
Redakcję „Wagarowicza” tworz ą: 
 

K. Przysucha    Va 
J. Krupa    Va 
J. Rycerska    Va 
M. Dębowski    Va 
A. Modzelewska   Vb 
K. Wyszomirski   Vb 
P. Sokół    Vb 
T. Kulka    VIa 
J. Mechlińska    VIa 
A. Charaziński   VIa 
K. Wnuczak   VIa 
J. Kosk     VIb 
W. Białecki    VIb 
 

 
 
 
 
 
 

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  



 
Włosy twe jak płomienia błyskawicy grzywa,  
Jak surm mosięŜnych świetna, weselna muzyka,  
Jak uroczyste święto bogatego Ŝniwa,  
Jak w południe lipcowe spieka słońca dzika.  
 
Włosy twe: bursztyn, jedwab, ogień i oliwa,  
jesienny niebywały przepych października,  
W zasobnych miodnych ulach praca pszczół szczęśliwa,  
Złote szaleństwo wina dla ust biesiadnika.  
 
Włosy twe: rozŜagwiona rozkoszy pochodnia,  
Kojące jako morze, kuszące jak zbrodnia...  
jak w lesie o zachodzie zabłądzić w ich złocie!  
I po wirze upojeń, pieszczot zawierusze. 
 
Zagrzebać w nich swe usta i upoić duszę,  
Dumna jak sen zwycięzcy w zdobytym namiocie! 
 
 

Leopold Staff 

 

 

 
 
 
 
 
                             PAŹDZIERNIK 
 
„Gdy październik mroźny, styczeń jest niegroźny." 

 
„Październik ciepły, będzie luty skrzepły." 

 
„Gdy październik suchy, zima pełna pluchy." 

 
13 października: „W Edwarda - jesień twarda." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bitwa pod Kockiem 
 
 
Bitwa pod Kockiem rozegrana od 2 do 5 października 1939 roku była 
ostatnią bitwą kampanii wrześniowej. Jej bohaterem był generał 
Franciszek Kleeberg, jeden z najwybitniejszych polskich dowódców, 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. 
Przed rozpoczęciem wojny gen. Kleeberg dowodził wojskami 
zgromadzonymi na Polesiu, czyli na wschodnich terenach ówczesnej 
Rzeczypospolitej. Ośrodkiem dowodzenia była twierdza Brześć 
znajdująca się w pobliŜu Brześcia Litewskiego, miasta leŜącego 
obecnie na terytorium Białorusi i zwanego Brześciem nad Bugiem. 
JuŜ 11 września czołówka wojsk niemieckich znalazła się 
na przedpolach twierdzy. Generał Kleeberg otrzymał od naczelnego 
wodza, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego rozkaz obrony rejonu 
Polesia przed Niemcami. Niestety w rozmowie telefonicznej okazało 
się, Ŝe naczelny wódz nie orientuje się w sytuacji panującej w tym 
rejonie i oczekuje od generała uŜycia jednostek, które juŜ 
nie istniały. Generał Kleeberg musiał samodzielnie zorganizować 
obronę takimi środkami, jakimi dysponował i dobrze wywiązał się 
z tego zadania. Sytuacja skomplikowała się 17 września po napaści 
Związku Radzieckiego na Polskę. Wojska grupy Polesie dostały 
rozkaz marszu na południe w rejon Lwowa i granicy z Rumunią, gdzie 
planowano stworzyć ostatni bastion obrony Rzeczypospolitej. 
Wykonanie tego zadania uniemoŜliwiły ofensywne działania Armii 
Czerwonej. Pozostawała wolna droga na zachód, w stronę oblęŜonej 
Warszawy. Taki kierunek wybrał generał Kleeberg, zbierając po 
drodze rozproszone jednostki polskiego wojska z rozbitych dywizji. 
Na początku października znalazł się pod Kockiem we wschodniej 
części Mazowsza. Bitwy pod Kockiem mogło nie być. To on, generał 
Kleeberg stoczył ją z własnej inicjatywy, w walce o honor Polki 
i polskiego Ŝołnierza, na przekór aliantom, którzy Polskę zdradzili. 

Wiedział, Ŝe wojna obronna Polski jest przegrana, ale wojna 
z Niemcami jeszcze się nie skończyła. W ostatnim dniu bitwy polska 
piechota i kawaleria zadały duŜe straty niemieckim dywizjom 
pancernym. Podpisując kapitulację 5 października generał Kleeberg 
wiedział, Ŝe nic więcej nie dało się zrobić w obliczu miaŜdŜącej 
przewagi Niemców. Udało mu się przedłuŜyć obronę Polski 
do pełnych pięciu tygodni. Historia miała wkrótce pokazać, 
Ŝe zachodnie mocarstwa – Francja wspomagana przez Wielką 
Brytanię walczyły z Niemcami na froncie zachodnim zaledwie 
o jeden tydzień dłuŜej. Generał Franciszek Kleeberg zmarł 
w niemieckiej niewoli w 1941 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzień Edukacji Narodowej - to polskie święto obchodzone 
14 października. Zastąpił on tradycyjny Dzień Nauczyciela. 
Na dzień ten przypada rocznica powstania Komisji Edukacji 
Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Dzień ten jest w Polsce świętem wszystkich 
pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 
W kaŜdej szkole organizowane są uroczyste apele.   
 

Wiersze na Dzień     
Nauczyciela   

 
Niejeden zły zwalczyłeś nałóg 
w naszych usposobieniach - 
idziemy śladem Twoich nauk, 
w szlachetnych Twych dąŜeniach.  
 
 
W podzięce za zachęcanie do myślenia 
tak dobrze i uczciwie, jak tylko to moŜliwe                                   
spełnienia najskrytszych marzeń Ŝyczy... 
 
 
Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąŜ z nami!   
Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.  
śyczymy Wam szczęścia na następne lata  
- niech Ŝyje i rozkwita nasza oświata. 
 
 

W Dniu Nauczyciela, w dniu Waszego święta              
staje tu przed Wami, dziatwa uśmiechnięta,  
aby Wam przekazać najlepsze Ŝyczenia. 
 
 
Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom  
Ŝyczę duŜo szczęścia i radości z wykonywanej pracy.  
Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.  
Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.    
    
 

 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI ☺ 
  

Andrzej Olęcki    
               DYREKTOR SZKOŁY 

NAUCZYCIEL WF-u 
   
 
 - Dlaczego został Pan nauczycielem? 
 - Bo zostałem zmuszony do zmiany zawodu przez władze 

PRL, za działalność związkową w „Solidarności”. 
 
- Czy chciałby Pan zostać kimś innym niŜ nauczycielem? 
- Gdybym nie był nauczycielem, byłbym wtedy trenerem 

klubu piłkarskiego. 
 
- W jakim regionie chodził Pan do szkoły? 
- W Warszawie. 
 
- Czy był Pan dobrym uczniem? 
- W podstawówce miałem stopnie dobre, w technikum 

słabe, ale na studiach dobre. 
 

 
- Czy miał Pan dobre oceny z WF-u? 
- Zawsze miałem najwyŜsze oceny z WF-u. 
 
- Czego Pan nie lubi u uczniów? 
- Braku szczerości i nieodpowiedzialności. 
 
- Czy jest Pan zadowolony ze szkoły  
    (budynek, wyposaŜenie, osiągnięcia)? 
- Tak, jestem bardzo zadowolony ze szkoły. 
 
- Czy cieszy się Pan ze swego zawodu i swojej funkcji 

w szkole? 
- Bardzo się cieszę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SENNIK            
 
                                       

 
 
Gitara – zaproszenie na przyjęcie. 
 

Cel – przyjęcie. 
 
Deszcz – waŜna zmiana. 
 

Hotel – niespodziewani goście. 
 
Kąpiel – wielkie szczęście. 

 
    Dziecko – ktoś cię obmawia. 
 

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

humor. 
 
 
 
Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 
- Co ty, znowu jedynka z historii? 
- Niestety, historia lubi się powtarzać... 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
Nauczycielka do Jasia: 
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec? 
- Bo mama nigdy nie ma czasu. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
        
                                                       
Poznajcie sekrety swojego imienia. MoŜecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

KAMIL - osoba o tym imieniu jest zagadkowa, interesująca 
i pociągająca innych. Potrafi swoją osobowością zauroczyć 
towarzystwo. Chętnie i wiele przebywa poza domem, umie znaleźć 
się w obcych środowiskach, szybko jedna sobie przyjaciół.  
 

TOMASZ - osoba o tym imieniu jest człowiekiem inteligentnym, 
szlachetnym, kulturalnym i niezwykle subtelnym. Ma duŜe 
uzdolnienia organizatorskie, dlatego szybko odnosi sukcesy. Miewa 
teŜ po drodze kłopoty. JednakŜe, jako, Ŝe ma umysł praktyczny, 
umie swoje troski w porę rozładować.  
 

MATEUSZ - jest to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza - 
dany przez Boga. MęŜczyzna o tym imieniu jest człowiekiem 
niezwykle odpowiedzialnym, prawdomównym, sprawiedliwym, 
dobrodusznym. Raz podjęte ustalenia i raz dane słowa, realizuje 
z Ŝelazną konsekwencją, choćby miały mu przynieść straty.  
 

 

 
 
 
 
ALEKSANDRA - osoba ochrzczona tym imieniem jest 
sprawiedliwa i obdarzona darem mówienia prawdy, co w Ŝyciu 
sprawia jej wiele kłopotów. Charakter marzycielski, nerwowy 
i skłonny do przesady. PoniewaŜ jest typem towarzyskim, a zarazem 
posiadającym uzdolnienia kierownicze, ma często konflikty 
z otoczeniem.  
 

 

ANNA - nie przecenia towarzystwa, lecz takŜe nie stroni 
od znajomości. Osoba wraŜliwa na uroki krajobrazu i piękno wnętrz 
domowych. Lubi spokój, zgodę i harmonię we własnym środowisku. 
Jest bardzo umuzykalniona, lubi muzykę nastrojową.  
 

 

KAROLINA - osoba o tym imieniu jest wszechstronna, 
wykształcona, pracowita, chętnie się uczy i pogłębia swoją wiedzę. 
Ciągle pragnie dojść do sedna sprawy, jest dociekliwa. Nie umie 
jednak pracować systematycznie. Karolina jest miła, zmysłowa, 
towarzyska. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z śYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty rzeźby i ceramiki 
 
Po raz kolejny Stowarzyszenie K40 zorganizowało warsztaty 
twórcze dla dzieci i młodzieŜy z Michałowic. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny, finansowane są one z dotacji gminnej oraz dzięki 
sponsorom.  
 
27.09.2008r. w Szkole Podstawowej w Michałowicach warsztaty 
twórcze rozpoczęły zajęcia z rzeźby i ceramiki prowadzone 
przez p. Marka Olędzkiego. Dzieci z wielkim zapałem tworzyły 
oryginalne dzieła. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Łączy nas Jego imię 

 
 
02.10.2008r. odbyła się VIII Pielgrzymka Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II na Jasną Górę. 
Organizatorem był Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II 
w Radomiu. Było to modlitewne spotkanie integrujące całą 
społeczność Rodziny Szkół. Uczestniczyła w nim teŜ delegacja 
uczniów naszej szkoły.  
Było to wielkie i niezapomniane przeŜycie. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Kolejny sezon sportowy rozpoczęty 

 
 
08.10.2008r. w Pruszkowie odbyły się powiatowe eliminacje 
w biegach przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców  
klas IV-VI. Do międzypowiatowych biegów przełajowych 
zakwalifikowali się uczniowie:  

• Piotr DróŜdŜ z klasy IVa  
• Piotr Koza z klasy IVc  
• Maciej Wieczorek z klasy Va  
• Karolina Kajda z klasy Vc  

 
Gratulujemy! 
 

 

 
 
 
 

 



Dzień Edukacji Narodowej 
 
13.10.2008r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Michałowicach 
spotkali się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, aby 
z okazji Dnia Edukacji piosenką, wierszem i tańcem wyrazić 
wdzięczność swoim nauczycielom. Gościem honorowym uroczystości 
był Wójt Gminy Michałowice p. R. Lawrence, który Ŝyczył zebranym 
pedagogom radości i satysfakcji w wykonywaniu trudnej 
i odpowiedzialnej pracy nauczyciela. Tradycyjnie zostały wręczone 
nagrody Wójta Gminy Michałowice i nagrody Dyrektora Szkoły. 
Uroczystość dla klas młodszych uświetnił występ dzieci z koła 
teatralnego przygotowany pod kierunkiem p. M. Jaworskiej, dla klas 
IV - VI i Gimnazjum uczniowie z klas II Gimnazjum przygotowali 
pod opieką p. E. Chmielewskiej i p. J. Godlewskiej kabaret  
„W szkole ".  
Występom towarzyszył chór szkolny prowadzony przez  
p. A. Stencką. KaŜdy nauczyciel otrzymał takŜe laurkę z Ŝyczeniami 
od Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie dziękowali szczerze: 
za codzienny trud,  
za opiekę, wiedzy dar, 
cierpliwości łut, 
za uśmiechy, cenny czas. 
 
Słodki poczęstunek przygotowała Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum. 

Dzień Patrona Szkoły 
 
16.10.2008r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II obchodzono 
Dzień  Patrona. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele parafialnym 
pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, którą celebrował ks. proboszcz 
L. Firlej. W czasie homilii przedstawił on zebranym wydarzenia, które 
towarzyszyły wyborowi kardynała Karola Wojtyły na papieŜa, dziś właśnie 
przypada 30 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II. Ks. proboszcz Leon 
Firlej podkreślił, Ŝe o Ŝyciu Jana Pawła II moŜna by mówić bardzo długo, 
np. Ŝe znał wiele języków obcych, ale najwaŜniejsze jest to, Ŝe zawsze 
szanował innych. Ks. proboszcz Leon Firlej zwrócił się do uczniów 
z apelem, aby Ŝycie Jana Pawła II było przykładem dla nich, Ŝeby 
szanowali pracowników szkoły oraz jej wyposaŜenie, które wzbudza 
podziw i powinno słuŜyć przyszłym pokoleniom. 
Zespół „Dzwoneczki” stworzył piękną oprawę muzyczną uroczystości. 
Uczniowie klasy IV b pod kierunkiem p. A. Stolarczyk przedstawili 
wzruszający montaŜ słowno – muzyczny z wykorzystaniem utworów 
ks. J. Twardowskiego. Po zakończeniu mszy św. uroczystość była 
kontynuowana w hali sportowej Zespołu Szkół. 
W czasie uroczystości Dnia Patrona odbyło się takŜe ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych przedstawili 
program artystyczny przygotowany wspólnie z wychowawcami 
(p. A. Matejuk, p. J. Matysiak i p. A. Pachurą). W przedstawieniu udział 
wzięli takŜe uczniowie klasy VIa. Uczennica klasy Ib zaśpiewała Hymn 
Rodziny Szkół Jana Pawła II. Młodzi artyści zebrali mnóstwo braw. 
Zgodnie z tradycją dyrektor Zespołu Szkół p. A. Olęcki kaŜdego 
pierwszoklasistę pasował „magicznym ołówkiem" na ucznia. Najmłodsi 
z przejęciem powtarzali słowa ślubowania.  
Na zakończenie uroczystości uczniowie klas I złoŜyli kwiaty pod tablicą 
pamiątkową. Po oficjalnej części na uczniów klas pierwszych czekał słodki 
poczęstunek.  
Wartę honorową przy tablicy pełniły zuchy.  
Dzień Patrona Szkoły to piękna tradycja, którą warto pielęgnować 
przez następne lata. 



Ciekawostki   
czyli co ciekawego dzieje się na świecie? 
 
 
SI przygotowało, oczywiście, całą linię kart graficznych RadeoN HD 
4600.  

 
Radeon HD 4650 firmy MSI otrzyma czerwoną płytkę PCB, będzie 
oparty na procesorze graficznym RV730 i ma korzystać 
z autorskiego, opracowanego przez MSI systemu chłodzenia. 
Niestety chłodzenie nie będzie jedno-, lecz dwuslotowe. Karta 
ma obsługiwać takŜe zestaw funkcji API DirectX 10.1 i oferować 
128-bitowy interfejs pamięci.  
 
Nie zabraknie teŜ złączy D-Sub i DVI. Sprzęt ma pracować teŜ 
ze złączem PCI-Express 2.0.  
 
Radeon HD 4650 otrzyma 320 procesorów strumieniowych, rdzeń 
będzie taktowany zegarem 600 MHz, a pamięci – 500 MHz. 

Jedno z urządzeń jest przedstawione na poniŜszej fotografii.  

 

JAK 
Jak (Bos grunniens lub Poephagus grunniens) – duŜy ssak łoŜyskowy 
z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych. Zamieszkuje 
Tybet, Indie i Chiny, gdzie Ŝyje zarówno w stanie dzikim, jak 
i udomowionym. Udomowione jaki są zwierzętami jucznymi 
i wierzchowymi, poza tym dają mleko, mięso, skórę i wełnę. Jaki są 
przeŜuwaczami, Ŝyją samotnie lub w niewielkich stadach, w stanie 
dzikim na wysokościach do 6 tys. m n.p.m. Stada zazwyczaj składają 
się z samic z młodymi. Samce dołączają do nich w okresie rui. Stare 
samce Ŝyją oddzielnie. Samice opiekują się potomstwem przez rok. 
Potomstwo pełną dorosłość osiąga po 6-8 latach. Zwierzęta mogą 
doŜyć kilkudziesięciu lat. Znoszą niekorzystne warunki otoczenia 
(niedobór paszy na wysoczyznach górskich, niedostatek tlenu 
i niskie temperatury, średnia wynosi tam ok. 0 °C, zimą temperatury 
spadają niekiedy nawet do -50 °C). 

Mają do 3,3 m wysokości, a waga duŜych samców dochodzi 
do 1000 kg. Masywne ciało całkowicie pokrywa długa i miękka sierść. 
U jaków dzikich jest ona prawie czarna, u hodowanych ma róŜnie 
zabarwiona. OdŜywiają się trawami, bylinami, porostami, zjadają 
teŜ śnieg, który dostarcza im wody. śyją około 25 lat.  

Jaki udomowione są o połowę mniejsze od dzikich, lecz nie zawsze. 
Spotyka się teŜ stada krzyŜówek jaków dzikich z jakami 
udomowionymi.  

                   

   



 
KOLIBRY 

 
 

Kolibry to najmniejsze ptaki na świecie (długość 6-22 cm, waga  
2-20 g). W ciągu doby muszą zjeść pokarm przewyŜszający 
dwukrotnie masę ich ciała. W przeciągu  sekundy wykonują od 10 
do 90 uderzeń skrzydełkami. Latają z prędkością do 120km/h. 
Potrafią startować pionowo, a takŜe latać na boki i do tyłu. 
Nie występują w Polsce. Są mylone z ćmami latającymi za dnia. 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA KONI 
 
Koń domowy - ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych. Koń 
został udomowiony w Mezopotamii i Chinach ok. 8-6 tys. lat temu. 
Końskie zęby stale rosną, mniej więcej 4 mm rocznie. 
Są one systematycznie ścierane ok. 2 mm na rok, wskutek 
rozcierania pobieranego pokarmu. Szczęka jest szersza niŜ Ŝuchwa, 
dlatego zęby trzonowe i przedtrzonowe ścierają się nierównolegle, 
pod kątem. Miękki pokarm powoduje, Ŝe zęby trzonowe 
i przedtrzonowe nie ścierają się równomiernie na całej powierzchni, 
co powoduje, Ŝe na zewnętrznej stronie zębów górnych 
i wewnętrznej stronie zębów dolnych tworzy się ostra, jak nóŜ 
krawędź.  

Koń fryzyjski - pochodzi z Holandii. W hodowlach dopuszcza się 
maść wyłącznie karą, jednak w dwóch odmianach: krucza 
i płowiejąca. Jest uŜytkowanym zaprzęgowo i wierzchowo koniem 
gorącokrwistym. Fryzy pochodzą od prymitywnego konia leśnego. 
UŜywane były niegdyś szczególnie przez germańskie i fryzyjskie 
jeździectwo jako konie ogólnouŜytkowe.  

 

 

                   
 
 



KsiąŜki z mojej półki ... 
 

Wiedźmin - Ostatnie Ŝyczenie 
 
 
      „Wiedźmin” autorstwa Andrzeja Sapkowskiego to powieść 
fantastyczno - przygodowa, składająca się z siedmiu tomów. 
Pierwsza z nich wprowadza nas w niesamowity świat Geralta z Rivi, 
zwanego Białym Wilkiem lub po prostu wiedźminem. 
Jego niesamowite przygody rozgrywają się w XII wieku, gdy 
na świecie Ŝyją róŜne potwory, czarodzieje, a państwami rządzą 
królowie i ksiąŜęta. NajwaŜniejszym wydarzeniem w tej części 
jest poznanie przez Geralta czarodziejki Yennefer, w której się 
zakochuje w nieszczęśliwych okolicznościach.  
Inna przygoda, to spotkanie wiedźmina ze złotym smokiem, który 
umie zmieniać kształty.  
KsiąŜka ta jest naprawdę ciekawa, interesująca i śmieszna. Gorąco 
polecam ją wszystkim czytelnikom. 
 

                                                             
 
                            
 

W PAŹDZIERNIKU POLECAM DWIE NOWE POZYCJE NIECO 
PODOBNE DO POMYSŁU SIMSÓW!!! 
 
SPORE 
Jest to najbardziej oczekiwana gra roku wg gazety Newseek. 
Twórcy „The Sims”  stworzyli tym razem SPORE – Twój własny 
Wszechświat w pudełku. Spore to gra bardzo nietypowa. Zaczynamy 
jako jednokomórkowy organizm, zbierający punkty DNA i unikający 
przeciwników w zbiorniku wodnym, aby rozwinąć się, wykształcić 
odnóŜa, znaleźć partnerkę... A potem załoŜyć plemię, przekształcić 
je w cywilizację i w końcu wystartować w kosmos. 

 
 
I kolejna gra specjalnie wynaleziona przeze mnie dla dziewczyn !!!! 
MÓJ WYMARZONY CHŁOPAK 
Stwórz swojego idealnego chłopaka i znajdź sposób na zdobycie 
jego serca. Aby poprawić swój wizerunek zrób nową fryzurę 
i wybierz się na zakupy. Czeka na Ciebie realistyczny obraz 3D, 
20 misji dla 3 róŜnych chłopaków oraz symulacje randek.  

 
 



SPORT 
 
Natalia Partyka  (ur. 27 lipca 1989r.) - polska tenisistka stołowa, 
reprezentantka kadry narodowej seniorek, olimpijka i mistrzyni 
paraolimpijska z 2004 i 2008. Zawodniczka klubu tenisa stołowego 
SKTS BEST-CHEM Sochaczew. 
 
Natalia Partyka i niepełnosprawna zawodniczka z RPA Natalie 
du Toit są jedynymi olimpijkami, które wystąpiły podczas IO 
w Pekinie 2008 jak i paraolimpiady 2008, która odbyła się na tych 
samych obiektach wkrótce po zakończeniu igrzysk 
dla pełnosprawnych sportowców. 
 

Osiągnięcia sportowe  

• NajwyŜsze miejsce zajęte w światowym rankingu ITTF: 149 

• Zakwalifikowanie się na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 
w Pekinie w 2008 

Krajowe tytuły mistrzowskie  
• Wielokrotna mistrzyni Polski w grze pojedynczej w kategorii 

niepełnosprawnych 

• Mistrzyni Polski w grze pojedynczej w kategorii 
młodzieŜowiej w 2008 roku 

• Mistrzyni Polski w grze podwójnej w parze z Katarzyną 
Grzybowską  
z zawodniczkami pełnosprawnymi w 2008 

• 2-krotna srebrna medalistka Mistrzostw Polski w grze 
pojedynczej z zawodniczkami pełnosprawnymi w 2007 i 2008 

• Mistrzyni świata w grze pojedynczej w kategorii 
niepełnosprawnych w 2007 

Międzynarodowe tytuły mistrzowskie  
• Mistrzyni paraolimpijska z 2008 w Pekinie w grze 

pojedynczej kobiet 

• Złota medalistka Mistrzostw Europy Kadetek w 2004 w grze 
pojedynczej  
z zawodniczkami pełnosprawnymi. 

• Mistrzyni paraolimpijska z 2004 w Atenach w grze 
pojedynczej kobiet 

• 4 miejsce druŜynowo z reprezentacją Polską na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w 2000 w Sydney 

• 5 miejsce w grze pojedynczej na Igrzyskach Paraolimpijskich 
w 2000 w Sydney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
„NOWOŚCI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI”  

  
   

MISSY ELLIOT 
Missy Elliott, właściwie Melissa Arnette Elliott, pseud. Missy 
„Misdemeanor" Elliott (ur. 1 lipca 1971 roku w Portsmouth, Wirginia, 
USA) – amerykańska raperka. Jest gwiazdą trzeciej edycji Coke 
Live Music Festival w Krakowie. 
W 2001 roku wraz z Christiną Aguilerą, Lil' Kim, Myą i P!nk nagrały 
cover singla Patti Labelle – Lady Marmalade, na soundtrack do filmu 
Moulin Rouge!. Utwór okazał się hitem. W 2001 roku singel zdobył 
nagrody na MTV Video Music Awards, były to: MTV Video Music 
Award for Best Video of the Year oraz MTV Video Music Award 
for Best Video from a Film. Pod koniec października 2007r. była 
gościem specjalnym w telewizyjnej gali stacji VH1 – Hip Hop Honors 
2007. 
 
 

 
 
  

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

HOROSKOP 

  BARAN  

Jesteś ambitny, impulsywny, pomysłowy, przędsiębiorczy, 
dynamiczny. Uczysz się chętnie i szybko. Lubisz szkołę, ale 
pod warunkiem, Ŝe nie będziesz się w niej nudził. Jesteś ciekawski, 
bardzo ruchliwy, typowy klasowy rozrabiaka.   

BYK  

Jesteś spokojny, ambitny, cierpliwy, konstruktywny a motorem 
Twojego działania jest koncentracja i organizacja. Uczysz się 
chętnie, masz dobrą pamięć. Niechętnie robisz więcej niŜ musisz.  

 BLIŹNIĘTA  

Jesteś błyskotliwy, elokwentny, pomysłowy, wszechstronny. 
Działasz pod wpływem ciekawości i impulsu. Uczysz się szybko, łatwo 
przyswajasz informacje i z taką samą łatwością przekazujesz je 
innym.  

RAK  

Jesteś bystry, wraŜliwy, pomysłowy, zręczny, a do działania popycha 
Cię wyobraźnia. Uczysz się szybko, zapamiętując usłyszane 
wiadomości. Jesteś lubiany przez rówieśników, a Twoi znajomi mogą 
liczyć na Ciebie w niejednej sytuacji.  

 



LEW  

Jesteś ambitny, szlachetny, przywódczy, obdarzony wieloma 
talentami, a motorem Twojego działania jest zaspokojenie wyŜszych 
aspiracji. Uczysz się z łatwością, ambitnie dąŜąc do tego, aby być 
jednym z najlepszych.  
 

PANNA  
Jesteś powaŜny, logiczny, rozsądny i odpowiedzialny. Szybko się 
uczysz, kierujesz się logiką, lubisz pisać i dyskutować. OstroŜnie 
podchodzisz do zawierania znajomości, ale jeśli kogoś obdarzysz 
sympatią, stajesz się otwarty i bezpośredni.  
 

WAGA  
Jesteś miły, układny, zdolny, bezpośredni, cenisz piękno, dąŜysz 
do harmonii. Uczysz się szybko, masz duŜą siłę przebicia i dobrze 
potrafisz ją ocenić. Otaczasz się duŜą ilością znajomych, lubisz 
pomagać innym.  
 

SKORPION  

Jesteś odwaŜny, oryginalny, przenikliwy, twórczy i ambitny. 
Uczysz się szybko i wytrwale, dąŜąc do znaczących osiągnięć. 
Jesteś lubiany przez rówieśników, ale lubisz teŜ samotność. 
Zachowujesz rezerwę wobec innych.  

 

 STRZELEC  

Jesteś błyskotliwy, ambitny, szlachetny, utalentowany, a motorem 
Twojego działania jest entuzjazm. Uczysz się szybko, masz dobrą 
pamięć. Łatwo adaptujesz się w kaŜdym środowisku, otaczając się 
duŜą liczbą znajomych.  
 

KOZIOROśEC  

Jesteś wraŜliwy, twórczy i bystry. Uczysz się szybko, masz łatwość 
przyswajania nowych wiadomości. Twój umysł jest otwarty na nowe 
idee.  
 

WODNIK  

Jesteś urodzonym humanistą. WyróŜniasz się inwencją i intelektem. 
Uczysz się z łatwością, masz dobrą pamięć i swobodę myślenia. 
Lubisz być między ludźmi, szybko zdobywając ich sympatię, 
ale masz teŜ okresy w których wolisz samotność.  
 

RYBY  

 Jesteś ostroŜny, ambitny, rozsądny, praktyczny i pracowity. 
Uczysz się z łatwością, cechuje Cię dobra pamięć i zdrowy 
rozsądek. Rówieśnicy lubią Cię, ale ostroŜnie dobierasz sobie 
przyjaciół. Twoje działania oparte są na rozsądku i pracowitości.  

 
 



 
 


