
Redakcję „Wagarowicza” tworz ą: 
 
J. Krupa    Va 
J. Rycerska    Va 
A. Frączek    Va 
A. Grochowska    Va 
M. Dębowski    Va 
A. Modzelewska   Vb 
B. Jachowicz    Vb 
I. Łopata    Vb 
P. Sokół    Vb 
T. Kulka    VIa 
J. Mechlińska    VIa 
I. Skałecka    VIa 
A. Charaziński   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  



Listopad 
 
Złote, Ŝółte i czerwone  
Opadają liście z drzew,  
Zwiędłe liście w obcą stronę  
Pozanosił wiatru wiew.  
 
Nasza chata niebogata,  
Wiatr przewiewa ją na wskroś,  
I przelata i kołata,  
Jakby do drzwi pukał ktoś.  
 
W mokrych cieniach listopada  
MoŜe ktoś zabłąkał się?  
Nie, to tylko pies ujada.  
Pomyśl takŜe i o psie.  
 
Strach na wróble wiatru słucha,  
Sam się boi biedny strach,  
Dmucha plucha-zawierucha,  
Całe szyby stoją w łzach.  
 
Jakiś wątły wóz na szosie  
Ugrzązł w błocie aŜ po oś,  
Skrzypią, jęczą w deszczu osie,  
Jakby właśnie płakał ktoś.  
 
Mgły na polach, ciemność w lesie,  
Drga jesieni smutny ton,  
Przyjdzie wieczór i przyniesie  
Sny i mgły, i stada wron.  

 
Wyjść się nie chce spod koŜucha,  
Blady promyk światła zgasł,  
Dmucha plucha-zawierucha,  
Zimno, ciemno, spać juŜ czas. 
 

Jan Brzechwa 
 
 
 
 

        
                         
 
 
 
 



 
      
 
 
 
 
 
                       Gdy w listopadzie grzmi, rolnik dobrze śni. 
 
Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, 
to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima. 
 
                           Grzmot listopada duŜo zboŜa zapowiada. 
 
W listopadzie goło w sadzie. 
 
                         Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 
 
Słońce listopada – mrozy zapowiada. 
 
 
 
 
  
    
 

 

                                                                                

Uroczystość  Wszystkich  
Świętych 

 

Wszystkich Świętych  – chrześcijańska uroczystość obchodzona 
1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. 

W dniu tym przypomina się nie tylko osoby oficjalnie uznane 
za święte i takimi ogłoszone, ale przede wszystkim wszystkich 
ludzi, których Ŝycie nacechowane było świętością. 

Pierwszy dzień listopada jest w Polsce dniem wolnym od pracy, 
co powoduje, Ŝe wielu ludzi przychodzi na cmentarze, aby zapalić 
znicze i pomodlić się.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - obchodzone 
jest na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
Proces dochodzenia do niepodległości był długotrwały, a więc ta data 
ma dla Polski i Polaków znaczenie symboliczne. To właśnie 
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władze marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu, a wojska niemieckie zaczęły się wycofywać 
z Królestwa Polskiego. 

 
Był to rok zakończenia I wojny światowej i rocznica tego 

wydarzenia obchodzona jest uroczyście w wielu państwach 
europejskich. 

 
Święto ustanowiono w Polsce w 1937 roku, przed wybuchem 

II wojny światowej obchodzono je tylko dwa razy (1937, 1938). 
 
W czasach komunizmu tego dnia opozycja organizowała 

manifestacje patriotyczne, które były tłumione przez władze 
poniewaŜ świętowanie tej rocznicy było wówczas nielegalne. 
 
Od roku 1990 dzień ten jest jednym z najwaŜniejszych świąt 
państwowych, a tegoroczne uroczystości będą przypominały, 
Ŝe Polska od 90 lat jest państwem niepodległym. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Był to wieczór wróŜb poświęcony miłości i małŜeństwu. 
Podczas pierwszego kawalerowie mogli się dowiedzieć, 
jaka przypadnie im Ŝona, a drugiego - panny odgadywały, 
kto zostanie ich męŜem.  
Katarzynki (24 listopada), jako dzień wróŜb wyłącznie 
chłopców, odeszły prawie w zapomnienie. Pozostały 
andrzejki ( 29 listopada), będące juŜ tylko zabawą 
połączoną ze wspólnymi wróŜbami dziewcząt i chłopców. 
 
W tradycyjnym kalendarzu było kilka takich 
przedświątecznych wieczorów, które uwaŜano 
za najlepszy czas na wróŜby. Przyszłość przepowiadano 
ze znaków na niebie, z wyglądu i zachowania roślin 
lub zwierząt, z róŜnych przedmiotów codziennych 
i niecodziennych, takich jak: łyŜki, miotły, węgielki, igły; 
wreszcie ze snów.  
 

                       



 
WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI ☺ 
  
ElŜbieta Kwiatkowska  

 
               DYREKTOR SZKOŁY 

NAUCZYCIEL WF-u 
   
- Dlaczego została Pani nauczycielką? 
 - Bo zawsze chciałam być nauczycielką. 
Moja mama była nauczycielką i tak jak ona, ja teŜ chciałam 
nią zostać. 
 
- Czy chciałaby Pani być kimś innym niŜ nauczycielką? 
- Jak byłam dzieckiem, oczywiście chciałam być np.: lekarką, 

tancerką, ale teraz zupełnie wystarcza mi mój zawód. 
 
- W jakim regionie chodziła Pani do szkoły? 
- W Nowej Wsi, w naszej gminie. 
 
- Czy była Pani dobrą uczennicą? 
- Tak, stałam przy sztandarze szkolnym. 

 
- Czy miała Pani dobre oceny z WF-u? 
- PrzewaŜnie miałam dobre stopnie, choć zdarzały się i gorsze 

oceny. 
 
- Czego Pani nie lubi u uczniów? 
- Nie lubię, gdy strasznie hałasują, jak są przemądrzali i źle 

wychowani, ale staram się być tolerancyjna i wybaczać 
niektóre złe zachowania. 

 
- Czy lubi Pani naszą szkołę? 
- Lubię. UwaŜam, Ŝe to dobra szkoła i cieszę się, Ŝe mogę mieć 

wpływ na jej wizerunek.   
 
- Czy chciałaby Pani coś zmienić w naszej szkole? 
- Cały czas dąŜę do róŜnych dobrych zmian. Szkoła musi się 

rozwijać. Jest jeszcze wiele ciekawych programów, które 
chciałabym wprowadzić. 

 
- Ile lat pełni Pani funkcję dyrektora naszej szkoły? 
- 7 lat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SENNIK            
 
                                       

 
 
Anioł – twórcze pomysły. 
 

Las – ostrzeŜenie przed podstępem. 
 
Igła – nie stwarzaj podstaw do plotek. 
 

Cel – wielbiciel. 
 
Deszcz – waŜna zmiana. 

 
    
 

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

humor. 
 
 
 
Pani od matematyki pyta Jasia: 
-Skąd przyszło ci do głowy, Ŝe ćwiartka moŜe być większa 
od połówki? 
-To niech pani porówna ćwiartkę słonia i połówkę myszy       
- odpowiada Jaś.       
                          
 
 

                                    
 

 
 
 
 



 
 
 
 
        
                                                       
Poznajcie sekrety swojego imienia. MoŜecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

  
EMIL – jest wraŜliwy, odwaŜny i pełen temperamentu. Posiada 

bardzo niespokojną naturę. Ceni Ŝycie artystyczne, kocha muzykę 

i przyrodę.  

 

PRZEMYSŁAW -  jest Ŝyczliwy dla otoczenia; dobry i oddany 

przyjaciel, gotowy do niesienia pomocy.  

  

RAFAŁ –  jest łagodny i ma pokojowe usposobienie. DuŜo czyta 
i stale się uczy nowych rzeczy. Lubi ogrody i hodowanie zwierząt.       
 

 

 
 

 
 
 
 
DANUTA – jest  pracowita, dokładna i wnikliwa. Lubi poznawać 

tajemnice Ŝycia, dlatego wiele czyta i studiuje. Ma wiele energii 

i temperamentu. Muzyka wpływa na nią kojąco.  

 

 

IRENA – jest pogodna, gospodarna i godna szacunku. Bierze 

na siebie odpowiedzialność za dom i rodzinę. Chętnie innym pomaga 

i wspiera ich finansowo.   

 

 

JADWIGA – jest  szlachetna i umie się znaleźć w kaŜdej sytuacji. 

Jest dobra dla rodziny, znajomych i bliskich; a wobec przełoŜonych 

zawsze lojalna. Całe Ŝycie się kształci i przywiązuje szczególną 

wagę do pięknej wymowy.   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Z śYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Międzypowiatowe biegi przełajowe 
 
 
 
16.10.2008r. reprezentacja dziewcząt i chłopców naszej 
szkoły startowała w międzypowiatowych biegach 
przełajowych w Kamionie koło Sochaczewa.  
 
Do ostatniego etapu biegu - międzywojewódzkiego 
zakwalifikowali się:  

1. Kajda Karolina - kl. Vc  
2. DróŜdŜ Piotr – kl. IVa 

 
 

Gratulujemy i trzymamy kciuki! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szkoła Ucząca Się 
 
22 października Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz 
Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach 
otrzymały tytuł Szkoły Uczącej Się.  
 
Od samego rana goście z CEO brali udział w: ośmiu lekcjach 
pokazowych, zwiedzali szkołę, rozmawiali z uczniami, rodzicami 
i nauczycielami, starali się poznać klimat panujący w szkole 
w Michałowicach. Jej mocne i trochę słabsze strony. 
O godzinie 15.00 paneliści spotkali się w hali sportowej 
z przedstawicielami uczniów, nauczycieli, rodziców, ale takŜe władz 
samorządowych (wójt, dwóch radnych, w tym wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Michałowice), by podsumować efekty kilkuletniej pracy 
szkół. Uroczystość rozpoczęły występy taneczne zespołu „Squad”. 
 
Zespół Szkół w Michałowicach – w ramach SUS realizował trzy 
standardy. Jak podkreśliła moderator pani Janina Stojak nie były 
to jednorazowe akcje, ale systematyczne, zaplanowane działania 
z jasno określonymi kryteriami sukcesu. 
 
Standard I: Nasza szkoła ma patrona i tworzy tradycje wokół jego 
osoby 
Ten cel był realizowany tylko w Szkole Podstawowej. 
Prezentację przedstawiły panie: M. Jaworska i J. Matysiak. 
Jako motto tych działań wybrany został cytat Jana Pawła II: 
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. 
Dzień Patrona, Konkurs wiedzy o Janie Pawle II na stałe wpisały się 
w tradycje Szkoły Podstawowej. 
 
 

 
Standard II: Uczniowie naszej szkoły są kulturalni, Ŝyczliwi 
i tolerancyjni  
Ten cel realizowany był w obu szkołach. 
Prezentację przestawiły panie E. Pius i M. Mikunda. W róŜnorodny 
sposób przekazywano te wartości. Organizowane były m.in. konkursy 
recytatorskie, poetyckie, konkurs na najsympatyczniejszą klasę 
i Dzień śyczliwości. Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym 
pt. „Wulgaryzmom stop”. Prace konkursowe ozdabiały halę sportową 
22 października 2008r. 
 
Standard III: Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki 
w nauce 
 
Cel ten dotyczył tylko Gimnazjum, a omówiła go pani B. Staniaszek. 
Michałowice mają się czym pochwalić: Wyniki egzaminu 
zewnętrznego utrzymują się na bardzo wysokim poziomie od 4 lat. 
Średnia michałowickiego gimnazjum w roku szkolnym 2007/08 
wyniosła 69,70 punktu, czyli więcej niŜ w Warszawie i najwięcej 
w Gminie Michałowice, a 40% uczniów osiągnęło wynik powyŜej 
80 punktów.  
 
Moderator pani Janina Stojak podkreśliła, Ŝe rzadko zdarza się, 
by szkoła miała tak dobrze wyposaŜone pracownie, halę sportową, 
nowoczesne boiska i sztuczne lodowisko. Zwróciła uwagę na dobrą 
współpracę samorządu lokalnego, parafii, szkoły i rodziców. 
Pierwszy raz spotkała się z tym, aby w spotkaniu SUS brał udział 
sam Wójt Gminy. 
 
 
 



 
Po wysłuchaniu referatów, dyskusjach, odpowiedziach na łatwiejsze 
i trudne pytania komisja udała się na naradę.  
Decyzję ogłosiła pani Janina Stojak:  
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. ks. Józefa 
Poniatowskiego otrzymują prestiŜowe tytuły „Szkoły uczącej się” – 
SUS. Jako 124 i 125 szkoła w Polsce naleŜeć będą do elity szkół.  
 

 
Twórczość Wisławy Szymborskiej - konkurs recytatorski 

 
 
27.10.2008r. odbył się etap szkolny VI Mazowieckiego Przeglądu 
Recytatorskiego Jednego Poety - Wisławy Szymborskiej. 
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Kolorowa”. 
Jury w składzie p. R. Zarychta i p. K. Styczeń oceniało: dykcję, 
tempo, intonację i ogólne wraŜenie. 
Do II etapu konkursu recytatorskiego zakwalifikowały się:  

• Sylwia Sulik  
• Weronika Akonom  
• Adrian Charaziński  
• Anna Grochowska  
• Jagoda Krupa  

Gratulujemy i trzymamy kciuki! 
 
Nic dwa razy 
 
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 
 
Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
Ŝadnej zimy ani lata... 
 
                              Wisława Szymborska  
 
 



„Śpiewać kaŜdy moŜe” 
 
31 października 2008 roku w Ośrodku Kultury w Brwinowie odbył się IV 
Regionalny Przegląd Wokalny „Śpiewać kaŜdy moŜe”. Corocznie biorą w nim udział 
uczniowie ze szkół powiatu pruszkowskiego i grodziskiego. Uczestnicy zostali 
zakwalifikowani przez jurorów według kategorii wiekowych oraz podzieleni na 
solistów i zespoły. 
Z Zespołu Szkół w Michałowicach w konkursie udział wzięło 14 dziewcząt 
i 2 chłopców. Śpiewali solo, w duetach, tercetach, śpiewali i grali w zespole 
wokalno-instrumentalnym. Przygotowaniami wokalistów zajęła się p. Alina Stencka 
– nauczyciel muzyki. 
We wszystkich kategoriach nasi reprezentanci zdobyli pierwsze prestiŜowe 
nagrody. 
 
W kategorii szkół podstawowych: 
 
Soliści:  

• I miejsce – Ania Grochowska z kl. V za piosenki „Kasztany” oraz „Dłoń”  
• II miejsce – Anna Frączek z kl. V za piosenki „Rzeka marzeń” oraz 

„Chodź, pomaluj mój świat”  
• WyróŜnienie – Marysia Wawreniuk z kl. IV za piosenkę „Rudy rydz” 

Zespoły:  
• WyróŜnienie – Iga Skałecka i Anna Lewan z kl. VI za piosenkę „WieŜa 

Babel”  
W kategorii gimnazjów: 
 
Soliści:  

• I miejsce – Joanna Karwacka z kl. III za piosenki „Mercy” oraz Take 
A Bow”  

• II miejsce – Katarzyna Wieciech z kl. II za piosenkę „Niech mówią, Ŝe 
to nie jest miłość” 

Zespoły:  
• I miejsce – zespół wokalno-instrumentalny w składzie - Kamila Adamiec 

z kl.III i Konrad Fajer z kl.II (wokaliści), Dominika Adamczyk z kl.II 
i Antek Gińko z kl. VI SP (gitarzyści) za piosenki „Behind blue eyes” 
oraz „Moja i twoja nadzieja” 

Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów !!! 

 

NASI MŁODZI POECI... 
 
 
Koniec lata! 
 
Gdy lato się kończy,  
i słońce mniej świeci, 
do szkoły wędrują, 
wszystkie mądre dzieci. 
 
By  uczyć się pilnie,  
zdobywać przyjaźnie,  
bo wszystkim wiadomo, 
Ŝe  w grupie jest raźniej! 
 
Bo pocieszyć moŜe, 
tylko koleŜanka, 
kiedy po upadku na kolanie ranka. 
 
Tak więc dzień wesoło, 
w szkole zwykle płynie, 
i ten rok teŜ szybko, nam wszystkim przeminie.   
  
 
 

                               Autor wiersza 
 Anna Frączek  kl. Va 

 
 
 



Ciekawostki   
czyli co ciekawego dzieje się na świecie? 

Firma BenQ wprowadziła na polski rynek kolejny model monitora 
Full HD z serii - E2400HD. Najnowszy model ma panel o przekątnej 
24 cale, format 16:9 i tylko 2 lampy podświetlające ekran, zamiast 
tradycyjnie stosowanych 4 lamp. Obraz ma jasność 300 cd/m2 
i kontrast 1000:1 (w trybie Dynamic Contrast Ratio - 10.000:1).  

Monitor oferuje rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli czyli full 
HD w proporcjach obrazu 16:9. BenQ E2400HD ma wbudowane 
głośniki multimedialne oraz komplet portów sygnałowych: w tym     
D-sub oraz DVI-D, HDMI 1.3, wejście audio in oraz gniazdo 
do podłączenia zewnętrznych słuchawek.  

Wszystkie rodzaje multimedialnych aplikacji, gier oraz programów 
biurowych są wyświetlane na najwyŜszym poziomie w rozdzielczości 
1080p i czasie reakcji matrycy 5 ms (2 ms szary-szary). Monitor 
posiada technologię Senseye+photo, która rozszerza moŜliwości 
generowanego obrazu dla pięciu ustawień: Standard, Dynamic, 
Photo, Movie oraz sRGB. BenQ E2400HD ma certyfikat zgodności 
z systemem Windows Vista Premium.  

Monitory BenQ E2400HD będzie moŜna kupić juŜ za kilka dni. 
Sugerowana cena detaliczna wynosi 1069 złotych. Monitory objęte 
będą trzyletnią gwarancją typu door-to-door.  

 
 

Co się dzieje wokół nas? 
 

~ AŜ 38% Polaków wierzy, Ŝe kominiarz przynosi szczęście.  
 

                                           
 
~ 31% naszych rodaków jest zdania, Ŝe liczba 13 i czarny kot 
przynoszą pecha. 
 

                
~ Co drugi Polak czyta horoskopy, a 60% wierzy w wróŜby.    
 

                                               
  



Dikdik Kirka  
Dikdik Kirka (Madoqua kirkii) – gatunek ssaka parzystokopytnego 
z rodziny krętorogich zaliczany do antylop. Jest najmniejszą 
antylopą na świecie. Ma 60 cm długości i 35 cm wzrostu. 

Występuje na  obszarze środkowej i południowej Afryki na suchych 
terenach w pobliŜu gęstych krzewów, wśród  których się ukrywają 
i Ŝerują. 

Ubarwienie grzbietu jest brązowe lub Ŝółtawoszare, głowa i nogi 
płowe, a spodnia część ciała i wewnętrzna strona nóg - biała. Samce 
mają małe rogi. Charakterystyczną cechą dikdików jest ruchliwa 
górna warga, która wraz z nozdrzami wystaje lekko przed wargą 
dolną. 

Dikdiki są najbardziej aktywne wczesnym rankiem i późnym 
popołudniem, ale wykazują równieŜ aktywność w ciągu nocy. śyją 
pojedynczo lub parami. Są zwierzętami terytorialnymi. Po swoim 
terenie poruszają się ustalonymi ścieŜkami. Są teŜ zwierzętami 
nieśmiałymi, płochliwymi, spędzającymi większość czasu w ukryciu. 
Wystraszone uciekają zygzakiem, wydając przy tym dźwięki 
brzmiące jak dik-dik lub zik-zik. W czasie ucieczki osiągają 
prędkość do 42 km/h. 

Podstawę ich diety stanowią liście krzewów i drzew, a uzupełnieniem 
są trawy, pąki, owoce i zioła. śyją do 10 lat. 

CiąŜa trwa ok. 5,5 miesiąca. Młode są karmione  mlekiem przez 
6 tygodni i w tym czasie pozostają z matką w ukryciu. 
Siedmiomiesięczne dikdiki osiągają juŜ pełne wymiary i są wówczas 
zmuszane do opuszczenia terytorium rodziców, młode samce - przez 
ojca, a samice - przez matkę.  

Zabijane są głównie ze względu na skórę z której wyrabiane 
są m.in. rękawiczki. Na parę rękawiczek potrzebne są skóry 
z dwóch dikdików. 

Do naturalnych wrogów dikdików naleŜą lamparty, gepardy, szakale, 
pawiany, orły i pytony.  

 

 

 

 

                                                               

 

 

 



Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

KAZIMIERZ DOLNY 

                                       

Kazimierz Dolny - miasto w województwie lubelskim, 
w powiecie puławskim, nad Wisłą w zachodniej części 
PłaskowyŜu Nałęczowskiego. Jest siedzibą władz miejsko-
wiejskiej gminy Kazimierz Dolny. W latach 1975-1998 
miasto administracyjnie naleŜało do starego województwa 
lubelskiego. W Kazimierzu moŜna wejść na Górę Trzech 
KrzyŜy, zwiedzić piękny kościół farny oraz zakupić pyszne 
koguty. Kazimierz to bardzo piękne miasto. 

 

                          
   rynek w Kazimierzu             kościół farny 

                                
                
          

KsiąŜki z mojej półki ... 
 
 

     
 
Chciałbym Wam przedstawić ksiąŜkę pt. „Wojny duszków” 
autorstwa Herbie Brennan. Choć nazwa wydaje się dziecinna, 
to jest to ksiąŜka przygodowo- fantastyczna dla nastolatków 
i pierwszy tom cyklu. Opowiada ona o wydarzeniach w Krainie 
Duszków. Rodzinę cesarską ktoś planuje uśmiercić. Czternastoletni 
ksiąŜe Pyrgus za rozkazem ojca przechodzi przez portal wiodący 
do świata ludzi. Miał się on przenieść na wyspę, gdzie czekają 
na niego jego opiekunowie. Jednak ktoś uszkodził portal. Pyrgus 
przenosi się do Anglii. Odnajduje go tam główny bohater, Henry, 
który ma tyle samo lat. Postanawia mu pomóc wrócić do jego świata. 
Czy mu się to uda? Co będzie się działo dalej? Odpowiedzi na te 
pytania odnajdziecie czytając ksiąŜkę. 
 Gorąco ją polecam. 
     

                                                       
 



SPORT 
 

Arsenal Football Club - angielski klub piłkarski, obecnie jest 

jednym z  najbardziej utytułowanych w lidze angielskiej. 

W 1886 roku został załoŜony przez robotników z fabryki 

zbrojeniowej Woolwich Arsenal Armament Faktory. Początkowa 

nazwa klubu -  Dial Squaw, pochodziła od placu z zegarem 

słonecznym umieszczonym nad bramą wejściową do fabryki. 

Pierwszy, a zarazem zwycięski mecz (6:0), druŜyna rozegrała 

11 grudnia 1886 roku z Eastern Wanderers. Piłkarski klub zmieniał 

dwukrotnie nazwę. Przez pięć lat druŜyna rozgrywała mecze pod 

nazwą Royal Arsenal, a od roku 1893 zaistniała jako Woolwich 

Arsenal, odnosząc kolejne sukcesy. 

 Angielski klub piłkarski, to: 

• 13-krotny mistrz Anglii, 

• 10-krotny zdobywca Pucharu Anglii, 

•  2-krotny zwycięzca Pucharu Ligi, 

• triumfator Pucharu Zdobywców Pucharów, 

• zdobywca Pucharu Miast Targowych. 

Ciekawostki: 

Wśród kibiców Arsenalu jest wielu znanych muzyków, aktorów, 

polityków, sportowców i innych osobistości m.in.: 

• Dido, Roger Waters z Pink Floyd,  Martin Gore z Depeche Mode 

• Joan Collins,  Kevin Costner, David Schwimmer, Colin Firth, 

• Aleksander Kwaśniewski,  Fidel Castro,  

• Władimir Kramnik (szachista), Ferenc Puskás (piłkarz), Daley 

Thompson (dziesięcioboista), ksiąŜę Harry, Paulo Coelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„NOWOŚCI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI”  
  

   

T-PAIN 

Faheem Najm (ur. 30 czerwca 1985) – amerykański wykonawca 
muzyki hip-hop i R&B oraz producent muzyczny. Pod koniec 
października 2007 roku wziął udział w telewizyjnej gali stacji VH1 – 
Hip Hop Honors 2007. 

Jest znany jako pionier efektu muzycznego Auto Tune, z którego 
obecnie korzystają m.in. Lil Wayne. T-Pain znany jest równieŜ 
ze swej ekstrawagancji, która polega na noszeniu oryginalnych 
kapeluszy, przypominających kształtem cylindry, które jak sam 
zdradził robione są na specjalne zamówienie w Londynie. T-Pain 
dodał, Ŝe ma w kolekcji około 300 takich kapeluszy. Jego najnowsza 
płyta Thr33 Ringz jest w całości wyprodukowana przez samego      
T- Paina. Na krąŜku pojawią się gościnnie Lil’ Wayne, Kanye West, 
Ludacris i Rick Ross. Premiera jest zaplanowana na 30 września 
2008 roku. 
 
 
 
 
 

 
   
   
 
 
 

 
 

HOROSKOP 
 

  Baran   
 
    Listopad będzie bardzo pracowity. Niestety moŜe Ci zabraknąć 
energii. Pod koniec miesiąca czekają Cię ciekawe imprezy.  
                 

Byk  
 
 Gwiazdy dodadzą Ci energii. Z rozmachem i sprytem łatwo 
zrealizujesz swoje cele. Pod koniec miesiąca szansa na dobre oceny. 
 

Bliźnięta  
 
DuŜo radości przyniosą Ci spotkania towarzyskie. Na świat 
spojrzysz z optymizmem. Sięgaj jak najwyŜej, bo los szykuje Ci miłą 
niespodziankę.   
  

 
 
Rak  
 

Mimo mnóstwa obowiązków dasz obie radę ze wszystkimi. 
Przy odrobinie szczęścia pokonasz kaŜdą przeszkodę. Nie rzucaj 
się w wir nowych znajomości. 
 
 
 



 
 
 
Lew  

 
Staniesz przed podjęciem waŜnej decyzji. Mimo, Ŝe nie 
zrealizujesz wszystkich planów, to i tak ucieszysz się z efektów. 
 

 Panna  
 
Masz duŜe szanse na nagrodę. Zostanie doceniona twoja 
pracowitość i poświęcenie. W szkole osiągniesz niespodziewane 
sukcesy. Nauczyciele będą na ciebie patrzeć z przymruŜeniem oka. 
 

Waga  
 
Szybkie podejmowanie trafnych decyzji to teraz twoje 
najmocniejsze strony. Wszystkich  zaskoczy twoja 
komunikatywność i otwartość. 
 
 

Skorpion  
 
Przed tobą niezwykle pomyślny okres. Szczęście będzie Ci sprzyjać 
niemal na kaŜdym przedmiocie. Czas  zadbać o zdrowie. 
 
 

 Strzelec  
 
Będziesz w świetnym nastroju i nie zabraknie ci energii do nauki. 
CięŜka praca przyniesie efekty. Czas na zrobienie czegoś 
wyjątkowego. 
 
 

KozioroŜec  
 
Nie będziesz narzekać ani na brak zajęć, ani na brak sukcesów. 
Wszystko powiedzie się znakomicie. W szkole moŜesz niechcący 
popełnić kilka błędów, ale wszystko obróci się na twoją korzyść. 
 
 

Wodnik  
 
Za wszelką cenę chcesz podkreślić swoją wyjątkowość, co 
z pewnością nie przypadnie wszystkim do gustu. W szkole czas 
na dobre oceny. 
 

Ryby  
 
W tym miesiącu z trudem będziesz panować nad ocenami. Postaraj 
się trzymać język za zębami, a będziesz miał duŜe grono przyjaciół. 
 
 



 
 
 
 
 
       


