
Redakcję „Wagarowicza” tworzą: 

 

 

J. Sierak    IVa 

N. Gajewska    IVa 

J. Dudek    IVa 

W. Michaluk    IVa 

A. Grajewska    IVa 

K. Szewczyk    IVa 

J. Potocki    IVa 

M. Olejnik    IVb 

G. Wilczyńska    IVb 

M. Wyszomirska  IVb 

M. Kupka    IVb 

J. Krupa    VIa 

J. Rycerska    VIa 

A. Grochowska    VIa 

K. Szostek    VIa 

A. Modzelewska   VIb 

M. Draniak    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 
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      Dzień Matki  
– święto obchodzone corocznie w Polsce 26 maja jako wyraz 

szacunku dla wszystkich matek. W tym dniu są one zwykle 

obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami 

przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu 

okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony 

w wychowanie. 
 

 

                           

 

Dzień dziecka 

W Polsce i w innych krajach słowiańskich święto dzieci 

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. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi 

„swój” Dzień Dziecka 20 listopada, w rocznicę uchwalenia 

Deklaracji Praw Dziecka. Francuski odpowiednik tego święta to 

Święto Rodziny, celebrowane 6 stycznia.      

 Od 1994 w Dzień Dziecka, w Warszawie, obraduje Sejm 

Dzieci i Młodzieży. 

 

 
 

 

 
 

file:///F:/wiki/%25C5%259Awi%25C4%2599to
file:///F:/wiki/Polska
file:///F:/wiki/26_maja
file:///F:/wiki/Matka
file:///F:/w/index.php%3ftitle=Laurka&action=edit&redlink=1
file:///F:/wiki/Kwiaciarstwo
file:///F:/wiki/Mi%25C5%2582o%25C5%259B%25C4%2587
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1952
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/20_listopada
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deklaracja_Praw_Dziecka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Rodziny
http://pl.wikipedia.org/wiki/6_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1994
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy


Dzień Ojca  
– święto będące wyrazem szacunku dla ojców obchodzone w wielu 

krajach.  

W Polsce (od 1965 roku), jak i w Nikaragui, święto to obchodzone 

jest 23 czerwca. 

 

 

 

Jak aktywnie spędzić wakacje? 

 

                      
 

Wakacje to wyjątkowy okres roku. Każde dziecko ma wolne dwa 

miesiące od szkoły. Wakacje są latem, jest ciepło, więc powinno się 

je prawidłowo wykorzystać. Nie siedźcie tylko przed komputerem 

czy telewizorem, może wyjdziecie na dwór i pomyślicie nad jakimś 

sportem. Jak pójdziecie do szkoły, to już nie będzie na to czasu, 

będziecie spędzać całe dnie w domu nad książkami. Dlatego mądrze 

wykorzystajcie czas w wakacje. Jeśli lubicie, to można pograć 

w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną czy tenisa. 

Jeżeli jesteś sam i nie masz z kim zagrać, to możesz pojeździć 

na rowerze czy rolkach, albo pobiegać. Jeśli wyjechałeś nad morze, 

to możesz pływać, uprawiać inne sporty wodne, grać w siatkówkę 

plażową, lub piłkę wodną. Jeżeli jesteś w górach, to organizuj sobie 

wycieczki w góry. I tak szybko, miło i sportowo zlecą ci wakacje. 
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Już za parę dni, za dni parę  

Weźmiesz plecak swój i gitarę. 

Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów,  

Do widzenia wam, canto, cantare. 

 

Lato, lato, lato czeka, 

Razem z latem czeka rzeka  

Razem z rzeką czeka las  

A tam ciągle nie ma nas. 

Lato, lato, nie płacz czasem, 

czekaj z rzeką, czekaj z lasem  

W lesie schowaj dla nas chłodny cień  

Przyjedziemy lada dzień. 

 

Lato, lato, mieszka w drzewach, 

Lato, lato w ptakach śpiewa  

Słońcu każe odkryć twarz 

Lato, lato jak się masz? 

Lato, lato dam ci różę  

Lato, lato zostań dłużej  

Zamiast się po krajach włóczyć stu, 

Lato, lato zostań tu. 

 

 

 

 

SENNIK            
 
  
 

      Nowe buty - daleka podróż 
 

Pies na łańcuchu - musisz się ograniczyć 

 

 

 Róża - masz cichego wielbiciela 

 

 Kaktus - kłótnia w rodzinie 

                                   



W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
Na lekcji w-fu nauczyciel poleca uczniom położyć się 

na plecach i ćwiczyć ,,rowerek”. Jeden z chłopców wcale 

nie rusza nogami. 

- Dlaczego nie ćwiczysz? - pyta nauczyciel. 

- Bo jadę z górki. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielka do Jasia: 

- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec? 

- Bo mama nigdy nie ma czasu. 

 

 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, 

jaką tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

 

Juliusz - sprawia wrażenie błędnego rycerza, kruszącego kopię 

w obronie ideałów lub osób pokrzywdzonych. Dla wzniosłych idei 

gotów jest do wielkich poświęceń.  

 

Jakub - lubi kontrolować sytuację i mieć na nią wpływ. Sprawia 

wrażenie jakby chciał zawojować cały świat. 

 

Jacek - jest mężczyzną aktywnym, dynamicznym i zdecydowanym 

w działaniu. Lubi imponować otoczeniu i zyskiwać poklask. Odznacza 

się ruchliwością i dużą inteligencją.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona - to kobieta z klasą, wrażliwa na piękno i harmonię otoczenia 

oraz posiadająca duże poczucie humoru. Bardzo dba o dom 

i rodzinę. 

 

Alicja - lubi tylko przebłyski i fajerwerki. Ma wesołe usposobienie, 

duże poczucie humoru.  

 

Dominika - posiada silną osobowość. Wytycza sobie śmiałe cele 

i konsekwentnie do nich zmierza. Lubi sytuacje jasne i konkretne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza 

 

 

Dnia 20.04.2010 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Michałowicach odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego 

im. Jarosława Iwaszkiewicza, który został zorganizowany przez 

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów pod patronatem 

Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

 

W konkursie udział wzięło 28 uczniów z klas IV-VI. 

 

Komisja konkursowa w składzie: p. Katarzyna Styczeń i p. Agnieszka 

Pastuszek przyznała następująca miejsca:  

 I miejsce – Anna Grochowska kl. VIa  

 II miejsce – Maria Wyszomirska kl. IVb  

 III miejsce – Patrycja Zimnioch kl. Vb 

 

Wyróżnienia:  

- Patrycja Brejnak kl. Vc 

- Natalia Kurdej kl. Vc 

 

Gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przy dźwiękach Chopina 

 

 

Z okazji 200 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina został ogłoszony 

gminny konkurs plastyczny „Przy dźwiękach Chopina”. Nagrodzone 

prace naszych uczniów wezmą udział w gminnym etapie konkursu. 

 

Oto lista nagrodzonych: 

 

1. Jagoda Krupa VIa, Julia Korycka IVa  

2. Kaja Modzelewska IVa, Maria Wawreniuk Vc, Patrycja 

Brejnak Vc  

3. Julia Rycerska VIa 

 

Wyróżnienia: 

 Julia Michalska VIc, Joanna Dudek IVa, Marzena Rybak Va,  

Emilia Polesiak IVc, Julia Nowocień Vc 

 

Gratulujemy !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie 

 

 

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin artysty rok 2010 został 

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony Rokiem 

Fryderyka Chopina. 

Fryderyk Chopin (1810-1849) to najwybitniejszy polski kompozytor, 

a także czołowy pianista i przedstawiciel muzyki okresu 

romantyzmu na świecie. 

Nazywany bywa poetą fortepianu. U źródeł jego twórczości leży 

wielka wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców 

z polskiej muzyki ludowej. Fryderyk Chopin to twórca, który odegrał 

wyjątkową rolę w kształtowaniu naszej świadomości narodowej. 

Muzyka Chopina rozbrzmiewa na Międzynarodowym Konkursie 

Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jest on jednym 

z najstarszych konkursów muzycznych, o wielkim prestiżu 

i światowym rozgłosie. W ciągu osiemdziesięciu lat istnienia 

ewoluował i przeobrażał się, zmieniał i doskonalił swą formę, 

stworzył własną bogatą tradycję. Inicjatorem Konkursów 

Pianistycznych imienia Fryderyka Chopina był prof. Jerzy Żurawlew, 

wybitny polski pianista, pedagog i kompozytor. 

 

Z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora dnia 20.04.2010r. 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbył się 

konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie zorganizowany przez  

p. A. Stencką. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny  

klas 4 - 6. Na początku reprezentacja klasy musiała wylosować 

zdjęcie i opowiedzieć co się na nim znajduje, następnie 

odpowiedzieć na cztery pytania, a na końcu podać tytuły 

wysłuchanych utworów Chopina.  

Jury w składzie pan dyrektor A. Olęcki, p. K. Styczeń, 



 p. M. Skrzędziejewska – Cendrowska, p. A. Kaczorowska oceniało 

poprawną odpowiedź z dokładnymi szczegółami. Przykładowe 

pytania:  

 W jakim kościele Fryderyk został ochrzczony i kiedy?  

 Czy rodzice Fryderyka grali na jakimś instrumencie? Jeżeli 

tak, to na jakim?  

 Gdzie przebywał Fryderyk, gdy dowiedział się o wybuchu 

Powstania Listopadowego? 

Wyniki konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie:  

 I miejsce - klasa 6c  

 II miejsce - klasa 6a  

 III miejsce - klasa 6b 

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się obszerną wiedzą o życiu 

i twórczości Fryderyka Chopina, a także znajomością portretów 

bliskich mu osób, fotografii miejsc, w których kompozytor bywał. 

 

W trakcie obrad jury uczniowie poznali zwycięzców konkursu 

multimedialnego „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem 

świata obywatel”, zorganizowanego przez p. A. Mróz. 

 

Oto oni:  

 I miejsce - Karolina Kajda  

 II miejsce - Bartek Robak  

 III miejsce - Ewa Fudalej 

 

Wyróżnienie otrzymała: Agata Fudalej 

 

Piękną dekorację stanowiły prace uczniów przygotowane pod 

kierunkiem p. M. Skrzędziejewskiej – Cendrowskiej na konkurs 

plastyczny „Przy dźwiękach Chopina”. 

 

Ola Modzelewska 6b 

 

 

 

     



Powiatowe zawody w piłkę nożną chłopców 

 

 

28.04.2010 r. w Raszynie odbyły się powiatowe zawody w piłkę nożną 

chłopców. Gminę Michałowice reprezentowała drużyna chłopców 

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

 

Nasza drużyna w składzie:  

 Szybeler Rafał  

 Pióro Rafał  

 Sokół Piotr  

 Bihun Daniel  

 Dróżdż Piotr  

 Jędrych Piotr  

 Hryciuk Hubert  

 Koza Piotr 

 

zajęła V miejsce w powiecie pruszkowskim.  

Gratulujemy! 

 

 

2012 Talentów 

 

Program „2012 Talentów” został przygotowany z myślą 

o upowszechnianiu piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. Prace nad 

programem z udziałem samorządowców i piłkarzy rozpoczęły się 

w 2008 r. Inauguracja programu odbyła się 21 kwietnia 2009 r. 

podczas otwarcia boiska „Orlik” w Raszynie. Nagrodą I edycji był 

udział zwycięskich drużyn w obozie szkoleniowym w Spale. 

29 kwietnia 2010 roku odbyła się w Ursusie druga edycja programu 

„2012 Talentów”. Udział w niej wzięła drużyna piątoklasistów 

ze Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Michałowicach. 
Reprezentacja w składzie:  

 Dróżdż Piotr  

 Jędrych Piotr  

 Hryciuk Hubert  

 Kozarzewski Maks  

 Koc Mateusz  

 Sobiecki Dominik  

 Konopka Michał  

 Godlewski Damian  

 Goźliński Ernest  

 Koza Piotr  

 Burs Ignacy 

zajęła III miejsce. Nasza drużyna zaprezentowała bardzo wysoki 

poziom gry.  

 

Gratulujemy! 



Wiwat Maj, Trzeci Maj 

 

 

30.04.2010 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy 

uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji w 1791. Montaż słowno – 

muzyczny przygotowali uczniowie klasy IIa Gimnazjum 

pod kierunkiem wychowawcy p. W. Żochowskiego.  

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. Zdaniem 

dwóch współautorów konstytucji, Ignacego Potockiego i Hugona 

Kołłątaja była ona „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny". 

Po utracie niepodległości w 1795, przez 123 lata rozbiorów, pamięć 

o niej pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości 

i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.  

Uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone 

w polskiej historii i kulturze.  

Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 

3 maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe. 

Od roku 1940 na czterdzieści lat zeszło do podziemia, aby w roku 

1990 znowu powróć do kalendarza świąt państwowych.  

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

i Gimnazjum.  

 

 

 

 

 

 

„...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”. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Rozgrywki międzypowiatowe w piłce ręcznej chłopców 

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II zdobywając 

Mistrzostwo Powiatu Pruszkowskiego w piłce ręcznej chłopców 

przystąpili do kolejnych rozgrywek - międzypowiatowych. Zawody 

odbyły się w Iłowie w powiecie sochaczewskim. 

Nasza drużyna rozpoczęła rozgrywki od porażki, jednak ten wynik 

nie dyskwalifikował z dalszej walki o medale. Kolejny mecz chłopcy 

musieli wygrać, aby grać o brązowy medal, jednak po zaciętym 

spotkaniu z drużyną z Żyrardowa padł remis, plasując drużynę 

z Michałowic na V miejscu.  

 

Drużyna wystąpiła w składzie:  

 Emil Sulik  

 Rafał Pióro  

 Krzysztof Wyszomirski  

 Piotr Sokół  

 Filip Jadacki  

 Patryk Patoleta  

 Daniel Bihun  

 Rafał Szybeler  

 Hubert Hryciuk  

 Przemysław Bedełek 

Gratulujemy! 

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 

 

Dnia 12.05.2010 r. przeprowadzono II etap szkolnego konkursu 

ortograficznego. Dwunastu uczniów z klas IV – VI pisało dyktando 

i rozwiązywało test ortograficzny. 

 

Komisja w składzie:  

1. Katarzyna Styczeń  

2. Agnieszka Pastuszek  

3. Alina Stencka 

przyznała następujące miejsca:  

 

 I miejsce: Jagoda Krupa kl. VIa  

 II miejsce: Katarzyna Przysucha kl. VIa  

 III miejsce: Matylda Kupka kl. IVb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NASI MŁODZI POECI... 

 

MAJ 

 

Cóż ja napisać o maju mogę, 

Gdy kwiecień przyniósł tak wielką trwogę. 

Niby kwiatami rozpoczął pięknie, 

A potem płacz, aż serce pęknie 

I smutek, który przeszedł przez kraj, 

Będzie trwał ciągle przez cały maj. 

Daj nam maju kwiatów dużo, 

Przypomnij o zmarłych wiosenną burzą. 

Niech każde czekanie po błysku na grzmot 

Przywoła w pamięci nieszczęsny ten lot. 

Niebo po burzy się uspokoi, 

Ta cisza niezwykła rany ukoi. 

Maj, co po kwietniu przyszedł niestrudzenie 

pomoże zrozumieć po co jest cierpienie. 

Smutku na długo zatrzymać się nie da, 

Bo pąk od słońca tak mocno nabrzmiewa. 

Aż pęka. 

Od skurczu, powoli, nieśmiało, 

Radośnie, ze smutkiem, z cierpieniem, 

Z  łzą w oku, goryczą, dostojnie i wzniośle 

Budzi się ku wiośnie. 

 

 

 
 

 

CZERWIEC 

 

Ależ ten czerwiec ma barwę czerwoną                                                                                                                

I trudno znaleźć rym do tego                                                                       

Trzeba ozdobić go płatków koroną                                                                                                                           

I może będzie coś jeszcze z niego                                                                            

Ta czerwień z kwiatów różanych pochodzi                                                                                                               

Gdyż wszystkie wtedy jednomyślnie                                                                                                                        

Gdy słońce tylko zaczyna wschodzić                                                                                                                           

Kwitną i kwitną wyraziście                                                                                                                                                    

To najwyraźniej nie zapach szkoły                                                                                                                                      

To zapach swobody i wakacji                                                                                                                                      

Więc  teraz  już w kwietniu możesz być wesoły                                                                                                            

Porozmawiaj więc o czerwcu przy kolacji                                                                                                                              

Już nie pobiegniesz szybko do szkoły                                                                                                                                   

Jak koń goniony batem                                                                                                                                                         

Teraz woń róż teraz bądź wesoły                                                                                                                                    

Bo wkrótce odpoczniesz latem. 

 

 
Marysia Wyszomirska IVb 

 
 
 

 



 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 
Gimnastyka języka. 

 

 

 

   Język w górę uniesiony, 

   Język skromnie w bok zwrócony. 

     ………. 

 

 

 

 

 KRÓL KRÓLOWI TARANTULĘ   

 WŁOŻYŁ CZULE POD KOSZULĘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podróże ze smakiem… 

 

SHREK  

 
Składniki:  

 

 6 jajek  

 ¾ szklanki cukru  

 ¾ szklanki mąki  

 ¾ szklanki mąki ziemniaczanej  

 łyżeczka proszku do pieczenia  

 duży zielony Pysio  

 3 budynie śmietankowe  

 2 opakowania delicji  

 3 galaretki (zielone)  

 śnieżka  

 
 



 

 

 

 

 

Sposób przygotowania 
 

1. Cukier ucieramy z żółtkami, dodajemy ubite 

białka, a następnie mąkę z proszkiem do pieczenia i lekko 

mieszamy. Wlewamy do formy, pieczemy 30 minut 

w temperaturze 180°C. 

2. Budynie rozpuszczamy w 1,5 szkl. pysia i gotujemy 

z pozostałym. Gorącą masę polewamy 

na biszkopcie. Układamy delicje. Przykrywamy śnieżką 

z jedną tężejącą galaretką rozpuszczoną w szklance 

wody. Polewamy pozostałymi galaretkami przygotowanymi 

według przepisu na opakowaniu. 

 

                                                         

      

Ciekawostki   

 

              Dom – pułapka 
 
Drzwi otwierające się na puste ściany, schody, które prowadzą 

do nikąd, balkony, na które nie można wyjść – to tylko niektóre 

niespodzianki czekające w domu zbudowanym przez Sarah 

Winchester w San Jose w dolinie Santa Klara w Kalifornii.  

Od 1884 r. do 1922 r. murarze i cieśle codziennie przychodzili tu 

do pracy, aż do dnia śmierci właścicielki. Za życia nie wpuszczała 

do domu nikogo, z wyjątkiem robotników i służby. Dziś uważa się, 

że tajemniczy dom Winchesterów jest nawiedzany przez duchy 

Sarah oraz jej córki i męża. 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 Lampart 
Lampart to jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie 

wielkich kotów. Jest drapieżnikiem polującym zazwyczaj nocą, choć 

zdarza się, że i za dnia. Przystosowuje się właściwie do wszystkich 

typów siedlisk. Kolor jego sierści jest różny. Najczęściej jest 

żółtobrązowa, z nieregularnie rozmieszonymi czarnymi plamkami. 

Również głowę, brzuch i kończyny pokrywają cętki. Czasami 

zdarzają się osobniki całkowicie czarne, z ledwie widocznymi 

cętkami. Te czarno ubarwione lamparty nazywane są czarnymi 

panterami. Częściej spotyka się je w Azji niż w Afryce. Lampart 

jest prawdziwym akrobatą i spędza większość czasu na ulubionych 

drzewach, skąd obserwuje swoje terytorium.  

 
 

 

 

Mamut 
 

Mamut – rodzaj trąbowców wymarłych pod koniec ostatniej epoki lodowej, 

u schyłku plejstocenu, zamieszkujących rozległe obszary Europy, Ameryki 

Północnej i północnej Azji. 

 

Na podstawie znalezisk przy pracach na Syberii możliwe było dokładne 

i precyzyjne odtworzenie wyglądu tych zwierząt. Ich pożywieniem były 

pędy i gałązki wierzby, olchy, brzozy, młode igliwie i drobne rośliny zielne. 

Mamut włochaty należał do ulubionej zwierzyny łownej człowieka w późnym 

plejstocenie, co znalazło swe odzwierciedlenie w zachowanych do dzisiaj 

licznych wyobrażeniach i malowidłach, pozostawionych głównie na ścianach 

jaskiń (np. w Rouffignac we Francji). Mamuty były źródłem pożywienia, ale 

dostarczały także materiałów do wyrobu okryć (skóry), sprzętów 

domowych, narzędzi i ozdób (kości, ciosy). Największy znany gatunek 

mamuta, mamut stepowy, którego szczątki odnaleziono na obszarze 

Europy i Azji, osiągał 4, 5 – 5 m wysokości w kłębie. Nie do końca jest 

jasna przyczyna wymarcia mamutów. Najogólniej rzecz biorąc podaje się 

trzy ewentualne przyczyny lub ich kombinację: 

 - mamuty wymarły ze względu na istotne zmiany w klimacie na przełomie 

plejstocenu i holocenu (ok. 10 tysięcy lat temu), do których zwierzęta 

nie zdołały się dostosować, 

 - zwierzęta wyginęły w wyniku jakiejś choroby lub epidemii, 

 - mamuty zostały wytępione przez człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSTANG  

 
Kiedyś żyły w Ameryce Północnej, ale teraz można je spotkać 

wszędzie. W XVI wieku ich rasa nazywała się końmi iberyjskimi. 

Wywodzą się od koni arabskich i berberyjskich. Wiele z tych 

pięknych, wytrzymałych koni wypuszczono na wolność na pustyni. 

W ten sposób rozproszyły się po całej Ameryce Północnej 

i utworzyły zdziczałe stada. Zaczęto je nazywać mustangami. Były 

szczególnie cenione przez plemiona indiańskie, którym udało się 

wiele z nich złapać i udomowić.  Na początku XIX wieku żyło 

od jednego do dwóch milionów mustangów i wiele nadal przebywało 

na wolności. Obecnie istnieje mniej niż 50 tysięcy mustangów, 

a w niektórych rejonach jest ich niepokojąco mało. Dlatego podjęto 

ochronę rasy. Ponadto ten gatunek został uznany za rasę 

odgrywającą dużą rolę w kulturze amerykańskiej. Mustangi są 

różnie umaszczone, lecz najczęściej gniade, kasztanowe i bułane. 

Mają różną wielkość i masywność, ale najbardziej doceniane są te, 

które mają dużo z koni berberyjskich. Są inteligentne, więc łatwe 

do trenowania, są przy tym silne i wytrzymałe.  W kłębie osiągają 

140 – 160 cm. 

 

 
 

 

Wsiądź na rower! 

 
Jazda na rowerze jest jednym z najzdrowszych ćwiczeń fizycznych 

i jednocześnie najbardziej dostępnym. Pomoże ci zadbać o siebie 

przez cały rok! 

Spokojna sylwetka, tułów lekko pochylony do przodu, ręce lekko 

ugięte w łokciach, a dłonie swobodnie oparte na kierownicy 

i rozluźnione mięśnie rąk. Jedziesz spokojnie i płynnie kręcąc 

pedałami. Ten tlenowy wysiłek, wbrew pozorom, angażuje wszystkie 

mięśnie do pracy. Oznacza to mnóstwo spalonych kalorii ;) 

 
 

 

      



       GOLF NA KSIĘŻYCU 

Był 6 lutego 1971 roku, gdy astronauta Alan Shepard będąc 

na księżycu urządził sobie partyjkę golfa. Z uwagi na małą 

grawitację i długi lot piłki, rozgrywka nie trwała długo. Obecnie 

na księżycu znajdują się trzy piłki golfowe.    

 

 Jaki kolor, tyle włosów!!!       
            Blondyni i blondynki mają więcej włosów. Średnio 

posiadamy 100.000 cebulek włosowych. Blondyni posiadają ich  

146.000, bruneci 110.000, szatyni 100.000.          

           

 

 

 

Z JAKĄ SIŁĄ UDERZA BOKSER 

Podczas badań naukowych okazało się, że pięść 

boksera może poruszać się z prędkością  

50 km/h. Warto pamiętać, że zawodowy bokser do uderzenia 

wkłada również masę, dlatego najmocniejsze ciosy dochodzą z siłą 

400 kg. Przeciętny człowiek, który nie trenował wcześniej boksu 

uderza aż dziesięciokrotnie słabiej.  

Książki z mojej półki... 
                                     

          4½ przyjaciela i krokodyl w Internecie 

 
Przed biurem detektywistycznym ,,Kalle i spółka” nowa zagadka! 

Ale zacznijmy od początku. Kalle wraz z trójką przyjaciół – 

Rzodkiewą, Stefką i Fridhelmem oraz ich psem Stokrotą postanowił 

założyć biuro detektywistyczne. Pewnego dnia w ich szkole zostaje 

stworzone koło komputerowe, na które czwórka przyjaciół 

postanowiła się wybrać. Jednak dla Stefki, speca od komputerów, 

to za mało. Marzy ona o nowym komputerze. Według niej jej stary 

jest za wolny. Jednak rodzice nie chcą nawet o tym słyszeć. 

Na dodatek Kalle postanowił stworzyć stronę swojego biura. Cała 

czwórka wybiera się do kafejki internetowej. Stefka poznaje tam 

świetnego chłopaka imieniem Sven. Proponuje on jej wymianę: 

pieniądze i stary komputer za nowy. Okazuje się jednak, że Sven 

ukradł komputer. Więcej dowiecie się po przeczytaniu tej 

fantastycznej książki. Polecam. 

                                                     

                                        

 



Na co warto wybrać się do kina… 
                                                                                        

 
 

Farmerzy z małego miasteczka postanawiają pozbyć się 

wykradającego im zbiory przebiegłego lisa i wypowiadają wojnę 

rudemu drapieżnikowi. Animowana komedia, zrealizowana w studio 

Blue Sky, w którym powstała słynna "Epoka lodowcowa". 

Farbowany z niego lis. Zwyczajnie lisi i nadzwyczajnie ludzki. 

Schwytany w pułapkę, obiecał swojej lisiczce, że przestanie 

uszczuplać kurzą populację i poświęci się rodzinie. Lecz po latach 

znowu słyszy zew natury. Wyprowadza się z ciasnej nory i osiedla 

naprzeciwko włości trzech złośliwych farmerów, którzy w swoich 

magazynach trzymają nie tylko chrupiące kurki, ale i kaczki, gęsi, 

a nawet pyszny cydr. Wygodne, uporządkowane życie w luksusowym 

pniaku i praca felietonisty to dla liska za mało. Mściwa ludzkość nie 

daruje mu tego zrywu ku wolności. Jaką rolę w tym 

międzygatunkowym teatrzyku odegra lisia rodzina, szczur 

wymachujący sprężynowcem oraz tłustawy, wiecznie "zwieszony" 

opos? 

 
 

NOWINKI ZE ŚWIATA MUZYKI… 

 

Rysiek Riedel 
Rysiek Riedel wieloletni lider i wokalista zespołu ,,Dżem”.  

Urodził się 7 września 1956 roku w Chorzowie. Jego miłość 

do śpiewu zaczęła się na obozie harcerskim, przy tzw. 

„śpiewankach”. Do zespołu ,,Dżem” dołączył w grudniu 1973 roku.  

Riedel kochał wolność, był ostatnim polskim hipisem. Zmarł 

na zatrzymanie akcji serca 30 lipca 1994 roku w Chorzowie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

                                PIZA 
Piza – miasto we Włoszech, w Toskanii, nad rzeką Arno, oddalone 

o 13 km od wybrzeża Morza Tyrreńskiego. Piza jest także jedną 

z prowincji Toskanii o powierzchni 2448 km², zamieszkaną przez 

ok. 385000 osób, podzieloną na 39 komun. Założona przez Etrusków 

lub Ligurów, później port morski. Stała się potężną republiką 

między X a XII wiekiem. W roku 1081 uzyskuje prawa miejskie 

i zrzeczenie się księcia Toskanii wszelkiej jurysdykcji oraz nadanie 

praw mieszkańcom wyboru margrabiów. Piza wzbogaciła się w tym 

okresie na łupach pochodzących z kampanii przeciwko Saracenom 

na Sycylii i Sardynii – najlepiej świadczy o tym kunszt wykonania 

słynnej w świecie Krzywej Wieży. Od XVI w. podupadła głównie 

z winy nanoszonego przez rzekę mułu, który doprowadził 

do zapiaszczenia portu. W 1409 miejsce soboru. W Pizie znajduje 

się również jeden ze starszych uniwersytetów na świecie z 1343. 

                          

                         Krzywa wieża 
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