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4 grudnia – Barbórka  

Dzień Górnika 
Ten dzień tradycyjnie rozpoczynał się poranną, uroczystą mszą 

świętą w kościele. Na ulicach można było spotkać górników 

w galowych mundurach. Odbywały się parady orkiestr górniczych, 

uroczyste akademie oraz spotkania połączone z wręczeniem nagród 

i odznaczeń. Organizowane były koncerty, występy artystyczne, 

zabawy oraz bale, w których uczestniczyły całe rodziny. Był to dzień 

odświętny, radosny, a przede wszystkim oczekiwany…  

Dzisiaj obchody „barbórkowe”, niestety, obchodzone są nieco ciszej 

i mniej wystawnie. Nie byłoby dobrze, gdyby te piękne barbórkowe 

tradycje zaczęły odchodzić w zapomnienie. Pewnie i Skarbnik, 

i Biała Dama przypomnieliby o tym, że to święto, które jest 

niezwykle ważne dla potężnej górniczej rodziny, nie może odejść 

w zapomniane. A kim dla górników jest Skarbnik i Biała Dama? 

To duchy w tradycji górniczej o wielkiej sile i magicznej mocy. 

Górnicy w żadnym razie nie chcieliby się narazić tym potężnym 

władcom podziemia, a nie daj Boże, aby narazili się inni, którzy 

chcieliby szkodzić Wielkiej Górniczej Rodzinie. Ci potężni władcy 

nie mogą być pominięci kiedy obchodzone jest górnicze święto – dla 

nich bowiem to także czas inny od codziennego.   

 
Przygotowała Ola Grajewska Va 

 
                                         

MIKOŁAJKI 

 

 

MIKOŁAJKI to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego 

Mikołaja, biskupa Miry. 

 

Zwyczaje 
6 grudnia obdarowuje się dzieci prezentami. Często w nocy z 5-go 

na 6-go podkłada się podarunki pod poduszkę lub umieszcza się je 

w wełnianej, dużej skarpecie. Święto Mikołaja znane jest na całym 

świecie pod nazwami: Santa Clause (USA), Babbo Natale (Włochy), 

Heilige Nicolaus (Niemcy), Mikulas (Czechy), Julemanden (Dania).  

 

Święty Mikołaj 
Święty Mikołaj urodził się w Licji w Azji Mniejszej około roku 280. 

Już za młodu odznaczał się pobożnością, toteż brat matki Mikołaja, 

biskup Patary wyświęcił go na prezbitra. Rodzice Mikołaja zmarli  

ok. roku 300 podczas zarazy, która w tym czasie nawiedziła Licję. 

Otrzymany spadek Mikołaj przeznaczył na pomoc biednym 

i potrzebującym. Jak głosi legenda dary podsuwał anonimowo, stąd 

pochodzi tradycja podkładania prezentów pod poduszkę. 

Mimo wyświęcenia na biskupa Miry pozostał człowiekiem niezwykle 

skromnym, wszystkie posiadane dobra rozdawał biednym.  

Zmarł 6 grudnia, około roku 345. 

 



Postać i legenda świętego Mikołaja przedstawianego jako grubasek 

w czerwonym kożuchu z długą białą brodą w saniach zaprzęgniętych 

w renifery powstała prawdopodobnie w latach 20-tych naszego 

wieku na zlecenie koncernu Coca-Cola. 

 

 

 
Przygotował Jan Adamski Va 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

24 grudnia – WIGILIA 

Zwyczaje i tradycje wigilijne 

 
Do podstawowych zwyczajów wigilijnych należy oczywiście 

wieczerza wigilijna, rozpoczynająca się wraz z pierwszą gwiazdką, 

od opłatka, składania sobie życzeń, modlitwy i niekiedy czytania 

Ewangelii. Stół tradycyjnie nakryty jest białym obrusem, z wiązką 

siana pod nim, co ma upamiętniać narodziny w stajence, przy stole 

powinno znajdować się jedno puste nakrycie dla zbłąkanego 

wędrowca. W tym dniu podajemy proste potrawy wigilijne, królują 

ryby, pierogi, barszcz, kutia itp. Wieczerza wigilijna kończy się 

zazwyczaj rozdaniem prezentów znajdujących się pod choinką 

i wyjściem na tradycyjną Pasterkę. 

 

 

 
                                                         Przygotowała Asia Sierak Va 
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     W poszukiwaniu prezentu 

 

 
1. Oszczędź czas: 

Na zakupy wybierz się jak najwcześniej – najlepiej 

jeszcze dziś. Im bardziej będziesz odkładać kupowanie 

prezentów, tym więcej czasu spędzisz w kolejkach i tym 

bardziej będziesz się denerwować przeciskając się przez 

tłum osób, tak samo jak Ty poszukujących prezentów. 

2. Zachowaj umiar: 

Dla pewności zrób listę osób, którym chcesz kupić 

prezent – w ten sposób będziesz miał kontrolę nad ilością 

i nie pomylisz się kupując tej samej osobie dwóch 

prezentów. 

3. Ustal budżet: 

Zastanów się ile możesz przeznaczyć na poszczególne 

prezenty. Dzięki temu będziesz miał kontrolę nad 

wydatkami. 

4. Nie bądź zombie: 

Zrób w domu listę możliwych prezentów dla każdej osoby. 

5. Zakupy on–line: 

Kupując przez Internet pamiętaj, że paczki w okresie 

świątecznym idą znacznie dużej. Jeśli chcesz mieć 

pewność, że prezent dotrze przed gwiazdką nie zamawiaj 

go po 12 grudnia. 

6. Bądź kreatywny: 

Świąteczne prezenty to nie zawsze najnowsze DVD, czy 

najlepsza komórka. To czasem gest i symbol. Może więc 

zdecydujesz się zrobić bliskim coś własnoręcznie? 

 
Przygotowała Ola Grajewska Va 

 

 
 

 

 



Jak chronić się przed zimnem? 

 
Najważniejsze to ciepło się ubrać. Strój powinien być 

wielowarstwowy, luźny, najlepiej z wełny lub puchu. Należy chronić 

„wystające części ciała”, czyli dłonie, nos, uszy, itd. Dla ochrony 

dłoni lepsze są rękawiczki jednopalcowe niż pięciopalcowe. 

Obowiązkowa jest ciepła czapka naciągnięta na całe czoło i uszy. 

Szalikiem możemy chronić twarz i usta. Przydałyby się też dobre 

nieprzemakalne buty i ciepłe skarpety. W zimie zaleca się 

stosowanie kremów natłuszczających, które zapobiegają wysuszaniu 

i łuszczeniu się naskórka. W szczególny sposób chroń uszy, które 

pozbawione gruczołów łojowych są bardzo narażone na wysuszanie 

i pękanie.  

 
                                    Przygotowała Asia Sierak Va                                     

 

 
 

 

 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  
 

 

Paweł Zacny 
NAUCZYCIEL  TECHNIKI 

 

 
 

 

 

- Gdzie chodził Pan do szkoły? 

- W Warszawie. 
 
- Czy lubi Pan swój zawód? 

- Lubię. 
 
- Jak długo uczy Pan w naszej szkole? 

- 25 lat. 
 

- Czy lubi Pan naszą szkołę? 

- Oczywiście, że lubię. 
 
- Co by Pan zmienił w naszej szkole? 

- Mam nadzieję, że w roku 2011 zostanie rozbudowana i będzie duża 
świetlica. 
 



- Dlaczego został Pan nauczycielem techniki? 

- 25 lat temu zamieszkałem w Michałowicach i rozpocząłem pracę 
w szkole. Nie  przypuszczałem, że tak długo będę pracował 
(wcześniej przez trzy lata pracowałem w szkole na Ochocie). 
 

- Czy w dzieciństwie także chciał Pan zostać nauczycielem? 

- Na pewno NIE!  
 

Dziękujemy za wywiad. 

 

 

 

 
Wywiad przeprowadzili Julian Potocki Va i Kacper Szewczyk Va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 

 

Ślimak - przeprowadzisz się 

 

Róża - masz cichego wielbiciela 

 

Kapelusz - dostaniesz nowe zwierzątko 

 

Piłka - osiągniesz sukces  

 

Książka - ktoś chce cię oszukać  

 

Kwiatek - spełnią się twoje marzenia      

  

                               
 

Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 

 



W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
Pani na lekcji języka polskiego pyta Jasia: 

- Jasiu podaj dwa zaimki osobowe. 

- Kto? Ja? 

- Bardzo dobrze, szóstka. 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                     

Jaś odmienia rzeczownik "kot" przez przypadki: 

- Mianownik: kot. 

- Dopełniacz: kota. 

- Celownik: kotu. 

- Wołacz: kici, kici. 
 

 
Przygotowała Natalia Gajewska Va 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

MARTYNA – życzliwa, ma ciekawe pomysły 

 

LENA – samolubna, myśli tylko o sobie 

 

MARCELINA – chętnie pomaga innym 

 

ANTONI – lubi psocić, nie lubi się uczyć 

 

RAFAŁ – lubi historię i przyrodę, kocha zwierzęta 

 

KSAWERY – lubi szybkie samochody,  

leniwy 
 

 
 

Redakcja „Wagarowicza” 
 

 



 
 

 

 

 

 

                                   
                                    
 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w Szachach 

 

 

W dniach 23-29.10.2010 16 szachistów z naszej szkoły pojechało 

do Łochowa, gdzie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Juniorów w Szachach. Były to eliminacje do Mistrzostw Polski 

Juniorów. 

Do Finału Mistrzostw Polski awansowały Martyna ”Czarownica” 

Maciejewska i Małgorzata Wyszomirska. 

Uczestnicy wyjazdu z klubu szachowego UKS Hetman Michałowice: 

Wyszomirski Krzysztof, Sokół Piotr, Wyszomirska Małgorzata, 

Maciejewska Martyna, Dąbrowski Mikołaj, Sachnowski Maciej, 

Wyszomirska Maria, Klukowski Piotr, Orłowski Kacper, Dąbrowski 

Michał, Mazur Jakub, Sachnowski Jakub, Świeciński Jakub, 

Ostrowski Krzysztof, Podgrudny Jakub oraz Juszczak Mateusz. 

Poza szachami uczestnicy wyjazdu mile spędzali czas na dworze 

przy ładnej pogodzie, zwłaszcza z „pomocą” drzew w pałacowym 

parku (pozdrowienia dla Czarownicy, Gosi, a zwłaszcza  

dla Krzysia O.). 

 
                                            Tekst: Michał Dąbrowski 
                                 Zdjęcia: Maciej Dąbrowski  
 

 



Niepokonani w śpiewie 

 

 

28 października 2010 r. braliśmy udział w VI Regionalnym 

Przeglądzie Wokalnym „Śpiewać każdy może” organizowanym przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. Od ubiegłego roku jurorzy 

przyznają w tym konkursie jedynie dwie nagrody – nagrodę główną 

i wyróżnienie w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III SP, 

klasy IV-VI SP i klasy gimnazjalne wraz z licealnymi) jak również 

w kategorii „zespoły” bez względu na wiek. Z klas młodszych nie 

mieliśmy reprezentacji, natomiast we wszystkich pozostałych 

kategoriach zdobyliśmy wszystkie nagrody!!! Oto wyniki: 

 

Klasy IV-VI SP – soliści: 

Nagroda główna - Patrycja Brejnak z kl. VI  

 

Wyróżnienie  

- Zuzanna Grochowska z kl. IV 

 

Klasy I-III Gimnazjum – soliści: 

 

Nagroda główna - Anna Grochowska z kl. I 

Wyróżnienie - Anna Frączek z kl. I oraz Katarzyna Ciszek z kl. III 

 

Nagroda specjalna - Jan Gońda z kl. I 

 

Zespoły: 

Nagroda główna - duet Anna Frączek i Anna Grochowska z kl. I gim. 

 

Wyróżnienie - Zespół wokalny z klas IV-VI SP 

 

 

Pięknie wystąpili również: Dominika Rozkrut, Dorota Żelaśkiewicz, 

trio – Paulina Pastuszek, Kasia Markowska, Kasia Pastuzak, kwartet 

– Natalia Gajewska, Ola Grajewska, Joasia Sierak i Kacper 

Szewczyk oraz uczennice gimnazjum Iga Skałecka i Paulina Lipińska.  

 

Nasza absolwentka Joanna Karwacka, uczennica II klasy liceum, 

była bezkonkurencyjna, jurorzy wręczyli jej nagrodę specjalną 

i potraktowali jak gwiazdę. 

 
                                 Alina Stencka – opiekun artystyczny 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pierwsza pomoc 

 

 

W dniach 2.11 – 5.11. 2010 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia 

z pierwszej pomocy. Brali w nich udział uczniowie klas III i VI 

szkoły podstawowej. Odwiedzili nas ratownicy z Harcerskiej Grupy 

Ratowniczej z Bemowa. 

 

Nasi nowi „nauczyciele” pokazali nam co powinno się znaleźć 

w profesjonalnej apteczce, którą przywieźli ze sobą.  

1. bandaż  

2. gaza  

3. chusta trójkątna  

4. termoizolacyjny koc  

5. rękawiczki  

6. plastry  

7. woda utleniona  

8. maska  

9. nożyczki ze specjalnym zabezpieczeniem 

Pierwszego dnia mieliśmy okazję nauczyć się jak udzielać pomocy 

przy omdleniu i zasłabnięciu. Ratownicy uczyli nas co trzeba zrobić, 

gdy widzimy leżącego człowieka na ulicy.  

1. Powinniśmy nawiązać jakikolwiek kontakt z tą osobą.  

2. Jeżeli ona nic nie odpowiada, sprawdzamy oddech 

w następujący sposób: przykładamy ucho do ust człowieka, 

nasza twarz musi być skierowana na klatkę piersiową. Jeśli 

klatka się podniesie, usłyszymy i poczujemy oddech to 

oznacza, że oddycha.  

3. Jeżeli jest możliwość prosimy, aby jakaś osoba nam pomogła 

i zadzwoniła na pogotowie. Ważne w tej rozmowie 

telefonicznej jest poinformowanie jak się nazywasz, co się 

stało, gdzie i czy człowiek oddycha.  

4. My w tym czasie robimy 30 uciśnięć na klatce piersiowej, 

a potem 2 wdechy za pomocą techniki usta – usta.  

5. Jeżeli to nie pomogło powtarzamy serię.  

UWAGA!!! Bardzo ważne jest to, że nie możemy podawać takiej 

osobie żadnych leków, nawet wtedy, gdy mówi, że je zażywa. 

 

Później podzieleni na dwie grupy ćwiczyliśmy na fantomie.  

 

Wszystko to było możliwe dzięki funduszowi z programu eea grants, 

przy współudziale Gminy Michałowice. 

 
                                           Julia Nowocień klasa VIc 

 

 

 



 

Święto Niepodległości 

 

11 listopada 1918 to co było marzeniem, stało się faktem! Państwo 

polskie po 123 latach niewoli odzyskało niepodległość. 

 

Dnia 10.11.2010 w Szkole Podstawowej w Michałowicach odbyła się 

akademia z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do małej sali 

gimnastycznej. Akademię przygotowały pani Alina Stencka i pani 

Agnieszka Pastuszek. Gimnazjaliści byli odpowiedzialni 

za wystawienie inscenizacji. Przedstawienie opowiadało o rozbiorach 

Polski, licznych walkach i protestach niepodległościowych. Bardzo 

podobało mi się kiedy ubrani na czarno „zaborcy” rozdarli biało-

czerwoną flagę. Następnie uczniowie opowiedzieli o ważnych datach 

dla Polski, walkach o niepodległość i cierpieniach Polaków. Wtedy 

„zaborcy” zniszczyli kartki symbolizujące daty powstań.  

 

W tle stał krzyż, poświęcony poległym w walkach o ojczyznę. 

 

Akademia była tak pięknie i doskonale przygotowana, że chciałabym 

zobaczyć ją jeszcze raz. 

 
                                                     Marysia Wyszomirska klasa Vb  

 

 
 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 

Gimnastyka języka: 

 

„Język wargi oblizuje, 
piękne kółka wykonuje. 
Popatrzcie do lusterka, 
jak się język bawi w berka” 
 

 

 

 

TE  SNOPKI W KOPKI USTAWIĄ   

CHŁOPKI A SNOPY W KOPY  

USTAWIĄ  CHŁOPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podróże ze smakiem… 

 

 

SAŁATKA WARZYWNA 

 
- ugotowane marchewki, pietruszki i seler 

- mała cebula  

- winne jabłko 

- 1-2 kwaszone ogórki 

- po 2 łyżki posiekanego szczypiorku i koperku  

- jajko ugotowane na twardo 

- 3 łyżki majonezu 

- łyżeczka musztardy 

-  łyżka jogurtu 

- sól, pieprz, cukier 

 

Warzywa przelać zimną wodą, osuszyć, pokroić w kostkę, tak 

samo pokroić obrane jabłko, ogórki, cebulę i białko. Majonez 

wymieszać z musztardą, solą, pieprzem, cukrem i jogurtem. 

Połączyć składniki, polać sosem, wymieszać, przykryć, lekko 

schłodzić. Przed podaniem posypać posiekanym żółtkiem, koperkiem 

i szczypiorkiem. 

               

 
Przygotował Julek Potocki Va 

 

    Orzechowy deser 
 
Pyszny, bardzo łatwy w przygotowaniu deser z orzechami włoskimi. 

Świetny na każdą okazję. 

 

Składniki: 

  - 200 g orzechów włoskich 

  - trzy duże opakowania herbatników 

  - 4 banany 

  - skondensowane mleko słodzone (1 puszka) 

  - śmietana kremówka 36% 

 

Sposób przygotowania: 

1) W garnku z wodą gotujemy przez 1,5 h zamkniętą puszkę 

skondensowanego mleka. 

2) Skruszone (średnio drobno) herbatniki układamy w półmisku. 

3) Rozprowadzamy ugotowane mleko na herbatnikach. 

4) Następnie układamy pokrojone w plasterki banany. 

5) Wszystko posypujemy pokruszonymi orzechami włoskimi. 

6) Ubitą na sztywno śmietanę kładziemy na samą górę dania. 

7) Po około dwóch godzinach, gdy herbatniki nasiąkają karmelem 

deser jest gotowy do podania. 

 
Przygotowała Ola Grajewska Va 

 



NASI MŁODZI POECI… 
 

WIERSZE O NASZYCH NAUCZYCIELACH 
 
PANI KOŁPACZYŃSKA 

Czy biegasz, skaczesz, piruety trenujesz  

Pani Kołaczyńskiej łatwo nie zbajerujesz! 

 

PANI CIECHOMSKA 

Drogę do wiedzy otwartą mam,  

bo z Panią Martą Ciechomską matematykę 

mam.  

 

PANI CENDROWSKA 

Panią  Cendrowską każdy zna,  

że pięknie maluje i wiedzę o sztuce ma. 

 

PANI MRÓZ 

Informatyka, informatyka  

w niej cała mądrość się zamyka.  

Uczy jej nas Agnieszka Mróz,  

co stawia zwykle cztery plus.  

My się uczymy tego przedmiotu,  

by z komputerem nie mieć kłopotów.   

 

PANI STOLARCZYK 

Pani Stolarczyk elegancka jest.  

Zawsze dla nas miła jest.  

Samorząd szkolny prowadzi nasz  

i zawsze ciekawe pomysły ma.  

 

PANI STENCKA 

Pani Stencka lubi grać  

musisz tylko nuty dać.  

A wnet zagra z przyjemnością         

z nieukrytą życzliwością.  

I  historii uczy nas,  

a z nią miło płynie czas. 

 

 

PANI STYCZEŃ 

Pani Styczeń co dzień rano w kolejkę wsiada, 

roześmiana i uśmiechnięta w Michałowicach wysiada. 

Ulicą Raszyńską szybko krąży, 

by na lekcje polskiego do szkoły zdążyć. 

Do klasy wchodzi, przy biurku siada, 

dziennik lekcyjny szybko rozkłada. 

Uczy nas pisać i opowiadać, 

poprawnie mówić, zdania układać. 

Zeszyty zbiera, sprawdza kartkówki, 

zadaje prace pisemnie i łamigłówki. 

Przez cały dzionek ciężko pracuje, 

stawia jedynki, piątki i dwóje. 

 

PANI ZARYCHTA 

Pani Zarychta dobrze wie,  

że każdy Polak poprawnie mówić i pisać chce.  

 

PANI KWIATKOWSKA 

Droga do sprawności fizycznej 

jest prosta – zapewni nam ją Pani Elżbieta Kwiatkowska. 

 
     Przepisał Hubert Kaczorowski Va 



Ciekawostki     
                 

    Jak czytać?  
Nieprawidłowe trzymanie książki, złe oświetlenie, niewłaściwa 

pozycja ciała – to podstawowe błędy, jakie popełniamy przy czytaniu. 

Czynność ta – dla wielu najprzyjemniejsza forma relaksu – wymaga 

specjalnych, komfortowych warunków, zwłaszcza dla oczu. 

 

1) Nie siedźmy nosem w książce – trzymajmy ją w pewnej 

odległości od oczu tzn. ok. 30 cm. 

 

2) Czytaniu sprzyja światło dzienne i jasne pomieszczenia. 

 

3) Nie czytajmy w pełnym słońcu (czytanie na plaży w czasie 

opalania jest bardzo szkodliwe). 

 

4) Jeśli czytamy przy lampce, moc żarówki nie powinna mieć 

mniej niż 100 W. 

 

5) Lampkę ustawiamy z boku, tak by światło odbite od kartki nie 

kierowało się w stronę naszego oka.  

 

 

6) Czytając, siedźmy; pozycja siedząca najbardziej służy 

czytaniu i kręgosłupowi. 

 

7) Jeśli mamy słaby wzrok, a czytanie sprawia nam problem, 

wybieramy książki z dużym, widocznym drukiem (czarny druk 

na jasnym tle); unikajmy książek pisanych tzw. drobnym 

maczkiem.  

 

8) Książki drukowane na matowym papierze sprzyjają oczom, 

ponieważ nie odbijają światła. 

 

9) Gdy poczujemy, że wzrok się męczy, a oczy zaczynają 

swędzić i łzawić, zrób przerwę; dolegliwości znikną, gdy oczy 

przemyjemy naparem z herbaty lub solą fizjologiczną.      

 

Przygotowała Ola Grajewska Va 
 

 

 
 

 



 
 
 
STŁUCZENIE? 

          

Bezzwłocznie po urazie przyłóż do bolącego miejsca torebkę 

z lodem. 

* Nie ruszaj się przez chwilę, jeśli uderzenie było silne. 

* Pij herbatkę z jesionu lub wierzby białej. 

* Przyłóż okład ze zmielonego owsa, gorącego ziemniaka lub obitych 

liści kapusty. Pozostaw na około 45 minut. 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                 Przygotowała Justyna Michalak IVa 
 

 

 

 

 

 

Sztuka i rozrywka 
 

Od ponad 40 lat 74-letnia Norma Lyon co roku rzeźbi z masła krowę 

naturalnej wielkości na Targi Stanowe, zużywając na nią 272 kg 

surowca. Z drewna, drutu i stalowej siatki robi szkielet, a następnie 

rozmiękcza całe wiadra masła i nakłada warstwami, aż wyłoni się 

sylwetka krowy – przeciętnie ma wysokość ok. 160 cm i długość 

2,5 m. Po 20 – 30 minutach, gdy masło dobrze stężeje, Norma 

rzeźbi głowę oraz szczegóły korpusu, poczynając od grzbietu,  

przez nogi, aż po kopyta – 24 godziny rzeźbienia w maśle, 

w domowej chłodni. Największym przedsięwzięciem Normy jest 

Ostatnia Wieczerza wyrzeźbiona w 1999 r. z niebotycznej ilości – 

815 kg – masła.  

 

 
 

Przygotowała Asia Dudek Va 



 

Miód to zdrowie 

 
Rano, przed śniadaniem, wypij szklankę wody z łyżką miodu i sokiem 

z cytryny. Miód dostarcza nam energii, woda wypłukuje 

zgromadzone nocą toksyny, a sok z cytryny utrzymuje równowagę 

kwasowo-zasadową. Najlepiej, jeśli poprzedniego dnia wieczorem 

rozpuścimy miód w szklance wody. Dzięki temu słodki przysmak jest 

łatwiej przyswajalny.  

 

 

                               

 
Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 

 
 
 
 
 
 

 
Ciekawostki ze świata zwierząt 

 
 

Organizm człowieka to niezwykle skomplikowany mechanizm. Jednak 

niektóre ze zwierząt też potrafią wprawiać nas w osłupienie swoimi 

niezwykłymi funkcjami życiowymi.  

 

 

 

Karaluch jest bardziej żywotnym owadem, niż to wygląda z pozoru.  

Tę informację można rozumieć w różny sposób. Mózg karalucha 

umiejscowiony jest w korpusie ciała. Jeśli owad straci głowę, może 

jeszcze żyć przez kolejne dziewięć dni. Smutny koniec nadchodzi 

nie dlatego że to stworzenie nie mogło myśleć, ale dlatego, że nie 

mogło nic zjeść. 

 

 

 

 

W świecie ssaków niektórym zwierzętom natura poskąpiła lotności 

umysłu. Indonezyjski wyrak to ssak  naczelny o olbrzymich oczach. 

Niestety, jego mózg jest dużo mniejszy niż oko.     

 

 

 
Przygotowała Ola Grajewska Va 

 

 



 

 

Azteca (KOŃ AZTECKI)    
 

Jest to współczesna meksykańska rasa, która powstała w roku 1972. 

Wywodzi się głównie od koni quater horse i koni andaluzyjskich, 

a również od criollo. W 1992 r. powstało międzynarodowe 

stowarzyszenie konia azteckiego (International Azteca Horse 

Association). Są to wszechstronne, inteligentne i chętne 

do współpracy z człowiekiem konie, które zachowały najlepsze 

cechy swoich przodków. Nadają się do każdego typu jazdy 

wierzchem, do lekkiej pracy pociągowej i w gospodarstwie. Ogólnie 

są to zwierzęta spokojne, zrównoważone i łagodne, ale pełne życia 

i energii. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny to mają atrakcyjną, 

hiszpańską głowę i łabędzią szyję. Zad ma być mocny, a grzbiet 

płaski, z mocno wystającym kłębem. Konie te występują w dowolnym 

umaszczeniu, a wzrost wynosi u klaczy powyżej 147, a u ogierów 

powyżej 150 cm. 
 

 
 
 
 

 Przygotowała Martyna Olejnik Vb 

 

 

                PANDA                                             
Panda wielka zamieszkuje lasy bambusowe. Jej przynależność 

do drapieżnych nie ulega wątpliwości, lecz w rzeczywistości zwierzę 

odżywia się prawie wyłącznie pędami bambusa, choć podobnie jak 

większość zwierząt drapieżnych nie gardzi jajami i gryzoniami, 

które zjada wraz z pokarmem roślinnym. Panda je bardzo dużo, 

na dobę potrzebuje ok. czterdziestu kilogramów paszy. Przez długi 

czas była zaliczana do rodziny szopowatych jako odległy krewny 

pandy małej, jednak badania genetyczne wykazały, że panda wielka 

jest spokrewniona z niedźwiedziami, od których oddzieliła się 

we wczesnym rozwoju rodziny niedźwiedziowatych. Jej najbliższym 

krewnym jest niedźwiedź andyjski. 

                

 

                       
 
                                                         Przygotowała Asia Sierak Va 

 
  

 



 

RENIFER 
 

Ssak parzystokopytny, z rodziny jeleniowatych. Występuje wokół 

bieguna pn.: w Eurazji, dochodzi na południu do Finlandii, Mongolii, 

Sachalinu oraz w Ameryce Pn. - po okolice Wielkich Jezior; w epoce 

lodowej żył w środkowej i zachodniej Europie. Wyróżnia się ok. 10 

podgatunków. Długość ciała 1,2-2,2 m, ogona 7-25 cm,  

wysokość w kłębie 80-130 cm, masa ciała 60-315 kg; samce są 

znacznie większe od samic. Ubarwienie ciemnobrązowe 

do białawego, nogi jaśniejsze; sierść warstwowa i bardzo gęsta.  

Osobniki obu płci mają spłaszczone, czasem łopatowato rozszerzone 

poroże, co jest wyjątkowe u jeleniowatych; samce zrzucają 

je z początkiem zimy, od listopada do grudnia, a  samice po ocieleniu 

się na wiosnę, od maja do czerwca. 

 

 
 

Przygotowała Milena Zembrzuska IVb 
 

 
 

 
 

 
Jeszcze nie człowiek, już nie pies – PUDEL 

 

Pudle są bardzo starą rasą. Jednak nikt nie wie dokładnie, jakie jest 

ich pochodzenie. Przypuszcza się, że przodkowie pudli wywodzą się 

z psów pasterskich i myśliwskich, za kraj pochodzenia rasy uważa 

się Francję. Najstarsze wizerunki pudli pochodzą z XV wieku. Pudle 

zostały rozpowszechnione na dworze Ludwika XV, gdzie były oznaką 

luksusu i elegancji. Pudel stał się bardzo popularnym psem 

do towarzystwa z powodu przyjaznego, wesołego i lojalnego 

charakteru. Psy te mają bardzo wysoki poziom inteligencji, szybko 

i chętnie uczą się nowych sztuczek, dlatego często występują 

w cyrkach. Rozróżniamy cztery wielkości oraz różne umaszczenia 

pudli (czarny, srebrny, biały, brązowy, apricot, apricot red). 

Największe pudle mogą osiągnąć 60 cm (pudel duży), a najmniejsze 

zaledwie 24 cm (pudel toy). 

 

 

 
Przygotowała Kasia Markowska IVa 

           

          

 

 

 



 

   Bojownik syjamski 

 
Słodkowodna ryba akwariowa z rodziny guraniowatych. Ze względu 

na jaskrawe ubarwienie i kształt płetw bojowniki są hodowane 

w akwariach. Bojownik jest mieszkańcem płytkich wód Tajlandii, 

Wietnamu, Indii i Półwyspu Malajskiego. Ten gatunek ryb 

w naturalnym środowisku dorasta do około 6 centymetrów długości. 

Bojowniki przeciętnie żyją około 2 lata. Na długość ich życia wpływa 

temperatura wody. Jest lubianą rybą przez hodowców akwariowych. 

Rybka jest łatwa w hodowli lecz trzeba wziąć pod uwagę silny 

terytorializm  samców. Samce tego gatunku są bardzo agresywne 

wobec siebie. W jednym zbiorniku wodnym można trzymać tylko 

jednego samca. Preferuje też stałą temperaturę w granicach   

22-32 stopni Celsjusza. Osobiście bardzo lubię ten gatunek ryb 

i mam jednego osobnika w domu  

 

 
                                                  

Przygotowała Justyna Michalak IVa 

 

 

 

 

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE… 

 

 
 

 

Największy gatunek wiewiórek żyje w Azji, ich długość osiąga 

90 cm. Najmniejsza karłowata wiewiórka afrykańska ma 10 cm 

długości. 

 

 

 

Latem jaszczurki poruszają się po trawie i chętnie wygrzewają się  

na słońcu. Podczas zimy śpią w ziemi, w jamce i wyjdą z niej dopiero 

w marcu lub kwietniu. 

 

 

 

 

Zarówno żółwie wodne, jak i lądowe są chronione przez 

kostny pancerz, pokryty dużymi, mocnymi łuskami. Pancerz miewa 

długość do 25 centymetrów o barwie jasnożółtej, jasnobrązowej, 

lub oliwkowo-brązowej. 

 
 

 
Przygotował Kacper Szewczyk Va 
 
 
 

                                



 

% 
                                                

- o godzinie 10.00 rano, serce i układ krążenia człowieka najlepiej 

radzą sobie z obciążeniami 

 

- 70% ciepła człowieka ucieka przez głowę 

 

- w ciele człowieka znajduje się ponad 600 różnych mięśni 

 

- krew człowieka wykonuje pełny obieg w układzie w ciągu około 

minuty 

 

- na języku człowieka znajduje się około 10 tysięcy kubków 

smakowych 

 

- ciało ludzkie składa się z około 10 bilionów komórek  

 

- w ciągu całego życia, człowiek wykonuje średnio 500 milionów 

oddechów 

 

- efekt czerwonych oczu na zdjęciach powstaje na skutek 

przefiltrowania światła odbitego od siatkówki przez naczynia 

krwionośne 

 

- temperatura wewnątrz pioruna może osiągnąć ponad 15 tysięcy 

stopni Celsjusza 

 

- temperatura jądra Ziemi wynosi około 4500 stopni Celsjusza 

 

- najstarsze fragmenty skorupy ziemskiej mają 4,3 mld lat 

 

- około 250 milionów lat temu, wszystkie kontynenty były ze sobą 

połączone 

 

- gdyby Ziemia była tak mała jak piłka tenisowa, Słońce miałoby 

wielkość domu 

 

- Księżyc oddala się od Ziemi z szybkością 4 cm rocznie 

 

- kwiatem wanilii płacono podatki w królestwie Azteków 
  
 
 

Przygotowała Karolina Deja Va 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOSÓB NA NUDĘ… 

 

Batik 
Co to jest? 
Batik to technika farbowania tkanin starych lub nowych, które 

chcesz odświeżyć lub masz ich dosyć. Słowo batik w języku 

jawajskim oznacza „kropkę” lub „rysunek”. Jest to typowo jawajski 

zwyczaj farbowania tkanin – rysuje się na nich obrazki. W Europie 

ta technika rozpowszechniła się dzięki Wystawie Uniwersalnej 

w Paryżu w 1900 roku, gdzie batik odniósł ogromny sukces. Wtedy 

farbowano przede wszystkim jedwab. 

Co będzie Ci potrzebne? 

- tkaniny nadające się do farbowania 

- farby, które używa się „na zimno”, pamiętaj, że mieszają się one 

z kolorem tkaniny, np. jeśli tkanina jest niebieska, a użyjesz żółtej 

farby, po wyschnięciu będzie zielona 

- plastikowa miska (po jednej na każdy odcień farby, której 

użyjesz) 

- kilka gumek recepturek i pędzelek 

- sól (którą dołożysz do farby) 

- utrwalacz do batiku (kupisz go w specjalnym sklepie) 

- para jednorazowych rękawiczek (by chronić ręce) 

  

   Należy złożyć, związać i zanurzyć! 
1. Rozłóż tkaninę i uformuj z niej wachlarz. 

2. Zwiąż mocno lub ściągnij wachlarz w kilku miejscach za pomocą 

gumek recepturek. 

3. Do plastikowej miski wsyp farbę w proszku (wybierz kolor, który 

najbardziej ci się podoba). 

4. Dolej ciepłej wody i mieszaj, aż konsystencja zgęstnieje. 

5. W ciepłej wodzie rozpuść 250 g soli, dolej do farby i dobrze 

zamieszaj. 

6. Zanurz w farbie związany kawałek tkaniny i zostaw go tam 

na kilka minut (im dłużej, tym ciemniejszy będzie kolor). 

7. Powtórz tę samą czynność z innymi związanymi częściami 

materiału, za każdym razem używając farby w innym kolorze. 

8. Gdy tkanina leży w misce z farbą, zanurz pędzelek w innym 

odcieniu farby i narysuj dowolne desenie wokół związanej części. 

9. Na koniec utrwal barwy zanurzając tkaninę w wodzie zmieszanej 

ze specjalną substancją przeznaczoną do batiku. 

 

Rady dla początkujących: 

Nie farbuj od razu ulubionej bluzki! Zacznij od farbowania szmatek, 

by zdobyć doświadczenie. A przede wszystkim – nie bój się! 

Zastosuj tę samą technikę, ale zamiast farby użyj wybielacza. 

Po zanurzeniu wypłucz w wodzie i powieś materiał w cieniu, żeby 

wysechł. 

 

Inna możliwość 
Po związaniu tkaniny przytwierdź do niej kamyki, guziki lub ryż – 

puść wodze wyobraźni! Ufarbuj materiał stosując klasyczną metodę 

batiku. Koniuszki kamyków zamocz w innym odcieniu farby. 

       
Życzę powodzenia  

     
  Comma 

 

 



Książki z mojej półki... 
                                     

    Alice na wakacjach 
 
Alice ma dwanaście lat, nie ma mamy, ma brata, tatę i chłopaka 

Patricka. Ma także mnóstwo pytań, np. ile razy trzeba myć zęby 

przed całowaniem? Jak dobrze wypaść na plaży? Co kupić 

chłopakowi na urodziny? Problem w tym, że nie ma ich komu zadać. 

Jedyną zastępczą mamą jest ciotka Sally. Mieszka jednak daleko. 

Książkę napisała Phyllis Reynolds Naylor.  

Jest to książka idealna dla nastolatek szukających odpowiedzi 

na wiele nurtujących je pytań. Jeśli chcesz wiedzieć co to jest 

lucyt, jaka niespodzianka spotkała Alice na plaży, co Patrick dostał  

na urodziny i kto to jest Lester, koniecznie przeczytaj tę książkę!!!! 

Polecam na zimę!!!                                                                                                                                                        

                                                            

                                                      
                                             

 

    Przygotowała Matylda Kupka Vb 
        

 

KĄCIK MUZYCZNY… 

 
Justin Drew Bieber  
 
Urodzony 1 marca 1994 w Stratford, Ontario – kanadyjski 

piosenkarz popowy. 

Jego kariera rozpoczęła się po tym jak obecny menadżer Justina, 

Scooter Braun, zauważył go dzięki filmikom zamieszczanym 

na serwisie YouTube. 

Wkrótce potem Bieber podpisał kontrakt z wytwórnią płytową 

Island. 

 
Pierwsza część z jego dwuczęściowego debiutanckiego  

albumu My World została wydana 17 listopada 2009 roku. 

Jego cztery pierwsze single: One Time, One Less Lonely Girl, 

Love Me i Favorite Girl znalazły się w czołowej 15-stce Canadian 

Hot 100 i w czołowej 40-stce Billboard Hot 100. Tym samym stał się 

jedynym artystą w historii listy Billboard Hot 100,  

którego cztery single z debiutanckiej płyty znalazły się w Top 40 

przed wydaniem płyty.  

 

 



Album zebrał przychylne recenzje od krytyków i zadebiutował 

na 6 miejscu na Billboard 200.  

W pierwszym tygodniu sprzedaży album sprzedał się w ilości  

137 000 egzemplarzy co było najlepszym wynikiem debiutującego 

artysty w 2009 roku, do momentu ukazania się debiutanckiej płyty 

Susan Boyle I Dreamed a Dreal.  

Znalazł się on także na 1 miejscu kanadyjskiej listy Albums Chart.  

Druga część albumu My World miała swoją premierę w marcu  

2010 roku.  

18 stycznia 2010 roku ukazał się jego 5 singiel promujący drugą 

część albumu My World. 

 
 

Przygotowała Jagoda Arkabuz IVb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Beatles! 

 
Największa gwiazda muzyki lat 60. Nie ma osoby dorosłej, która ich 

nie zna, ponieważ ten zespół ma miliony fanów na całym świecie!  

Po wielu latach grupa rozpadła się, ale wciąż ich muzyka jest 

słuchana i kochana.  

Grupa The Beatles nagrała wiele piosenek, np: “HELP”, “I AM sixty –

 four”, itp. 

 

        

       John            Paul         Ringo          George    

  

                                   
 

 
                            

    Przygotowała Aleksandra Trendak IVb 
 
 

 



Co warto obejrzeć… 

                                                                               
„STAR WARS THE CLONE WARS” 

 

Akcja rozgrywa się w odległej galaktyce. 

Opowiada o przygodach broniących Republiki rycerzy Jedi 

(strażników pokoju) i Sithów (ich przeciwników) oraz klonów – 

żołnierzy Republiki. 

Republika próbuje powstrzymać ciemną stronę mocy, ale armia 

droidów daje przewagę separatystom. 

Jedi i klony bronią senatu Republiki. Czy uda im się go obronić? 

Jeżeli tak, w galaktyce znowu zapanuje pokój. 

Polecam ten film, ponieważ występują w nim ciekawe postacie. 

Poza tym Jedi się przyjaźnią. 
 

 
Przygotował Przemek Matyszkiel IVc 

 

 

 

 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

 

           Kuba 
Republika Kuby należy do Ameryki Środkowej. Jest największą 

z wysp karaibskich. Jej stolicą jest Hawana. Otoczona wieloma 

wysepkami, rafami i skałami przyciąga wielu turystów. Jednak 

najważniejszą jej zaletą jest nieobliczalne piękno i różnorodność. 

Mimo że na Kubie jest wiele luksusowych hoteli, ośrodków i klubów, 

jest to kraj biedny. Pierwszym Europejczykiem, który odkrył tą 

wyspę był Krzysztof Kolumb podczas swojej wyprawy w 1492 r. 

Zachwycony jej krajobrazami ogłosił ją najpiękniejszą krainą. Kuba 

już wtedy od dawna była zamieszkiwana przez plemiona. Mimo 

różnych języków i religii tubylcy nie zrobili na Kolumbie wrażenia. 

Zapisał w swoim dzienniku : „Bardzo chętnie handlowali wszystkim, 

co mieli, ale mnie się wydawało, że im wszystkiego brakowało”. 

Marynarze wrócili z tytoniem i innymi nabytymi rzeczami oraz 

wieścią o nowym lądzie do podbicia. Później Kuba była wiele razy 

najeżdżana i okupywana.  

 
 

Przygotowała Martyna Olejnik Vb 


