W życiu kieruje się względami praktycznymi. 
 

 

 

 

FILIP - ma wielkie możliwości działania. Jeżeli sprawuje 

funkcję kierowniczą lub wykonuje ważne obowiązki, 

z reguły osiąga znaczne sukcesy zawodowe. 

 



 

 

 

 

 

 

 
ŻANETA - jest bardzo opanowana. Łatwo przystosowuje 

się do otoczenia. Lubi rozkazywać i zaznaczać swoją 

dominującą pozycję na tle otoczenia.  
 

 

 

 

KAJA - służy bezinteresowną pomocą i jest wesołym 

kompanem. Lubi uzewnętrzniać swoje przeżycia. 

 

 

 

DOROTA - śmiało podejmuje się trudnych zadań 

i odważnie stawia im czoło. Cechuje ją duża niezależność 

i trudność w podporządkowaniu się czyimś poleceniom.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiwat Maj, Trzeci Maj 

 

30.04.2009r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy 

uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji w 1791. Montaż słowno – 

muzyczny przygotowali uczniowie klas II Gimnazjum pod kierunkiem 

wychowawców p. E. Chmielewskiej i p. J. Godlewskiej. Nad oprawą 

muzyczną czuwała p. A. Stencka, a dekorację oraz prezentację 

multimedialną wykonała p. M. Skrzędziejewska – Cendrowska. 

Była to niecodzienna lekcja historii dla uczniów klas IV-VI SP 

i Gimnazjum. 

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Ustawę Rządową czyli 

Konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie 

(po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa regulująca zakres 

działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Przepojona 

szczerym patriotyzmem i wolą uratowania Rzeczypospolitej znosiła 

wolną elekcję, konfederacje, rokosze i liberum veto.  

Tamte dni to pożółkłe, ale bezcenne karty historii, o której 

nie można zapominać.  

 
„...We wielkiej sali zamkowej, 
gromkie okrzyki, przemowy. 
Wchodzi król. W radosnej wrzawie, 
zebranych wita łaskawie. 
 
Nagle milknie ciżba zbita, 
marszałek uchwałę czyta. 
Wielka ma zawitać zmiana: 
wolność, równość wszystkim dana. 
 
Wszyscy zjednoczą się w pracy: 
szlachta, mieszczanie, wieśniacy. 
Lecz wszyscy też w równej mierze, 
Polsce winni służyć szczerze.”  

 

 

Biblioteka w Michałowicach 

 

 

„Biblioteka gromadzi bogactwa 
wieków i pokoleń, 
mogą z nich czerpać bez miary 
niepoliczone tłumy, 
a nigdy nie poskąpi 
ani mądrości, ani światła.” 
 

Z okazji 55-lecia działalności Biblioteki Publicznej Gminy 

Michałowice uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie 

plastycznym zorganizowanym przez panią dyrektor E. Kisiel 

i p. M. Skrzędziejewską - Cendrowską.  

 

Oto laureaci:  

 

 I miejsce - Kamila Maciejek, Michalina Sadocha z klasy Va  

 II miejsce - Teresa Kulka - VIa  

 III miejsce - Kamil Bielecki - Vb, Ola Modzelewska – Vb 

 

Wyróżnienia: Beata Jachowicz - Vb, Michał Mączyński - VIc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W marcu odbyły się warsztaty literackie, które prowadziła pani 

Małgorzata Iwanowicz. Małgorzata Iwanowicz jest absolwentką 

Uniwersytetu Łódzkiego, językoznawcą, nauczycielem akademickim. 

Napisała kilkanaście książek edukacyjnych dla dzieci m.in. „Bajkowy 

słownik ortograficzny dla dzieci” i „Bajkowy słownik wyrazów 

podobnych i przeciwstawnych dla dzieci”. 

Zajęcia były przeznaczone dla uczniów naszej szkoły. Warsztaty 

miały na celu pobudzenie u dzieci wyobraźni i kreatywności. Podczas 

pierwszego spotkania pisaliśmy bajki o Ufiku - przybyszu z kosmosu 

oraz wymyślaliśmy banialuki. Banialuki to bezsensowne wypowiedzi, 

rymowanki, opowiadania lub wiersze. 

Na drugim spotkaniu tworzyliśmy w zespołach plakaty pod hasłem 

„Świat dorosłych w oczach dziecka”. Wycinaliśmy wycinki z gazet, 

które następnie przyklejaliśmy na karton i dopisywaliśmy różne 

teksty. 

Ostatnie zajęcia poświęcone były zabawie w quiz, wymyślaliśmy 

opowiadania o naszej krainie wyobraźni i dokańczaliśmy zdania. 

Na koniec pani Małgorzata podsumowała wszystkie zajęcia i rozdała 

nagrody osobom, których prace najbardziej się pani spodobały. 

Nagrodami były słowniki, otrzymali je: Julia Nowocień IVc 

oraz Michał Iłowiecki IIIc.  

Pani Iwanowicz zaprosiła na następne spotkanie, które będzie 

w przyszłym roku szkolnym.  

Warsztaty zorganizowane były przez Stowarzyszenie K40. 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI 

 
Wiewiórka pospolita  

Wiewiórka pospolita, wiewiórka ruda – to gatunek gryzonia 

z rodziny wiewiórkowatych. 

Występuje w Europie i Azji. Jest pospolita na terenie całej Polski. 

Występuje w lasach liściastych i iglastych, a także w parkach 

i zadrzewieniach. 

Jest typowym zwierzęciem nadrzewnym - prawdziwym leśnym 

akrobatą. Błyskawicznie wspina się po drzewach i płynnie skacze 

z gałęzi na gałąź. Grzbiet ubarwiony ma na kolor od rudego 

do ciemnobrązowego, spód ciała jest biały. Wiewiórki żyjące 

w Karpatach i Sudetach mają umaszczenie ciemniejsze – 

ciemnobrązowe. W zimie wszystkie wiewiórki zmieniają ubarwienie 

na popielate (szata zimowa). Długi, puszysty ogon odgrywa ważną 

rolę podczas skoków - stabilizuje kierunek lotu. W dziupli ma swoje 

zapasy, zamieszkuje gniazda ptaków lub buduje je sama w koronach 

drzew. Wnętrze ich wyściela mchami, trawami i drobnymi gałązkami. 

W pełni lata przygotowuje sobie spiżarnię na zimę: może tam 

zgromadzić prawie 100 kg produktów, które zakopuje wszędzie 

po trochu. Jej pożywienie stanowią nasiona, pędy, grzyby, owoce, 

ale także owady, jaja i pisklęta.  

Wiewiórka żyje na wolności około 5 lat.  

W Polsce podlega całkowitej ochronie. 
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Mops 

 

       

W historii mopsa można znaleźć różne hipotezy pochodzenia jego 

przodków. Najbardziej wiarygodna jest teoria mówiąca o przybyciu 

mopsa z Chin szlakiem jedwabnym. Ta rasa, jak donoszą historycy 

i archeolodzy, mogła być tworzona nawet przez 1000 lat w obrębie 

Dworu Chińskiego.  

Mops posiada krępe, zwarte ciało. Wzorzec tej rasy opisuje kufę 

jako "krótką, tępą i kwadratową". Najczęściej spotykane 

umaszczenie to piaskowe z czarną maską, ale dopuszczalne jest 

także płowe, czarne i srebrzyste.  

Pies tej rasy jest kontaktowy i towarzyski, więc źle znosi 

długotrwałą samotność. Wykazuje dość znaczny stopień 

posłuszeństwa i szybko przystosowuje się do życia w rodzinie. Mops 

jest typowym psem do towarzystwa. 

Jest dobrze przystosowany do życia w małym mieszkaniu, nie 

wymaga całogodzinnych spacerów na wolnym powietrzu. Ze względu 

na zredukowaną kufę spotyka się u tej rasy problemy 

z oddychaniem oraz z gałkami ocznymi (za bardzo wystającymi 

z czaszki). 

W Polsce mops staje się coraz bardziej popularny ze względu 

na niewielkie wymagania dotyczące utrzymania i pielęgnacji. 

 

Książki z mojej półki ... 

 
„Harry Potter i Czara Ognia” 

 

      Czwarta część książki J. K. Rowling jest kontynuacją przygód 

małego czarodzieja. W wakacje Harry razem ze swoimi przyjaciółmi 

wybrał się na mistrzostwa świata w quidditchu (grze na miotłach). 

Lecz tuż po ich zakończeniu zwolennicy Voldemorta wprowadzili 

chaos, zabawiając się niemagicznymi ludźmi. Na niebie pojawił się 

Mroczny Znak - symbol Voldemorta. Na jego widok czarnoksiężnicy 

uciekli w popłochu. Harry wrócił do Hogwartu. Okazało się, że w tym 

roku urządzany jest między trzema szkołami magicznymi wielki  

Turniej Trójmagiczny. Polegał on na tym, że każda z trzech szkół 

miała swojego zawodnika, który musiał przejść trzy zadania. 

Wyboru zawodników miało dokonywać specjalne urządzenie 

magiczne - Czara Ognia. Harry dziwnym zbiegiem okoliczności 

zostaje czwartym zawodnikiem turnieju. Wygląda na to, że 

w Hogwarcie jest ktoś, kto planuje go zabić. 

Co dalej się wydarzy? Czy tytułowemu bohaterowi uda się 

przezwyciężyć kłopoty? Odpowiedzi na te pytania szukajcie w tej 

pełnej czarów i magii książce.  
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„NOWOŚCI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI”  

właściwie Alecia Beth Moore (ur. 8 września 1979 w Doylestown) – 

amerykańska piosenkarka i autorka tekstów. Rozgłos zdobyła 

na początku stycznia 2000 roku. Tworzy muzykę z gatunku pop 

rock, choć w początkach działalności muzycznej tworzyła R&B. 

Na początku śpiewała chórki w rapowym zespole Scratch 

N' Smoove, a w piątkowe wieczory przesiadywała w klubach, głównie 

w Philly's Club Fever. Tam właśnie odnalazł ją łowca talentów 

i zwerbował do zespołu Rhythm and blues, którym zainteresowała 

się wytwórnia LaFace. Wkrótce Pink rozpoczęła karierę jako 

piosenkarka Rhythm and blues i w tym stylu muzycznym powstał jej 

pierwszy album zatytułowany "Can't Take Me Home". Wydawnictwo 

to osiągnęło status podwójnej platynowej płyty, a trzy single – 

"Most Girls", "There You Go" i "You Make Me Sick" zajmowały 

wysokie miejsca na listach przebojów w USA, Australii i Wielkiej 

Brytanii. W 2001 r. Pink wraz z Christiną Aguilerą, Lil' Kim oraz 

Myą wykonały cover piosenki grupy Labelle "Lady Marmalade". 

Piosenka ta znalazła się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej filmu 

"Moulin Rouge!" i okazała się wielkim przebojem, co przyniosło Pink 

pierwszą nagrodę Grammy oraz nagrodę MTV Video Music Awards. 

Z końcem października 2008 roku premierę miała piąta płyta 

wokalistki zatytułowana "Funhouse". Piosenką promującą płytę, jest 

"So What" - kawałek, który okazał się wielkim hitem. Drugi singiel 

z tej płyty to "Sober", którego premiera odbyła się 25 listopada 

2008 roku. 

 

GRY 

WORLD OF GOO 
Jest to gra logiczna, o której wszyscy mówią i piszą. Cała 

idea gry skupia się na budowaniu ogromnych struktur złożonych 

z GOO. Głównym celem gry jest doprowadzenie określonej ilości 

kulek GOO do rury reprezentującej wyjście. Aby to uczynić gracz 

musi umiejętnie budować mosty, wieże i inne konstrukcje, aby 

pokonać grawitację oraz terenowe przeszkody takie jak przepaść, 

wzgórza, kolce czy klify. Można już kupić grę World of Goo 

w Polsce!!! Dostępna jest już w kilku sklepach internetowych. 

 

                                     

 

LOST - ZAGUBIENI 
 Fascynująca gra, w której wykorzystano wątki znane z kultowego 

serialu telewizyjnego LOST – ZAGUBIENI. Fani serialu odnajdą 

w niej miejsca i postaci znane z małego ekranu. Znajdą też sporo 

nowości. Nowy jest między innymi główny bohater – dotknięty 

zanikiem pamięci Elliot Maslow. Razem z nim możesz poznać nowy 

rozdział historii rozbitków. 
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Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 
LICHEŃ  STARY  

 

Licheń Stary – wieś położona we wschodniej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin, 

nad jeziorem licheńskim; prawa miejskie XV-XVII w.; od połowy 

XIX w. ośrodek pielgrzymkowy o znaczeniu ogólnopolskim. Historia 

osadnictwa na terenie miejscowości sięga epoki kamiennej, z której 

to przedmioty bytowania człowieka odnaleźli archeolodzy. 

W czasach rzymskich wiódł tędy szlak handlowy, zwany 

bursztynowym. Według legendy na wzgórzu, tuż nad jeziorem, 

znajdowała się wówczas pogańska świątynia, w której czczono 

słowiańskie bóstwo zwane Lichem – od którego z kolei wywodzić się 

miała nazwa miejscowości. Od co najmniej 1458 miał prawa miejskie, 

jednak brak rozwoju oraz zniszczenia z czasów potopu szwedzkiego 

spowodowały utratę tych praw w 1655. Obecnie jedno z większych 

sanktuariów maryjnych w Polsce. Miejsce kultu religijnego Matki 

Boskiej Bolesnej. 
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