
Redakcję „Wagarowicza” tworz ą: 
 
 
K. Przysucha    Va 
A. Frączek    Va 
K. Szostek    Va 
A. Grochowska    Va 
M. Dębowski    Va 
A. Modzelewska   Vb 
I. Łopata    Vb 
P. Sokół    Vb 
T. Kulka    VIa 
J. Mechlińska    VIa 
A. Lewan    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  



„Grudzień" - Minkiewicz Janusz 
 W grudniu rzadko ptak zaśpiewa 
 w srebrze stoją wszystkie drzewa. 
 Naszą rzeczkę po kryjomu, 
 w nocy lodem okuł mróz. 
 Sanki wezwał i do domu 
 z lasu nam choinkę wniósł. 
 
 „Grudzień" 
 Jak po grudzie mroźny grudzień 
 brnie w kopiastych śniegach 
 gdzie rok szronem osiwiały 
 kresu juŜ dobiega, 
 gdzie las cały usnął w białym 
 i puszystym futrze, 
 gdzie się dłuŜą mroźne noce, 
 gdzie dni coraz krótsze. 
 Błysną świeczki na choince 
 uśmiechy na twarzach. 
 Odejdź grudniu, czas na ciebie, 
 koniec kalendarza.  
                         

 

 

 
 
 
                                   GRUDZIEŃ 
 
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie 
zima długo biała. 
 
24 grudnia: „Wigilia piękna, jutrzenka jasna - będzie 
stodoła ciasna”. 
 
25 grudnia: „Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się 
po lodzie”. 
 
Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu 
plucha. 
 
 
      
 
 
 
 



                 Święty Mikołaj 
 

Święty Mikołaj (ang. Santa Claus, Father Christmas) – baśniowa 
postać starszego męŜczyzny z brodą ubranego w czerwony strój, 
który wedle legendy w okresie świąt BoŜego Narodzenia rozwozi 
dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. 
Według róŜnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię 
i biegun północny. 

Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z kultury 
brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji 
boŜonarodzeniowych. W tradycji bizantyjskiej jego odpowiednikiem 
jest Święty Bazyli, który obdarowuje prezentami dzieci w dniu 
1 stycznia. W Rosji i krajach ościennych popularny jest Dziadek 
Mróz i ŚnieŜynka. Natomiast w Polsce, podobnie jak w większej 
części Europy dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 
6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. 
Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok były 
grzeczne, znajdują drobne upominki, ukryte pod poduszką, w buciku 
lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu 
(np. w skarpecie). 

Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury 
anglosaskiej (w szczególności amerykańskiej) takŜe w Europie 
Święty Mikołaj utoŜsamiany jest coraz częściej z BoŜym 
Narodzeniem i świątecznymi prezentami. Ze względu na sympatię, 
jaką jest darzony, postać Świętego Mikołaja stała się nieodłącznym 
elementem przedświątecznych promocji handlowych. MoŜna go 
spotkać na ulicach miast, a takŜe w kaŜdym centrum handlowym, 
juŜ od połowy listopada do końca grudnia. Dzięki sprawnej promocji 
praktycznie zastąpił on w świadomości wielu osób tradycyjny 
wizerunek świętego Mikołaja biskupa. 

 
 
  
 

 

                                                                                

 

     
 
                       
 



Wigilia w róŜnych państwach Europy 
 

Daty obchodzenia Wigilii 

 W kościele rzymskokatolickim Wigilia BoŜego Narodzenia jest 
obchodzona 24 grudnia. W kościołach wschodnich: greckokatolickim 
i prawosławnym 6 stycznia, a w Kościele ormiańskim – 5 stycznia. 

Dzień Wigilii BoŜego Narodzenia bywał teŜ przesuwany. 
Według tradycji ludowej w latach gdy 24 grudnia wypada 
w niedzielę  wigilia nie mogła być obchodzona, poniewaŜ niedziela 
nie przyjmuje postu. W takim przypadku wieczerzę wigilijną 
urządzano juŜ w sobotę, a BoŜe Narodzenie świętowało się 
przez trzy dni. 

Podobnie jak w Polsce Wigilię obchodzi się na Litwie, 
w Czechach i na Słowacji. Nieznany poza Polską (z wyjątkiem Litwy) 
jest zwyczaj łamania się opłatkiem. W wielu krajach nie ma postu, 
ani pasterki, jak np. w Stanach Zjednoczonych, natomiast 
w Holandii pasterka jest jedyną mszą w roku, podczas której 
kościoły są pełne. 

• W Wielkiej Brytanii praktycznie Wigilii nie obchodzi się. 
W pierwszy dzień Świąt BoŜego Narodzenia 
charakterystycznym daniem obiadowym jest pieczony indyk 
z borówkami. W wigilię rozdają prezenty, jak w innych 
krajach oczywiście. Zwyczaj jest takŜe taki, Ŝe w szkole 
dzieci dają sobie nawzajem prezenty.  

• Wigilii nie ma równieŜ w Holandii i coraz częściej w Belgii, 
gdzie zamieniana jest na uroczyste śniadanie świąteczne 
w restauracji. W Belgii Wigilia jest dniem przeznaczonym 
na ceremonie religijne i przedstawienia upamiętniające 
narodziny Jezusa. 

• We Francji najwaŜniejszy jest obiad świąteczny, 
z pasztetem z gęsiej lub kaczej wątróbki, ostrygami 
i wędzonym łososiem.  

• W Danii podczas Wigilii podaje się pieczoną kaczkę, 
a na zakończenie ryŜ z migdałami. 

• W Austrii na wigilijnym stole znajduje się karp lub kaczka, 
a w Niemczech kiełbaski i sałatka kartoflana. 

• W Norwegii podczas Wigilii podaje się Ŝeberka ze świni 
albo gotowane mięso owcze lub specjalne danie przygotowane 
z solonej oraz gotowanej ryby, która bywa podawana 
z boczkiem. Potrawa ta nazywa się Lutefisk. 

W Grecji w świąteczny wieczór dzieci chodzą od domu do domu 
i zbierają słodycze w zamian za śpiewanie kolęd. Na kaŜdym stole 
znajdziemy Chleb Chrystusa, duŜe słodkie bochenki w róŜnych 
kształtach i z róŜnymi zdobieniami. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Wigilijne  wróŜby 
 
Wigilijna noc to czas wyjątkowy, pełen radości i ciepła. W tym dniu 
dajemy naszym bliskim dobre słowo, zapominamy o urazach, 
wybaczamy winy i szczerze Ŝyczymy sobie szczęścia. Niezwykły 
charakter tego dnia, który przypada 24 grudnia, podkreślają 
wierzenia ludowe. Podobno w noc wigilijną zwierzęta rozmawiają 
ze sobą ludzkim głosem. Z wigilią łączą się teŜ liczne wróŜby. 
 
 
Oto niektóre z nich: 
 
-  Przez cały dzień unikaj kłótni, bo przeniosą się na rok następny. 
 
- Ilu wigilijnych potraw spróbujesz, tyle przyjemności czeka cię 
w nowym roku. 
 
- Schowaj do portfela łuskę karpia, poniewaŜ przyciągnie ona 
pieniądze. 
 
- Kto rano zerwie się z łóŜka w dobrym nastroju, przez cały rok 
nie będzie miał problemów ze wstawaniem. 
 
- Kto nie przyjmie kolędników, sprowadzi na siebie nieszczęście. 
 
- Im więcej potraw z wigilijnego stołu zostanie zjedzonych, tym 
większe szanse, Ŝe w nowym roku niczego nie zabraknie. 
 
- TuŜ przed pójściem do łóŜka umyj twarz wodą nabraną tej nocy. 
Podobno zapewnia ona nieprzeciętną urodę. 
 

- Nie zapomnij włoŜyć pod obrus trochę siana. Zapewni 
to pomyślność. 
 
 
     
                                                                                          
 
  
     
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI ☺ 
  
Alina Stencka 
 

 
NAUCZYCIEL MUZYKI I HISTORII 

             
 
 
- Gdzie chodziła Pani do szkoły?  
- Do Piastowa. 
 
- Czy była Pani dobrą uczennicą? 
- Byłam bardzo dobrą i grzeczną uczennicą. Miałam same piątki. 
 
- Czy lubi Pani swój zawód? 
- Bardzo lubię swój zawód. 
 
- Czy miała Pani dobre oceny z muzyki? 
- Zawsze miałam najlepsze oceny z muzyki. Lubiłam ją. 
 
- Czego Pani nie lubi u uczniów? 
- Kłamstwa, arogancji, braku kultury. 
 

- Ile lat uczy Pani juŜ w naszej szkole? 
- Uczę juŜ 11 lat. 
 
- Czy lubi Pani naszą szkołę? 
- Bardzo lubię naszą szkołę. 
 
 
- Dlaczego została Pani nauczycielem? 
- Dlatego, Ŝe lubię uczyć dzieci i młodzieŜ. 
 
- Czy w dzieciństwie takŜe chciała Pani zostać nauczycielką?  
- W szkole podstawowej chciałam być nauczycielką muzyki, potem 
bibliotekarką, następnie psychologiem. Moje losy jednak potoczyły 
się inaczej. Na początku pracowałam w biurze projektów  
architektonicznych. Po kilku latach zmieniłam zawód i podjęłam 
pracę w szkole. 
 
- Woli Pani uczyć historii czy muzyki? 
- Teraz wolę uczyć historii, bo lekcji muzyki dzieci nie szanują.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SENNIK            
 
                                       

 
 

Woda - zbliŜający się sukces. 
 
Kamień - będziesz miał do czynienia z uparciuchem.  
 

Saksofon - ostrzeŜenie przed plotkarstwem. 
 
Mapa - zapowiedź podróŜy, niezwykłych planów. 
 
Gazeta - obawa, Ŝe wyda się pewien sekret, który 
wolałbyś zachować dla siebie. 

 
    

 

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

humor. 
 
 
 
Jasio mówi do mamy:  
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.  
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, 
to popraw swoją jedynkę z matematyki.  
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci juŜ perfumy.   
                              
                             

       
 
 
Kolega pyta Fąfarę:  
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?  
- Owszem, udało mi się kupić stojak. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
        
                                                       
Poznajcie sekrety swojego imienia. MoŜecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

  

ANTONI - doskonały znawca ludzkich charakterów. Szczególnie 

uzdolniony w kierunku nauk ścisłych. Pewny siebie, uparty 

i bezkompromisowy. Dba o swoją rodzinę.  

 

DAWID - pracowity, posiada zdolności organizatorskie, zmysły 
dyplomaty, spryt handlowca. Jest pomysłowy, ambitny 
i konsekwentny.  
 

ZENON - jest niezwykle towarzyski. Posiada zdolności 

dyplomatyczne oraz przywódcze. Wytrwały w dąŜeniu do celu. 

Ma niezwykłe poczucie humoru.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 ALINA - stała w uczuciach, w towarzystwie lubi zawsze 

przewodzić. Uczciwa, nie znosi kłamstwa, ani plotkarstwa. 

W działaniu energiczna i przedsiębiorcza. 

 

 

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

i słuchać. Ceni spokój, w Ŝyciu kieruje się głównie uczuciem. Uwielbia 

przyrodę i dalekie podróŜe.  

 

DAGMARA - niezwykle optymistycznie nastawiona do Ŝycia. 

Poszukiwaczka przygód. Nie znosi nudy i bezczynności. Przejawia 

talenty humanistyczne i zdolności manualne. Ma świetne poczucie 

humoru.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Z śYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Święto Niepodległości 
 
 
11 listopada 1918 to co było marzeniem, stało się faktem! Państwo 
polskie po 123 latach niewoli odzyskało niepodległość. 
 
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność 
polską w tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich dni 
nie przeŜył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym 
narodem, ten nie dozna w swym Ŝyciu największej radości. Cztery 
pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora 
gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał 
pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć 
się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły 
na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok 
polskich policjantów i Ŝandarmów." („Powstawanie II 
Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów"). 
 
07.11.2008r. w kościele parafialnym w Michałowicach zabrali się 
uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, aby 
uczestniczyć w uroczystej mszy poświęconej 90 rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mszę celebrował 
ks. proboszcz L. Firlej, który w homilii podkreślił, Ŝe to co dziś 
wydaje się naturalne: uczestnictwo we mszy prowadzonej w języku 
polskim, lekcje języka ojczystego dla naszych przodków było 
marzeniem, którego spełnienie kosztowało Ŝycie wielu ludzi, 
skazywało na emigrację, pobyt w więzieniu, cierpienie. 
 
Uczniowie z klas III Gimnazjum pod kierunkiem p. L. Lipert 
przedstawili montaŜ słowno – muzyczny, a chór szkolny prowadzony 
przez p. A. Stencką wykonał pieśni patriotyczne z tamtego okresu. 
Reprezentacje klas pierwszych, drugich i trzecich Gimnazjum 



wzięły udział w konkursie historycznym. Pierwszoklasiści wykazali 
się największą znajomością historii. Nagrody ufundował Wójt Gminy 
Michałowice. 
To była wyjątkowa lekcja historii.  
 
Dzień 11 listopada ogłoszono świętem państwowym dopiero 
w 1937 roku. W latach 1939 - 44 (podczas okupacji hitlerowskiej) 
oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, (w czasie rządów 
komunistycznych) obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. 
Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody Święta 
Niepodległości i od tamtej pory jest najwaŜniejszym świętem 
państwowym, a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. 
Wypoczywając tego dnia, kaŜdy powinien zastanowić się ile krzywd 
musieli doznać ludzie przez ponad 100 lat, aby obronić polskość 
i jak wytrwali byli w działaniach kultywujących polską kulturę. 
Czy bylibyśmy dziś zdolni do takich poświęceń? 
 
 

 
 

 
 
 

Finał VI Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego 
Jednego Poety  

 
 

12.11.2008r. odbył się w Domu Kultury „Kolorowa” w Ursusie finał 
VI Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety - 

Wisławy Szymborskiej. Brali w nim udział uczniowie z województwa 
mazowieckiego. Talentem recytatorskim wykazała się uczennica 

klasy Va - Anna Grochowska, która otrzymała wyróŜnienie 
w I kategorii wiekowej (10 – 12lat). Uczniów naszej szkoły 

do udziału w konkursie przygotowywała p. K. Styczeń. 
 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 listopada 2008r. 
o godz. 18.00 w sali imprez Domu Kultury „Kolorowa”. 

 
Gratulujemy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gminne zawody w piłkę koszykową chłopców 
 
 
14.11.2008r. w Komorowie odbyły się gminne zawody w piłkę 
koszykową chłopców.  
 
Nasza druŜyna w składzie:  

• Dudek Michał  
• Witkowski Konrad  
• Ciarka Dawid  
• Szalach Paweł  
• Kędzierski Jakub  
• Kukiełka Michał  
• Brzezek Bartłomiej  
• Czwarno Radosław  
• Mioduszewski Hubert  
• Szczodry Grzegorz  
• Pióro Rafał 
 
 

zajęła 2 miejsce. Wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej 
z Komorowa. 
 
Gratulujemy! 
 
 
 
 
 
 

 

Koncert Nowej Orkiestry Kameralnej w kościele 
w Michałowicach 

 
 
18.11.2008r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej zorganizowała 
dla uczniów klas 0 - III i IV - VI w kościele w Michałowicach 
koncert Nowej Orkiestry Kameralnej. Tematem przewodnim 
koncertu była muzyka baroku. To właśnie w okresie baroku 
w muzyce dokonał się ogromny przełom. Rozkwitła muzyka świecka, 
instrumentalna (zwłaszcza smyczkowa i organowa), opera, oratorium 
i kantata. Korzystano chętnie z róŜnorodnych środków wyrazu 
i posługiwano się bogatą stylistyką. Wynaleziono takie formy 
muzyczne, jak sonata, koncert i uwertura. W przeciwieństwie 
do muzyki wcześniejszych epok, muzyka barokowa jest popularna 
aŜ po dziś dzień. Uczniowie wysłuchali „Zimę” z Czterech pór roku 
Antonio Vivaldiego, J. Sebastiana Bacha Arię na strunie G 
oraz utwory G. Philppa Telemanna. Koncerty cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem wśród naszych dzieci. 
 
Dyrekcja Zespołu Szkół w Michałowicach składa podziękowania:  

• Radzie Rodziców za zorganizowanie tak wspaniałego koncertu,  

• Ks. proboszczowi L. Firlej dziękujemy za udostępnienie 
kościoła dla naszych uczniów,  

• Wójtowi Gminy Michałowice za sfinansowanie koncertu. 

    



 
NASI MŁODZI POECI... 
 
 
 

Stał na pustkowiu, 
Nikt go nie chciał. 
Wpatrywał się w ciemność, 
Nikt na niego nie czekał. 
Pukał do serc, 
Kto inny otwierał. 
Biegł bez tchu. 
Droga się urwała, 
Nie zdąŜył. 
Zamknięto furtę do ogrodu. 
 
 
 
 

                Autor wiersza 
Anna Lewan  kl. VIa 

 
 
 
 

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.  

 

 



Czy moŜna zostać dyplomowanym hakerem? 
 
Specjalny kurs dla hakerów oferuje Abertay University z Dundee. 
Szkocka szkoła uczy hakerstwa „etycznego” i szkoli speców, którzy 
w przyszłości mają pomagać innym w walce z przestępczością 
komputerową (juŜ dziś największe banki internetowe borykają się 
z plagą włamań do kont klientów, w najbliŜszych latach problem 
będzie się pogłębiał). Kurs, zakończony egzaminem i dyplomem, trwa 
cztery lata. Zanim studenci rozpoczną naukę w Dundee, muszą 
przejść oficjalne rządowe testy na prawdomówność i lojalność. 
 
Kiedy powstała pierwsza komputerowa pamięć? 
 
Jedenastego grudnia 1946 roku Frederic Williams otrzymał patent 
na katodową tubę, która mogła pełnić funkcje „komputerowej” 
pamięci. Urządzenie wykorzystano w pierwszych komputerach IBM 
701, czyli wojskowych „kalkulatorach obronnych”. 
 
 
Jak zaczął karierę Bill Gates? 
 
Bill Gates urodził się 28 października 1955 roku. ZałoŜyciel 
Microsoftu swoje pierwsze duŜe pieniądze zarobił jeszcze podczas 
studiów na Harvardzie, gdy zaprojektował własną wersję języka 
Basic. Te pieniądze genialny wynalazca przeznaczył na opracowanie 
systemu operacyjnego Windows oraz edytora tekstów Word, które 
pozwoliły mu zostać najbogatszym człowiekiem na ziemi. 
 
 
 
 

Surykatka 
 
Surykatka, ssak z rodziny łasz, z rzędu drapieŜnych zamieszkuje 
stepy i półpustynie  Afryki Południowej.  
 
Długość ciała ma ok. 30cm, ogona 18-25cm, ubarwienie 
brązowoŜółte, okolice oczu, uszy i koniec ogona czarne, tylna część 
grzbietu poprzecznie pręgowana, brzuch biały.   
 
Aktywna w dzień, Ŝyje w kotlinach, kryjówki stanowią nory 
na terenach otwartych. Posiada bardzo dobry wzrok. 
 
 śywi się bezkręgowcami i drobnymi kręgowcami, a takŜe ptasimi 
i gadzimi jajami oraz owocami. W razie zagroŜenia wydaje donośne 
dźwięki ostrzegając całą kolonię przed niebezpieczeństwem. Młode 
surykatki bywają oswajane przez tubylców w celu tępienia myszy 
w domach.  
 
 
 
 

                            

 

 

 

 



Leniwce 
 
Leniwce - to ogólna nazwa dwóch rodzin z rzędu szczerbaków – 
leniwców trójpalczastych i leniwców dwupalczastych. 
śyją w lasach równikowych Ameryki Południowej i Środkowej. 
Leniwiec całkowicie zasłuŜył sobie na tę nazwę. Sypia co najmniej 
18 godzin na dobę, a po przebudzeniu Ŝyje w sennym rytmie. Powoli 
porusza się po drzewach, zawieszony na końcach łap zakończonych 
długimi, zakrzywionymi pazurami. Środkowe człony palców 
są zrośnięte. Leniwiec jest tak bardzo przystosowany do Ŝycia 
w pozycji wiszącej, Ŝe jego sierść rośnie w odwrotnym kierunku – 
od brzucha do pleców. Sierść ma zielonkawy odcień, który go 
skutecznie maskuje wśród drzew. Kolor ten nadają mu 
mikroskopijne glony rozwijające się w jego futrze. 
Jest roślinoŜercą (głównie zjada liście, czasem pędy, owoce 
i kwiaty). Nie mając dobrego wzroku i słuchu, poŜywienie odnajduje 
dzięki zapachom i dotykowi. Jedynym źródłem wody jest dla nich 
rosa i krople deszczu. 
 
Leniwcom zagraŜa wyginięcie spowodowane wycinaniem brazylijskich 
lasów równikowych. Zwierzęta te rozmnaŜają się wolno, a ich wolne 
tempo ewolucyjne nie rokuje nadziei na to, Ŝe zdołają przystosować 
się do innych środowisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FLAMING    RÓśOWY 
 

Flaming róŜowy (Phoenicopterus roseus Pallas, 1811) - duŜy ptak 
brodzący z rodziny flamingów. Najbardziej rozpowszechniony 
flaming - zamieszkujący wyspowo Afrykę, baseny Morza 
Śródziemnego,  Czarnego, a takŜe w Azji Środkowej, na Bliskim 
Wschodzie oraz w Indiach i na Cejlonie. Do Polski zalatuje 
wyjątkowo, część obserwowanych ptaków zapewne pochodzi 
z niewoli. Ciało bladoróŜowe, jaśniejsze niŜ u flaminga Ph. ruber, 
jedynie skrzydła czerwone z czarnymi lotkami. Nogi i dziób róŜowe, 
koniec dzioba czarny. W porównaniu z innymi przedstawicielami 
rodziny dziób wygięty pod mniejszym kątem.  
 
  
 
 
         

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
KsiąŜki z mojej półki ... 
 

 
 

Przedstawiam Wam dzisiaj ksiąŜkę pt. „Purpurowy Cesarz” 
autorstwa Herbie Brennan. Jest to druga część wspaniałych 
opowieści z serii  „wojny duszków”. W tej ksiąŜce akcja dzieje się z 
zawrotną prędkością. Ojciec księcia Pyrgusa powraca do 
Purpurowego Pałacu, co wywołuje wstrząs, poniewaŜ wszyscy wiedzą, 
Ŝe jest on martwy. W dodatku sprzymierza się z Duszkami Nocy i 
chce przekazać im władzę. Pyrgus, Blue i pan Fogaty zostają wygnani. 
Są zmuszeni uporać się z tymi potwornymi problemami. Gdy Henry 
przybywa im na pomoc, nie wie, jak wiele trudności spotka na swej 
drodze. Co dalej się wydarzy? Czy uda im się uporządkować sprawy w 
Krainie Duszków? Informacji na ten temat szukajcie w tej 
fantastycznej ksiąŜce. Gorąco ją polecam. 
 
 

       

                                                     
W GRUDNIU  POLECAM KOLEJNE DWIE SUPER POZYCJE!!!! 
 
THE SIMS 2: OSIEDLOWE śYCIE 
W pełnym wraŜeń osiedlowym Ŝyciu Twoi Simowie mogą opuścić sielankowe 
przedmieścia i spróbować nowych moŜliwości, jakie zapewnia 
wprowadzenie się do budynku mieszkalnego. Mogą mieszkać sami albo 
ze współlokatorami. Zaczynają w tanim mieszkaniu, a potem mogą 
mieszkać w luksusowym apartamencie. W tym dodatku pojawiło się duŜo 
nowych opcji.  
MoŜna m.in. zadzwonić po lokaja lub uczyć się nowych rzeczy  
(jest takŜe np. doŜywotnie szczęście  lub nauka opanowania gniewu). 

                                      
Tomb Raider: Underworld 
Demo Tomb Raider: Underworld w wersji na PC pojawiło w juŜ 
31.10.2008r. W tym miesiącu prawdopodobnie pojawi się pełna wersja 
Tomb Raider Underworld. Magazyn Neo Plus, jako pierwsze czasopismo 
na świecie, opublikował recenzję najnowszego Tomb Raidera. 
JuŜ na wstępie warto nadmienić, Ŝe Underworld otrzymał ocenę 9/10, 
co jest bardzo dobrym wynikiem. Muzyka  jest przepiękna i odpowiednio 
oddaje klimat tego, co dzieje się na ekranie. Soundtrack na bardzo długo 
pozostaje w pamięci gracza. Sam osobiście byłem na prezentacji 
najnowszej wersji gry w Polsce i jej nowej twarzy, tj. Alison Carroll 
w salonie EMPiK. Zapowiada się super GRA!!! Po więcej info zapraszam 
na stronę: WWW.laracroft.pl 

                            



SPORT 
 

Futbol Club Barcelona – hiszpańska druŜyna piłkarska. Jednym 

z załoŜycieli klubu był Hans Gamper. Klub ten powstał 29 listopada 1899 r. 

i stał się symbolem Katalonii i jej mieszkańców. Jego dewiza to Més que 

un club - Więcej niŜ klub. Obecnie druŜyna rozgrywa mecze na stadionie 

Camp Nou. Został on wybudowany w 1957r. i mieści ponad 99 tys. kibiców. 

Jest to jedna z najbardziej utytułowanych druŜyn piłkarskich świata. 

FC Barcelona zdobyła: 

• 18 mistrzostw Hiszpanii, 

• 24 Puchary Króla Hiszpanii, 

• 2 Puchary Europy, 

• 4 Puchary Zdobywców Pucharów, 

• 3 Puchary UEFA, 

• 2 Superpuchary Europy 

 

Ciekawostki: 

Na koszulkach piłkarzy, poza godłem klubu, nie były umieszczane 

napisy reklamowe. W sezonie 2007/2008 pojawiło się logo UNICEF. 

 
 „NOWOŚCI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI”  

  
   

Lil' Wayne 
 
   Lil' Wayne właściwie Dwayne Michael Carter (ur. 27 września 
1982 w Nowym Orleanie). Dorastał w Nowym Orleanie, w dzielnicy 
miasta Hollygrove. W pierwszej połowie lat 90. jako młody MC Lil' 
Wayne rapował na osiedlowych imprezach. Podczas jednej z takich 
właśnie imprez usłyszeli go członkowie U.N.L.V., grupy nagrywającej 
pod szyldem Cash Money Records. Wayne dostał od nich informacje 
kontaktowe i pojechał za nimi na sesję rozdawania autografów 
na której z kolei poznał szefów Cash Money - Briana "Baby" 
Williamsa i jego brata, Ronalda Williamsa. Zaimprowizowane 
freestyle Wayne'a wywarły spore wraŜenie i spowodowały 
zainteresowanie się młodym raperem przez braci Williams. Kiedy 
dostał wizytówki od Cash Money Records, odwiedzał siedzibę studia 
prawie codziennie, a takŜe zostawiał freestyle'owe nagrania na ich 
automatycznej sekretarce. W konsekwencji szefowie Cash Money 
zdecydowali się zawrzeć umowę z raperem; złączyli go w parę 
z innym MC Baby Gangsta i wydali ich wspólną płytę "True Story" 
pod nazwą The B.G.'z. Z upływem czasu, gdy Wayne coraz powaŜniej 
interesował się rapem i zaczął nosić ubrania wskazujące 
przynaleŜność do gangów, jego matka zaniepokoiła się wpływem 
braci Williams na jej syna, gdyŜ wiedziała dokładnie o ich reputacji 
na ulicy. Wyciągnęła Wayne'a z Cash Money. Jednak po tygodniowej 
ucieczce z domu i przekonaniu matki, Ŝe jego zachowanie nie ma nic 
wspólnego z Babym i Slimem, został w Cash Money Records. 
Po sukcesie płyty The Carter, prezes Def Jam Jay-Z rozpoczął 
negocjacje odnośnie wykupienia Wayne'a z Cash Money Records. 



Wayne był o krok od podpisania umowy z Def Jam Records, w końcu 
zrenegocjował jednak kontrakt z Cash Money i dostał do dyspozycji 
własny podlabel, "Young Money", dystrybuowany przez Cash 
Money/Universal. Young Money Entertainment na początku 
zawierało na liście artystów grupę Wayne'a, Squad Up. Grupa 
wkrótce rozpadła się, a Lil' Wayne załoŜył nową grupę nazwaną 
po prostu Young Money. W jej składzie znajduje się Curren$y, 
lokalny raper wcześniej związany z TRU Records C-Murdera, 
Boo z Boo and Gotti, i początkujący MC Mack Maine pochodzący 
z dzielnicy Wayne'a, Hollygrove. 
 
 

   
 

 
  
 
  

 

 

HOROSKOP 
 

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

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

Bliźnięta  
 
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. 
 

 
 
Rak  
 

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



 
 
 
Lew  

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

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

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

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

 

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
       


