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Uwaga!!! Uwaga!!! 
To zaleŜy od Ciebie! MoŜesz być  

twórcą swojej gazety i moŜesz mieć 
 wpływ na to, o czym będziemy pisać 
 w „Wagarowiczu”!!! 

Zachęcamy Was do współpracy.  
Piszcie, co chcielibyście zmienić  
w naszej gazetce i w szkole.  

MoŜe 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  



CZEŚĆ!!! 
     
   
 
Witamy Was po wakacjach 
na łamach naszej gazetki! 
Wierzymy, Ŝe jesteście 
wypoczęci i z zapałem 
rozpoczęliście rok szkolny 
2008/2009. 
 

śyczymy Wam samych 
sukcesów w nauce!!! 
I jednocześnie mamy 
nadzieję, Ŝe spodobają się  
Wam przygotowane 
przez nas artykuły. 

 
 
 
Redakcja „Wagarowicza”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
KONIEC WAKACJI 
 
 
śegnajcie, lasy zielone, 
śegnajcie, rzeki błękitne. 
JuŜ jesień idzie przez łąki  
I wrzosem liliowo kwitnie. 

 
Tadeusz Kubiak 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



A NAM JEST SZKODA LATA… 
chwila wspomnień z kolonii z śelistrzewa 

czas relaksu... 

 pod bacznym okiem opiekunów z naszej 
szkoły… 
 

 

 niezapomniane przeŜycia z wioski indiańskiej… 

 

  finał randki w ciemno 

 



 

SENNIK            
 
                                       

 
 
BagaŜ – kłopoty. 
 

Dół – smutek. 
 
Jajko – zapowiada szczęście i zdrowie. 
 

Oczy – ktoś próbuje cię oszukać. 
 
Bal - radosne wydarzenia. 
 
 
 

 
 

W szkole wcale nie jest nudno. 
Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 
Nauczycielka do Małgosi: 
- Przyznaj się ściągałaś od Jasia! 
- A skąd pani o tym wie? 
- Bo obok ostatniego pytania on napisał: „nie wiem”, a ty „ja teŜ”. 
 
  

 

 
 
Nauczycielka pyta dzieci: 
- Jakie macie zwierzęta w domach? 
- Ja mam psa. 
- A ja mam kota. 
- A ja mam kurczaka w zamraŜarce... - mówi Jaś. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
        
                                                       
Poznajcie sekrety swojego imienia. MoŜecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

MATEUSZ - jest niezwykle odpowiedzialny, prawdomówny, 

sprawiedliwy. Raz podjęte postanowienia i raz dane słowo, realizuje 

z Ŝelazną konsekwencją, choćby miał ponieść straty. Chętnie innym 

pomaga.  

 

MICHAŁ  -  jest dobry, pogodny, inteligentny, słuŜy chętnie 

pomocą. Często podejmuje się działań, których nie moŜe wykonać. 

Sprawia wraŜenie człowieka zarozumiałego.  

 

PIOTR  -  bywa surowy, twardy, ale jednocześnie grzeczny 

i układny. Jest wielkim myślicielem, czasem zŜera go ambicja. 

Zainteresowany jest rzeczami wielkimi, nie odkrytymi tajemnicami, 

nauką. Lubiany w środowisku zawodowym i domowym. Czasem 

roztargniony, czym denerwuje najbliŜszych. 

 

BEATA – jest powaŜna, troskliwa. Lubi czasem rozkazywać, ale 

i słuchać. Niezwykle ceni sobie spokój, albowiem w Ŝyciu kieruje się 

głównie uczuciem. Uwielbia przyrodę i dalekie podróŜe, dosyć 

często przebywa poza domem.  

 

GABRIELA  -  ma niezwykły umysł, szerokie horyzonty, 

wrodzony dar do badań naukowych. Zachwyca ją wszystko, 

co piękne i jest w harmonii z otoczeniem. Wskazane są dla niej 

wszelkie zawody związane z tworzeniem nowych przestrzeni, czy 

to dosłownie jako architekt, czy teŜ bardziej metaforycznie – jako 

muzyk i pisarz. 

   

MARIA  -  cechuje ją doskonałość. Ma rozwiniętą intuicję. 

Jest przy tym wnikliwa i stara się zawsze dotrzeć do istoty 

problemu. Do Ŝyciowych zadań podchodzi w sposób perfekcyjny 

i często innym ludziom stawia wysokie wymagania. Oddana Ŝyciu 

rodzinnemu, ale i wiele Ŝądająca od tych, których kocha. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Z śYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguracja roku szkolnego 2008/09  
 
 
 
Wszystko co dobre, kończy się. Nadszedł wrzesień i przyszła pora 
powrócić do nauki i pracy. Nadchodzące miesiące to czas nowych 
znajomości, przyjaźni, róŜnorodnych uroczystości, sukcesów, 
a czasami niepowodzeń. 
Ale pamiętajmy: za rok znów będą wakacje... 
01.09.2008 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Michałowicach 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/09. 
Dyrektor Zespołu Szkół pan Andrzej Olęcki powitał zgromadzonych 
uczniów, szczególnie klas pierwszych, licznie przybyłych rodziców 
i grono pedagogiczne. Przedstawił nowych nauczycieli. 
Gościem honorowym był Wójt Gminy Michałowice pan Roman 
Lawrence.  
 
śyczymy wszystkim uczniom, aby nauka była dla nich przyjemnym 
obowiązkiem i pasmem sukcesów.  
 

 



Sprzątanie świata  
 
Tradycją naszej szkoły jest wrześniowa akcja „Sprzątanie świata”. 
Organizują ją  nauczyciele biologii p. B. CzyŜewska i p. A. Wąsowicz 
– Ciechomska we współpracy z Gminą Michałowice. 13.09.2008 roku 
uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami sprzątali wyznaczone 
obszary Michałowic. Mimo brzydkiej pogody, wszyscy z zapałem 
wzięli się za sprzątanie, świadomi, Ŝe czystość naszego najbliŜszego 
otoczenia zaleŜy od nas samych i świadczy o naszej kulturze. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe śmieci w tym roku było wyjątkowo mało. 
Akcja „Sprzątanie Świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy 
odbyła się tam w 1989 roku. Wówczas 40 tysięcy mieszkańców 
Sydney wzięło udział w sprzątaniu terenów portu. W kolejnych 
latach akcja zataczała coraz szersze kręgi, aŜ w 1993 roku trafiła 
równieŜ do Polski, gdzie jej koordynacją od lat zajmuje się 
Fundacja „Nasza Ziemia". Tegoroczne hasło kampanii brzmi 
„Posprzątajmy polskie lasy!” Pamiętajmy, Ŝe lasy są nie tylko ostoją 
tysięcy gatunków roślin i zwierząt, ale szczególnie w obecnych 
czasach mogą skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. 
Las pochłania dwutlenek węgla oraz inne szkodliwe substancje na 
przykład pyły, produkuje tlen, stabilizuje wilgotność powietrza, 
chroni przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłania gleby i wody, 
magazynuje wodę opadową i zmniejsza siłę wiatrów (w tym tornad, 
huraganów).  
Las wymaga troski ze strony nas wszystkich, gdyŜ z jego 
dobrodziejstw korzystać będą równieŜ przyszłe pokolenia.  

Ciekawostki   
czyli co ciekawego dzieje się na świecie? 
 
600 tysięcy laptopów rocznie 

  gubią Amerykanie na lotniskach.  

 
 
60-letnia kobieta z Indii zaniosła   
do banku sto kilogramów drobnych monet. 
Wypełniły one cztery wiadra i były  
dorobkiem  44 lat Ŝebrania. 
 

        
 
W Polsce zuŜywa się miliard foliowych  
toreb  rocznie.   

                                                 
 
 
 



KsiąŜki z mojej półki ... 
 
                        
                            „Świat Harry’ego Pottera”  
 
   Czy zastanawialiście się kiedyś nad światem otaczającym 
Harry’ego Pottera? Czy wiecie, jakie znaczenie mają nieznane nam 
dotąd słowa, które padają w poszczególnych częściach tej 
niesamowitej opowieści? Czy nie zastanawialiście się nigdy 
nad dziwnymi zjawiskami otaczającymi naszego bohatera?  
    Polecam Wam ksiąŜkę „Księga wiedzy czarodziejskiej” autorstwa 
Allana Zoli Kronzeka i Elizabeth Kronzek, która oprowadzi Was 
po tym magicznym świecie. Wyjaśni wiele znaczeń, których 
wcześniej nie rozumieliście. Dzięki tej ksiąŜce moŜemy odkryć 
bogactwo zdumiewających informacji na temat wszelkich 
magicznych rzeczy i zjawisk, z jakimi spotyka się Harry. 
Dzięki temu zmienicie tok myślenia o tym fantastycznym świecie. 
    Polecam tę ksiąŜkę wszystkim, którzy nie mają dostępu 
do biblioteki Hogwartu.  
 
                              

                           
                                                                           

WITAM WSZYSTKICH W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2008/2009.  
STARTUJEMY Z NOWĄ PORCJĄ GIER DLA WAS!!! 
 
METIN2 
Metin2 wprowadzi Cię w orientalny świat fantasy. MoŜesz zostać 
mistrzem sztuk walki, moŜesz walczyć  jako sojusznik Boga Smoka 
przeciwko mrocznemu wpływowi Kamieni Metin, które zatruwają 
ziemię. Walcz takŜe w dzikich bitwach, zdobądź ich ziemie 
i dobytek lub zjednocz je i zostań nowym władcą. Grę ściągniesz 
za darmo ze strony www.metin2.pl. Jeśli masz jakieś pytania 
odnośnie gry - zapraszam na moje gg 5372080. 

 
 
TUROK 
Poznaj historię Josepha Turoka – członka specjalnego oddziału 
komandosów. Został on wysłany na misję, której celem było 
wyeliminowanie człowieka odpowiedzialnego za liczne zbrodnie 
wojenne. Przy próbie lądowania statek Turoka został zestrzelony,  
ale na szczęście wyszedł z tego bez szwanku.  

 



„NOWOŚCI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI”  
  

   
BEYONCE 
 Beyoncé Giselle Knowles (ur. 4 września 1981 roku 
w Houston w USA) – amerykańska wokalistka, autorka piosenek, 
producentka, aktorka, tancerka i projektantka mody. 
WspółzałoŜycielka i liderka zespołu Destiny's Child. Od 2002 roku 
działa równieŜ jako solistka. śona rapera Jaya-Z. 

Bee śpiewać zaczęła juŜ w wieku 7 lat, występując w kościelnym 
chórze. Prawdziwa kariera rozpoczęła się wraz z powstaniem 
zespołu Destiny's Child. Tworzyła go Beyonce, jej kuzynka Kelly 
Rowland, Latavia Roberson i Letoya Luckett. MenadŜerem zespołu 
został ojciec Beyonce, Mathew Knowles. 

Grupa Destiny's Child została zauwaŜona w 1997 roku wraz z ich 
multi-platynowym singlem „No, No, No” z debiutanckiej płyty. 
W 1999 roku światło dzienne ujrzał kolejny album zatytułowany 
„The Writing's On The Wall". Promowana przez 3 utwory „Jumpin' 
Jumpin'", „Say My Name" i „Bills, Bills, Bills" płyta znalazła ponad 
10 milionów nabywców na całym świecie. Szacuje się, iŜ łącznie 
do 2002 roku sprzedane zostały 33 miliony ich płyt, grupa 
otrzymała wiele nagród. 

W roku 2001 dziewczyny postanowiły rozpocząć kariery solowe. 

Teraz BEYONCE jest sławna na całym świecie. 
 
 
 
 
 

 
   

 

 HOROSKOP 
 

Baran: Ten miesiąc wymaga od Ciebie opanowania, 
wyciszenia się i rozwaŜnych decyzji w kaŜdej sferze Ŝycia. 
 
 

Byk: Nim podejmiesz waŜną decyzję, weź kilka 
głębszych oddechów. Zarówno los, jak i ludzie mogą Ci robić róŜne 
figle i niespodzianki. 
 
 

Bliźnięta: Bądź bardziej wyrozumiały wobec osób 
niezdecydowanych, które np. nie mogą od razu dać Ci wiąŜącej 
odpowiedzi. PrzecieŜ sam miewasz z tym problemy. 
 
 

Rak: Nie wymuszaj na innych obietnic, bo to nie tylko nie 
przysporzy Ci sympatii, ale moŜe nawet spowodować komplikacje we 
wzajemnych stosunkach. 
 
 



Lew: Jest powiedzenie, Ŝe to co nas nie zabije, to nas 
wzmocni. Postaraj się omijać przeszkody, jeśli się da i jak się da. 
 

Panna: Ogólnie towarzyszyć Ci będzie całkiem niezła 
passa, choć zapowiada się kilka nerwowych momentów. W relacjach 
z ludźmi stosuj delikatniejsze metody niŜ przymus, nakazywanie, 
besztanie. 
 

 Waga: Postaraj się wykazać więcej dyplomacji 
w kontaktach z najbliŜszymi osobami i w środowisku, w którym się 
obracasz. 
 

Skorpion: Wszystko, czym będziesz się zajmować, to 
będziesz robić z pasją. Nie odkładaj waŜnych spraw zawodowych 
i osobistych. Postaraj się kuć Ŝelazo póki gorące. 
 

Strzelec: Skup się na najtrudniejszych zadaniach. 
Planety pozwolą Ci się sprawnie uporać z tym, co zazwyczaj 
pochłaniało mnóstwo czasu i energii. WykaŜesz się znakomitą formą 
intelektualną i zmysłem praktycznym. 
 

KozioroŜec: Planety zachęcają do wymiany informacji 
i doświadczeń ... MoŜesz bardzo skorzystać, obserwując 
i naśladując innych. Ty teŜ masz wiele ludziom do zaoferowania, 
pod warunkiem, Ŝe zechcesz się z nimi podzielić swoją wiedzą 
i pomysłami. 
  

Wodnik: Problemy są po to, by je pozałatwiać. 
Bez obaw korzystaj z rad i doświadczeń innych ludzi, nawet jeśli 
wydadzą Ci się one kontrowersyjne. 
 

Ryby: Tobie raczej nic bezpośrednio nie zagraŜa, ale 
atmosfera zrobi się nieprzyjemna. Ludzie będą Ci się  Ŝalić, moŜesz 
być świadkiem cudzych konfliktów. UwaŜaj na przeprowadzanie 
większych transakcji. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


