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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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Gwiazda 

Świeciła gwiazda na niebie 

srebrna i staroświecka. 

Świeciła wigilijnie, 

każdy ją zna od dziecka. 

Zwisały z niej z wysoka 

długie, błyszczące promienie, 

a każdy promień – to było 

jedno świąteczne życzenie. 

I przyszli – nie magowie 

już trochę podstarzali – 

lecz wiejscy kolędnicy, 

zwyczajni chłopcy mali. 

Chwycili w garść promienie, 

trzymając z całej siły. 

I teraz w tym rzecz cała, 

by się życzenia spełniły. 

Leopold Staff 

                 

 

 

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
 

Bardzo dawno temu żył sobie pewien Mikołaj urodzony 270 lat 

po narodzinach Chrystusa. Był bardzo dobrym i życzliwym 

człowiekiem. Został biskupem. Zasłynął z opieki nad ubogimi, którą 

prowadził w niezwykle dyskretny sposób, bardzo często anonimowo. 

Szczególną opieką święty otaczał dzieci, które bardzo często 

otrzymywały od niego drobne upominki. Pochodził z bardzo biednej 

rodziny, ale mimo to finansował to ze swoich pieniędzy. Zmarł w 350 

roku. Na pamiątkę dobroci świętego biskupa powstał zwyczaj 

obdarowywania się prezentami.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

         

 

 

 

Wigilia Bożego Narodzenia (wieczerza wigilijna, 
wieczór wigilijny, niekiedy także gwiazdka)                      

(z łac. vigilia - czuwanie, straż) - w tradycji 

chrześcijańskiej dzień poprzedzający święto Bożego 

Narodzenia, kończący okres adwentu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZWYCZAJE WIGILIJNE: 
 

Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i zabobony posiadające 

magiczną moc: jednym z nich był zakaz szycia, tkania, motania 

i przędzenia. Były to czynności szczególnie lubiane przez demony 

wody, które mogły zjawić się wszędzie tam, gdzie zakaz złamano. 

Do dzisiaj przestrzega się, aby w Wigilię nie kłócić się i okazywać 

sobie wzajemnie życzliwość. Przetrwał też przesąd, że jeśli 

w wigilijny poranek pierwszym gościem w domu będzie młody 

chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok. Myśliwi tego dnia 

tradycyjnie udają się na polowanie, którego pomyślny wynik zapewni 

opiekę na cały rok patrona łowiectwa św. Huberta. 

 

   Nieodłącznym elementem kolacji wigilijnej jest obdarowywanie się 

prezentami, które w polskiej tradycji przynosi pod choinkę, 

w zależności od regionu: św. Mikołaj, aniołek lub Gwiazdor. 

Do tradycji należy również rodzinne śpiewanie kolęd. O północy 

w kościele odbywa się uroczysta msza zwana pasterką. 

 

 

                                             
 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent


 

SENNIK            
 
                                       

 

 

 
Choinka - jest zapowiedzią wesołego 

spotkania rodzinnego, może oznaczać 

zakończenie kłótni rodzinnych. 
 

 

Biblioteka - sukces, ale okupiony długotrwałym i ciężkim 

wysiłkiem. 

 

 
Gwiazda - zapowiedź dobrych, 

wypełnionych sukcesami dni. 

 

 

 

 

 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
 

Policjant zatrzymuje kierowcę, który przejechał 

przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Rozpoznaje w nim swego 

byłego nauczyciela języka polskiego. 

- No, panie profesorze, mandatu panu nie wlepię, ale na jutro 

napisze mi pan sto razy: „Nie będę przejeżdżał na czerwonym 

świetle ". 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

Bartłomiej - osoba o tym imieniu  jest niezwykle wytrwała 

i konsekwentna w tym, co sobie postanowi albo co wynika z jej                                                               

obowiązków. Do celu dochodzi za wszelką cenę. Szybko podejmuje 

decyzje.  

 

 

Henryk - osoba o tym imieniu jest zwykle bardzo uzdolniona. 

Dzięki swojej pracowitości, uporowi i konsekwencji, osiąga znaczne 

sukcesy. 

 

 

Łukasz - osoba o tym imieniu jest rozważna i ostrożna w działaniu. 

Zawsze woli wybrać metodę drobnych kroczków niż dużego skoku. 

Na ogół spokojna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria - jest powściągliwa w wyrażaniu swoich odczuć, 

momentami nawet nieśmiała, ale w głębi duszy uważnie wszystko 

analizuje i wyciąga praktyczne wnioski.  

 

 

Kinga - osoba o tym imieniu jest dynamiczna, żywiołowa i pełna 

najprzeróżniejszych pomysłów. Łatwo przystosowuje się 

do otoczenia.  

 

 

Wioletta - osoba o tym imieniu jest bardzo odważna. Dość łatwo 

przystosowuje się do każdego towarzystwa i nowych sytuacji. 

                                   

                                     

 

 

 
                                                                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nasi szachiści  

 

Jak co roku, w dniach 19 - 22 listopada 2009 w Sękocinie odbyły się rozgrywki 

Mazowieckiej Ligi Juniorów. Uczestniczyło w nich 8 drużyn, w tym dwie z UKS 

Hetman Michałowice. Nasi szachiści z pierwszej reprezentacji zajęli drugie 

miejsce, natomiast druga drużyna uplasowała się na siódmej pozycji. Warto 

zauważyć, że w obu drużynach znaleźli się reprezentanci klasy szachowej 2a. 

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów szachowych. 

 
Pierwsza reprezentacja:  

 Michał Gosławski (liceum)  

 Marek Moskwiński (liceum)     

 Krzysztof Wyszomirski (SP klasa 6b)  

 Piotr Sokół (SP klasa 6b)  

 Aleksandra Kozera (gimnazjum klasa 3)  

 Małgorzata Wyszomirska (SP klasa 2a) 

Druga reprezentacja:  

 Aleksandra Gawor (gimnazjum klasa 3)  

 Mariusz Juniak (gimnazjum klasa 3)  

 Mikołaj Dąbrowski (SP klasa 4b)  

 Piotr Klukowski (SP klasa 2a)  

 Aleksandra Rogalska (gimnazjum klasa 3)  

 Martyna Maciejewska (SP klasa 2a) 

Monika Dąbrowska       
 

 



Konkurs Ekologiczny 

 

 

W VII Edycji Konkursu Ekologicznego zorganizowanego 

przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego udział wzięli uczniowie naszej szkoły.  

 

Wyróżnione zostały prace uczennic:  

 Patrycji Brejnak  

 Zuzanny Wal  

 Zuzanny Grochowskiej 

 

Opiekunem była p. M. Cendrowska. 

 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Szachach 

 

 

6 grudnia 2009 w naszej szkole, po raz kolejny odbyły się Mistrzostwa 

Mazowsza Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Szachach. Przybyły aż 53 

drużyny ze szkół podstawowych oraz 16 drużyn z gimnazjów na Mazowszu. 

W skład każdego zespołu wchodziło 4 szachistów (w tym co najmniej jedna 

dziewczyna).  

 

W rozgrywkach szkół podstawowych, naszą szkołę reprezentowało siedem 

zespołów. Cztery z nich składały się z uczniów klasy szachowej 2a. 

 

Pierwsza reprezentacja Michałowic w składzie Krzysztof Wyszomirski 

(kl. 6b), Piotr Sokół (kl. 6b), Mikołaj Dąbrowski (kl. 4b) oraz Aleksandra 

Modzelewska (kl. 6b) zajęła w klasyfikacji drużynowej piąte miejsce. 

Natomiast druga reprezentacja Michałowic z klasy 2a, w składzie Piotr 

Klukowski, Michał Dąbrowski, Kuba Sachnowski oraz Małgosia 

Wyszomirska była na 15 miejscu.  

 

Dzięki zarówno doskonałej współpracy UKS Hetman Michałowice w osobie 

pana Wiesława Żochowskiego z władzami naszej Gminy (czego najlepszym 

dowodem była obecność na imprezie Wójta, p. Krzysztofa Grabki) jak 

i osobistemu zaangażowaniu p. Andrzeja Olęckiego, dyrektora Zespołu 

Szkół w Michałowicach, po raz kolejny mogliśmy być dumni nie tylko 

z naszych młodych szachistów, ale również z organizacji Mistrzostw. 

 

Wszystkim naszym szachistom życzymy dalszych sukcesów szachowych. 

 

Monika Dąbrowska      

 



 

Zdrowe odżywianie - kondycji wzrastanie 

 

 

4.12.2009 r. został rozstrzygnięty konkurs na hasło promujące 

naszą szkołę w ruchu Szkół Promujących Zdrowie. W skład komisji 

konkursowej weszli przedstawiciele Samorządu Szkolnego SP oraz 

nauczyciele: p. Agnieszka Stolarczyk, p. Aneta Wąsowicz – 

Ciechomska i p. Beata Czyżewska.  

 

W konkursie udział wzięły następujące klasy – IVa, IVc, VIa, VIb, 

VIc, Vb, IIcg, IIIcg. Wszystkim bardzo dziękujemy.  

 

Zwyciężyło hasło zgłoszone przez Michała Iłowieckiego z klasy IVc. 

 

„Zdrowe odżywianie - kondycji wzrastanie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajkowy turniej tenisa stołowego 

 

 

W Mikołajkowym turnieju tenisa stołowego udział wzięło 23 

chłopców i jedna dziewczynka. 

 

Oto wyniki:  

 I miejsce – Stolarczyk Adam Vc  

 II miejsce – Bedełek Przemysław Vb  

 III miejsce - Jadacki Filip VIb 

 

Gratulujemy! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

NASI MŁODZI POECI... 

 

 

 

 

Grudzień 

 

Grudniu kochany, grudniu zaklęty, 

Wraz z tobą Jezus nadchodzi Święty, 

Post i pokuta, dary, prezenty, 

Grzech i obłuda, Mikołaj Święty. 

Wszystko to w jednym worku się plecie, 

Wszystko to razem jak w kabarecie. 

 

Wyprostuj nasze ścieżki Panie, 

Kończmy to wielkie pośmiewisko, 

Sklepy, reklamy to nie wszystko! 

Mocni więc w rozum, wiarę i miłość, 

Dzielmy się opłatkiem, zwalczajmy otyłość! 

 
 

 

              
Marysia Wyszomirska IVb 

 
 

 

 
Święta 

 

Święta to czas, gdy czekamy. 

Ciasta pieką nasze mamy. 

Choinka błyszczy i mruga. 

Już gwiazdka świeci się druga. 

Już dzielą się wszyscy opłatkiem. 

I mama dzieli się z tatkiem, 

A dziadek dzieli się z babcią. 

Gdy światła już wszystkie zgasną, 

To u nas będzie ciepło i jasno. 

Kiedy kolację już wszyscy zjemy 

Wtedy prezenty rozpakujemy. 

A nocą gdy każdy już śpi  

Na  niebie tysiąc gwiazd lśni. 

 
Matylda Kupka IVb 

 

 

                                              
 

 



  ŚNIEŻEK 

 

Wszyscy lubią święta, 

choć to tradycja niepojęta. 

 

Bardzo lubię gdy słońce świeci, 

lecz fajniej jest gdy śnieżek z nieba leci. 

Więc gdy śnieżek prószy wokoło, 

wyjdź na dwór pobawić się wesoło. 

 

Anna Frączek  VIa 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                        Chcę Ci zerwać bukiet róż, 

                                        Chcę Ci przynieść z chmurek puch, 

Chcę byś była zawsze bezpieczna  

                                         I za miłość moją wdzięczna, 

                                         Chcę byś była zawsze radosna 

                                         I piękna jak kwitnąca wiosna.   

 

            

                                                                 Ola Modzelewska VIb 
 

 

Co robić gdy twój najbliższy się obrazi? 

Pocieszać go? Czy też raczej go zostawić? 

Co robić gdy coś nie wyjdzie? 

Naprawić to? 

A może w ogóle o tym zapomnieć? 

Co robić gdy ktoś komuś dokucza? 

Pomagać mu czy też nie wtrącać się? 

Pytania codzienne, pytania proste. 

A odpowiedzieć trudno. 

Co robić gdy ktoś kogoś nie kocha? 

Co robić gdy coś się robi z miłości? 

Co robić gdy miłość nadejdzie? 

Co? 

Na to odpowiedzi nie ma. 

Miłość to przeznaczenie,  

miłość to czas i tego się nie zmienia! 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                   Marta Draniak VIb 



 
 
 

Prawda o ludzkiej naturze 
 

Nasze życie jest jak szklanka mleka, 

Gdy ją wypijesz smak szybko ucieka. 

Taka jest prawda o ludzkiej naturze: 

Ci, co wszystkiego spróbują, nic nie mają na dłużej. 

 

Anna Grochowska VIa 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 
Gimnastyka języka 
 

    

Język, chciwy wciąż łakoci. 

    ………… 

 

 

 

 

KUP  PSU  DROPSA  JEŚLI  MASZ  PSA 

BO  PSY  MOPSY  LUBIĄ  DROPSY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podróże ze smakiem… 
 

Grecja  

                                            

 
CHLEBEK PITTA    
 

Składniki:                                                                      

  

 15 g drożdży  

 30 ml ciepłej wody  

 1/2 łyżeczki cukru pudru  

 2 łyżki oliwy  

 500 g mąki  

 1/2 łyżeczki soli  

 

 

Sposób przygotowania: 

 - Cukier puder rozpuścić w wodzie. Drożdże umieścić w misce 

i zalać je ¼ ilości wody z cukrem, rozmieszać widelcem 

i odstawić w ciepłe miejsce na 10 minut. 

   - Misę do wyrabiania ciasta wygrzać w piecu. Wyjąć, wsypać 

do niej mąkę i sól, wlać oliwę i resztę wody z cukrem. Dodać 

drożdże. Wyrobić ciasto. Przełożyć ciasto na stolnicę 

i rozwałkować. Misę natłuścić i przełożyć do niej ciasto. Całość 

włożyć do plastykowego worka i szczelnie zawiązać. Zostawić 

na 2 godziny w ciepłym miejscu, ciasto powinno podwoić  swoją 

objętość. 

- Ciasto wyjąć i rozdzielić na 8 części. Każdą część rozpłaszczyć 

nadając owalny kształt tak, aby długość placka była większa niż 

szerokość. Przełożyć na materiał obsypany mąką i zostawić 

na 30 minut do wyrośnięcia. 

- Piec nagrzać do temperatury 230°C, wstawić do niego na dwie 

minuty, natłuszczone blachy. Wyjąć, ułożyć na nich chlebki 

i posmarować je wodą. Wypiekać przez 6 minut tak, by były 

pulchne i lekko zarumienione. 

 

 

 



Ciekawostki   
 

Czy patyk może się poruszać? 

 
Patyczaki to owady, które wyglądają jak kilka patyczków 

poskładanych do „kupy”. Ciało mają w kształcie i barwach zbliżonych 

do otoczenia. Przypominają pręt lub gałązkę. Niektóre mogą być 

silnie spłaszczone i przypominające liść.  

Zyskują coraz większą popularność, ponieważ są łatwe i tanie 

w hodowli oraz ciekawie się prezentują. W Polsce hodowany jest 

najczęściej patyczak indyjski, którego samica dorasta do 8 cm 

długości. 

Patyczaki możemy trzymać w obojętnie jakim naczyniu. Może to być 

specjalistyczne terrarium lub nawet zwykły słoik. Ważne jest, aby 

było przewiewne. Żywimy je liśćmi, najlepiej dębu, truskawek, 

drzewek owocowych lub sałaty. 

Można je kupić w sklepie zoologicznym nawet za złotówkę.  

W domowych warunkach żyją około roku, a zanim padną przeważnie 

pozostawiają po sobie potomstwo. 

 

 

 
 

Przemysław Babiarz ur. 4 listopada 1963 w Przemyślu - polski 

dziennikarz i komentator sportowy. Pracuje w TVP. 

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego 

w Przemyślu. Studiował w Krakowie, najpierw teatrologię 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem od 1985 na Wydziale 

Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.                       

W latach 1989-1992 był aktorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 

 

Telewizja 

Jako dziennikarz zadebiutował w 1992 podczas olimpiady 

w Barcelonie. 

Pracował również jako prezenter w nieistniejącym już kanale Wizja 

Sport. 

Jako sprawozdawca sportowy specjalizuje się w komentowaniu 

pływania, lekkoatletyki oraz łyżwiarstwa figurowego. W latach 90. 

XX wieku współprowadził w TVP1 program Stawka większa niż 
szycie. Prowadził też Pytanie na śniadanie w TVP2 oraz wybory 

Miss Polonia 2007, w towarzystwie Agnieszki Włodarczyk. 

       

http://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Patyczak_indyjski
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1985
http://pl.wikipedia.org/wiki/1989
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizja_Sport
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizja_Sport
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo_figurowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_90._XX_wieku
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DAMSKI KĄCIK 

   

                     Jak skutecznie schudnąć? 

 
Coraz częściej słyszymy o otyłości w Polsce i na świecie. 

Najczęstsza przyczyna tej choroby to niestety nieprawidłowy styl 

życia. Gdy długo siedzisz przed ekranem komputera lub telewizora, 

jesz Fast-Food’y i/lub mało się ruszasz, nie dziw się jeśli przytyłaś. 

Najczęściej otyłe są nastolatki w okresie dojrzewania, ale również 

starsze osoby. Jeśli chcesz dłużej cieszyć się smukłą figurą musisz 

pamiętać o pewnych rzeczach. Koniecznie jedz śniadanie na którym 

powinno się pojawić źródło białka, owoc, najlepiej także warzywo 

i produkt zbożowy. Zastąp bułki i jasny chleb ciemnym pieczywem 

(najlepiej razowcem na zakwasie). Postaraj się dużo ruszać, możesz 

jeździć na rowerze, pływać  itp. Codziennie pij wodę mineralną. 

Musisz pamiętać o najważniejszym – aby skutecznie schudnąć 

trzeba mieć rozum i zdrowy rozsądek!  

 

 
 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

Książki z mojej półki... 
                                     

                        Nieznane przygody Mikołajka 

 
Czy lubisz przygody? Jesteś fanem Mikołajka? Szukasz książki 

na długie, jesienne wieczory? Jeśli tak to ta książka jest napisana 

dla ciebie! W tym tomie autor przedstawi nieznane dotąd przygody 

małego urwisa, który jak każdy chłopiec lubi psocić, chodzić 

do cyrku i oglądać telewizję. Książka zawiera oryginalne akwarele 

Jeana - Jacques`a Sempe. Jak zwykle Mikołajek przeżyje wiele 

przygód między innymi w teatrze, w sklepie, w cyrku i wielu innych 

miejscach. Książce nie brak humoru, jest jednak dosyć krótka. 

Nie oznacza to, że jest gorsza od innych. Co to, to nie. Jeśli chcesz 

dowiedzieć się, kto odwiedził Mikołajka, jak udał mu się wieczór 

w teatrze, a także poznać odpowiedzi na inne pytania, łap kurtkę 

i pędź do księgarni. Gorąco polecam. 

 

 

                                                
           

 
 

 



           

 

 

Zagrajmy w to… 

 

The sims 3 world adventures. 
Ostatnio na sklepowe półki trafił dodatek do popularnej gry 

The Sims 3. Nowa gra nazywa się The Sims 3 Wymarzone podróże. 

Zagrałam i chcę podzielić się z Wami moimi  wrażeniami. W tym 

dodatku mamy trzy nowe kraje – Egipt, Francję i Chiny. Panuje 

w tych krajach system wiz, dlatego simowie mogą wybierać się 

tam najpierw na trzy simowe dni, później na pięć, następnie 

na osiem, a potem na dziesięć, a na koniec na dwanaście. Dotyczy to 

każdego kraju z osobna. W każdym z nich są grobowce 

do zwiedzenia. W różnych krajach znajdujemy różne rzeczy. 

W Egipcie najczęściej są to figury Sfinksa lub faraonów, w Chinach 

smoki (figury) i części rzeźb, które potem można rekonstruować, 

zaś we Francji, najczęściej bardzo stare, dojrzałe nektary. 

W Egipcie trzeba uważać na sarkofagi. Raz można w nich znaleźć 

klejnoty, monety, diamenty, a raz może z niego wyjść mumia 

i przekląć naszego sima. Wtedy on musi przespać się w sarkofagu. 

Za granicą możemy dostać rozmaite zadania. Gdy trafimy do ,,bazy 

wypadowej” musimy kliknąć na tablicę (na pewno ją zauważysz, 

latają obok niej świecące gwiazdki) i nacisnąć ,,Szukaj przygód”. 

Wtedy otrzymujemy zadanie. Gdy koniec wakacji przerwie Ci 

robienie zadania, nie martw się! Po prostu, kiedy tam wrócisz, 

możesz skończyć zadanie od momentu przerwania go. Naprawdę 

warto kupić tę grę. POLECAM!!! (wymaga podstawy The Sims 3) 
 

 

 

 

 NOWINKI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI 

 

                
                    

AC/DC – australijski zespół rockowy założony w 1973 roku w Sydney 

przez braci Young.  

Angus i Malcolm Young twierdzą, że pomysł na nazwę zespołu pojawił 

się po zobaczeniu napisu "AC/DC" z tyłu maszyny do szycia ich 

siostry, Margaret.  

Po śmierci Bona Scotta - wokalisty, członkowie zespołu zastanawiali 

się nad rozwiązaniem grupy, jednak podjęli decyzję o kontynuowaniu 

działalności muzycznej i wybrali Briana Johnsona na następcę 

Scotta. 

Ciekawostka:                                                                                                       

W Australii zespół jest znany pod potoczną nazwą „Acca Dacca”. 

Skład: 

Brian Johnson - wokal                                                                                              
Angus Young - gitara prowadząca                                                                                                                  
Malcolm Young - gitara rytmiczna                                                                             
Cliff Williams - gitara basowa                                                                                         
Phil Rudd - perkusja  
 

                                     
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Young
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyna_do_szycia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brian_Johnson
http://acdc.bloog.pl/wiki/Brian_Johnson
http://acdc.bloog.pl/wiki/piew,,Å
http://acdc.bloog.pl/wiki/Angus_Young
http://acdc.bloog.pl/wiki/ca,,Gitara_prowadzÄ
http://acdc.bloog.pl/wiki/Malcolm_Young
http://acdc.bloog.pl/wiki/Gitara_rytmiczna
http://acdc.bloog.pl/wiki/Cliff_Williams
http://acdc.bloog.pl/wiki/Gitara_basowa
http://acdc.bloog.pl/wiki/Phil_Rudd
http://acdc.bloog.pl/wiki/Perkusja


                     Avril Lavigne 

 
Avril Ramona Devonne Lavigne - Whibley, kanadyjska piosenkarka 

pop - rockowa, projektantka mody i aktorka. Urodziła się 

27 września 1984 r. w Bellville. Ma brata Matta oraz siostrę 

Michelle. Avril w dzieciństwie lubiła grać w hokeja, baseball 

i jeździć na deskorolce, myślała o zostaniu policjantką. Śpiewała 

w chórze kościelnym. 

Nagrała trzy płyty: „Let Go”, „Under My Skin” oraz „The Best Damn 

Thing”. „Abby Dawn” to kolekcja ubrań zaprojektowana 

przez Lavigne. Stworzyła ona również perfumy „Black Star”. 

  

     

   

 

 

 

 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

MOSKWA 

   

 
Moskwa – stolica Rosji i największe miasto tego kraju. Jest także 

największym miastem Europy, liczącym 10,4 mln mieszkańców, 

przy czym cała aglomeracja liczy 14,6 mln populacji. Pod względem 

powierzchni należy także do największych miast świata. Jeden 

z najważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych, 

kulturowych, religijnych, finansowych, edukacyjnych, 

komunikacyjnych oraz turystycznych Rosji i całego świata. Miasto 

jest obecnie jednym z najważniejszych ośrodków finansowych. 

W rankingu miast światowych pod względem kosztów życia Moskwa 

zajęła w 2006 r. pierwsze miejsce jako najdroższe miasto świata, 

w 2009 r. była trzecia. Znajdują się tam bogato zdobione cerkwie 

oraz nowoczesne metro. 

 

     

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja


HOROSKOP 

 
 

Baran: Wreszcie odżyjesz! Zapowiada się udany miesiąc. 

Zimowe wieczory wcale nie będą napawać cię smutkiem. 

Nie przegapisz żadnego przedświątecznego spotkania w szkole 

czy u przyjaciół. Będziesz energiczny, pomysłowy i w dobrym 

humorze. 

 

Byk: W tym miesiącu staniesz się bardziej ostrożny. 

Postanowisz zająć się tylko tym, co naprawdę ważne i zyskowne. 

Cudze opinie i ryzykowne propozycje przestaną się dla ciebie liczyć.  

 

Bliźnięta: Każdy będzie chciał cię poznać. Ten miesiąc 

pełen będzie zaproszeń na ciekawe imprezy, wykłady i spotkania. 

Pojawią się nowi ludzie, a ich doświadczenia będą dla ciebie bardzo 

interesujące.  

 
 

 

 Rak: Czas na wielkie porządki. Zbliżające się święta i koniec 

roku sprawią, że postanowisz uporządkować wiele zaległych spraw. 

Popatrzysz krytycznym wzrokiem na swoje otoczenie i zaczniesz 

zastanawiać się, co trzeba naprawić lub zmienić.  
 

 

 

 

 

 

Lew: Powalisz wszystkich na kolana! Nadchodzi miesiąc, 

w którym twoje sprawy przebiegać będą pomyślnie. 

Działaj szybko i nie odkładaj ważnych spraw na później.  

 

 

Panna: Rób wszystko na spokojnie. Będziesz 

podsumowywać sukcesy mijającego roku i ułożysz dobry plan na 

przyszłość. Nie ryzykuj, nie ufaj obietnicom i podejmuj tylko takie 

decyzje, do których jesteś całkowicie przekonany. 
 

Waga: Spotykaj się z ludźmi. Zimowe mrozy nie zdołają 

popsuć ci humoru. Będziesz energiczny i towarzyski, a także pełen 

dobrych chęci i woli do życia.  
 

 

Skorpion: Pewność i spokój to twoje atuty. W tym 

miesiącu staniesz się bardzo zdecydowany i pewny siebie. 

Nie zniesiesz sprzeciwu wobec ustalanych przez siebie planów. 

Będziesz wymagać, decydować i sprawdzać.  

 

 



 

 

 
 

 

Strzelec: Działaj z rozmachem! Zapowiada się udany 

miesiąc. Słońce powróci do twojego znaku zodiaku, przyniesie ci 

sympatyczne wydarzenia i sprawi, że łatwiej uporasz się 

z codziennymi kłopotami.  

 

Koziorożec: Wycisz się i pomyśl o sobie… W tym miesiącu 

do szczęścia potrzebny jest ci przede wszystkim święty spokój.  

 

Wodnik: Załatwiaj trudne sprawy. Będziesz w dobrym 

nastroju, a ciekawych pomysłów teraz ci nie zabraknie. Z niczym 

nie zwlekaj, bo grudzień sprzyja załatwianiu ważnych spraw.  

 

Ryby: Zaplanuj rozwój swojej kariery. Odkryjesz nowe 

zainteresowania i spostrzeżesz, że masz prawdziwy talent 

do kierowania innymi ludźmi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


