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Zapraszamy do współpracy. 
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Dzień Kobiet – święto obchodzone 8 marca 

od 1910 roku.  

Tego dnia mężczyźni wręczają znajomym 

kobietom, matkom, żonom, partnerkom, 

koleżankom kwiaty i drobne podarunki.  

 

    
 

 

 

 

 

 

MARCOWY KWIATEK 

 

 

Marzec, marze pięknie się wystroił. 

W kole, w kole między dziećmi stoi. 

I gromadkę uśmiechniętą 

pyta jakie dzisiaj święto? 

Zapamiętaj sobie - dzisiaj jest Dzień Kobiet!  

 

Marzec, marzec wyjął grosik srebrny. 

Teraz, teraz będzie mu potrzebny. 

Do kwiaciarni marzec pobiegł 

kupić kwiat na Święto Kobiet. 

Zapamiętaj sobie – Dzisiaj jest Dzień Kobiet!  

 

 
 

Przygotowała Wiktoria Bartosińska Vb 



 

 

Dawniej, w czasie 

Wielkiego Postu, jedzono jedynie kaszę, ziemniaki, żur 

i śledzie. Popijano to lekko osoloną wodą z dodatkiem 

czosnku. Gdy post się kończył, zwyczajem było przybijanie 

znienawidzonego śledzia do drzewa oraz zakopywanie 

garnka z żurem głęboko w ziemi. Wraz z zakończeniem 

tego okresu zaczynał się czas zabaw i  radości. 

 

 

Jajko 

W wielu kulturach wierzono, że posiada ono niezwykłą 

moc: chroni przed złem, gwarantuje urodzaj. 

Uważano je za symbol wszelkiego początku, 

odradzającego się życia na znak miłości i płodności. 

Jajko było też symbolem tajemnicy - naszym przodkom 

trudno było zrozumieć, jak to możliwe, że pod twardą 

skorupką kryje się życie. 

W Polsce obowiązkowo umieszcza się je w koszyczku 

ze święconką.  

Z jajkami wiąże się także możliwość świetnej zabawy. 

Jedną z takich gier jest zabawa „na wybitki”. Polegała  

na uderzaniu o siebie jajkami. Całe jajko wygrywało, 

a stłuczone stało się własnością zwycięzcy.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Ciekawostka: 

- Najstarsze pisanki mają pięć tysięcy lat. Zostały 

znalezione w Egipcie. Na ziemiach polskich nasi 

przodkowie malowali jajka na długo przed tym, nim Polska 

przyjęła chrzest. 

- Dawniej jajko było rodzajem ,,walentynki" - zakochani 

chłopcy wręczali je swoim wybrankom. 

 

 

Magia wody 

 

Dawniej wierzono, że woda ma lecznicze właściwości. 

W polskiej tradycji wielkanocnej obchodzony jest 

 „lany poniedziałek” lub inaczej „śmigus – dyngus”. 

Na wsiach oblewano się wiadrami wody. Najczęściej celem 

stawały się panny, a która z nich nie została oblana, czuła 

się obrażona.  

Na dworach panowały subtelniejsze zwyczaje: 

kawalerowie spryskiwali damy kilkoma kroplami wody 

różanej. Wierzono, że taki prysznic przynosi pomyślność 

i dobrobyt przede wszystkim dziewczętom. 

 

 

 

Pyszności na świątecznym stole 

 

Wielkanocne śniadanie rozpoczyna się od dzielenia się 

święconką, w której nie powinno zabraknąć: jajka, kiełbasy 

(dawniej uchodziła za wielki rarytas, więc teraz jest 

symbolem dostatku), chleba - pierwszy i najważniejszy 

pokarm człowieka oraz soli. 

Na wielkanocnym stole stawia się zazwyczaj: jajka 

w różnej postaci, pieczoną szynkę, białą kiełbasę. Jako 

słodkości najważniejsze są: drożdżowe baby, mazurki 

i pascha - deser  ze zmielonego twarogu, żółtek i bakalii. 

 

 
 

 

 

 



 

 

             Co zrobić, aby uświetnić WILEKANOC?   

 

Na stole (i nie tylko) ustawcie żonkile, tulipany oraz inne 

wiosenne kwiatki. Bardzo dobrze prezentują się gałązki 

np.: wierzby, ozdobione plastikowymi pisankami.  

 

 

 

 
 

Przygotowały Oliwia i Klaudia Knys VId 

 

 

 

Malowane jajka 
 

Różnokolorowe jajka umieszczone na wielkanocnym stole 

cieszą oko i sprawiają wiele radości najmłodszym.  

Aby uzyskać najlepszy efekt kolorystyczny, najlepiej 

wykorzystać naturalne barwniki.  

 

Sprawdź z czym gotować jajka by uzyskać wymarzony 

kolor. 

 pomarańczowy - łupiny cebuli 

 żółty - skórki z pomarańczy lub cytryny 

 zielony - szpinak 

 czerwony - świeże buraki 

 brązowy - mocna parzona kawa 

 
 

Przygotowała Małgorzata Skorek VId 

 



 

 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

 

 

 
EMILIA CHMIELEWSKA - SOBIERA 

 NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO 

 

 

- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 

- Od 20 lat. 

 

- Czy lubi Pani swoją pracę? 

- Tak, bardzo lubię. 

 

- Co najbardziej podoba się Pani w pracy? 

- Kontakt z młodzieżą. 
 

- Gdyby mogła zmienić Pani swój zawód, to co chciałby Pani 

robić?   

- Chciałbym być logopedą lub zajmować się kulturą języka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 

- Nauczycielem. 
 

 

- Czy była Pani dobra uczennicą? 

- Tak. Uczyłam się bardzo dobrze. 

 

- Gdyby to od Pani zależało, to co by Pani zmieniła w naszej 

szkole? 
- Ponieważ jest bardzo dobrze w naszej szkole, nic bym nie zmieniła. 

 

 

  

Dziękujemy za wywiad. 

 

 

Wywiad przeprowadziły  

Marysia Paczkowska, Mela Sybilska i Pola Oleszek IVa 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
           

 

Konkurs Piosenki Angielskiej 

 

 

Kolejny raz organizowany był Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

Angielskiej pod patronatem Wójta Gminy Michałowice. W konkursie 

brali udział uczniowie ze szkół w Komorowie, Michałowicach i Nowej 

Wsi. 

 

Nasi uczniowie, jak co roku, mogą pochwalić się „wyśpiewanymi” 

sukcesami w tym konkursie. 

 

Klasy I-III 

Miejsce II - Jagoda Rybicka klasa I 

Miejsce III - Zosia Urbańska klasa III  

Wyróżnienie I - Amelia Wróblewska klasa II 

 

Klasy IV-VI 

Miejsce II - Justyna Brzeźna klasa IV 

Wyróżnienie I - Martyna Kizior klasa V 

Wyróżnienie II - Oliwia Orzełowska klasa IV 

Wyróżnienie IV - Łucja Gawin klasa VI  

 

Gimnazjum 

I MIEJSCE EX-AEQUO: 

Paweł Kołodziejczyk klasa III - NOWA WIEŚ 

Ewa Ziółkowska klasa III – MICHAŁOWICE 

 

 



 

 

II MIEJSCE EX-AEQUO: 

Marianna Kalinowska, keyboard - Małgorzata Gębala klasa II - 

KOMORÓW 

Aleksandra Kamińska klasa IIa= - KOMORÓW 

 

III MIEJSCE EX-AEQUO: 

Zuzanna Bomze klasa II - MICHAŁOWICE 

Wiktoria Dobromysławska, Aleksandra Madejska klasa I - 

KOMORÓW 

 

WYRÓŻNIENIA:  

1. Zosia Zaprzał klasa II - NOWA WIEŚ 

2. Julia Dawid, Ewa Kaszewska klasa II (gitara: Halszka 

Bednarczyk) - KOMORÓW 

3. Zespół Kubas and the Ghost w składzie: Jakub Ciurzyński, 

Jakub Bośka, Jakub Kluj, Jakub Sadowski, Nataniel Kozak -

klasa III - NOWA WIEŚ 

4. Maksymilian Bednarek klasa I – MICHAŁOWICE 

 

Wszystkim wykonawcom dziękujemy, a laureatom gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdą kaszę chętnie zjemy, zaraz ją przygotujemy 

 

 

W środę 5 kwietnia w Hotelu Victor by DeSilva w Pruszkowie odbył 

się finał II edycji konkursu kulinarnego dla uczniów ze szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych z powiatu pruszkowskiego. Hasło 

konkursu brzmiało: „Każdą kaszę chętnie zjemy, zaraz ją 

przygotujemy”.  

 

Do konkursu zgłoszono 89 przepisów, spośród których wybrano do 

następnego etapu 40 przepisów, a w finale znalazło się 13. Finaliści 

przygotowali potrawy z kaszy pod okiem zawodowych kucharzy.  

 

Wśród 3 najlepszych młodych kucharzy znalazła się nasza uczennica 

Łucja Maksymowicz z VIb. 

 

Gratulujemy! 

 

 
 

 



 

 

 

KONKURS POETYCKI NA WIERSZ O HAŁASIE  

 

 

W ramach Tygodnia Zdrowia w naszej szkole został zorganizowany 

dla uczniów klas IV - VI konkurs poetycki na wiersz o hałasie. 

Oceniając wiersze uwzględniano oryginalność i inwencję twórczą, 

poprawność tekstu oraz samodzielność. 

 

Przyznano następujące miejsca:  

 I miejsce – Melania Sybilska kl. IVa 

 II miejsce – Aleksandra Burchard kl. IVe 

      - Kinga Słupska kl. IVb  

 III miejsce – Julia Cieślak kl. Vb 

      - Emilia Urbanek kl. Vb 

 

Wyróżnienia:  

 Oliwia Orzełowska kl. IVb 

 Helena Bukowska kl. IVe 

 Nina Adamowicz kl. IVd 

 Julia Urbaniak kl. IVd 

 Agata Marczak kl. VIa 

 Magdalena Beska kl. VId 

 Małgorzata Skorek kl. VId 

 Klaudia Knys kl. VId 

 Oliwia Knys kl. VId 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 

Wszystkie wiersze będzie można przeczytać w najbliższych 

numerach „Wagarowicza”. 

 

Gratulujemy!!! 

STOP HAŁASOWI 

W każdej szkole, na korytarzu, 

Nie brakuje nigdy hałasu. 

Nauczyciele na to uwagę zwracają, 

Dzieci wtedy do ławek siadają. 

Bo hałas boli, hałas męczy, 

Hałas wszystkich wokół dręczy. 

Cisza, spokój i nauka, 

Nikt w ławki już nie puka. 

Taki morał z tego wiesza: 

CISZA zawsze musi być pierwsza!!! 

 

Autor wiersza 

        Melania Sybilska kl. IVa 

 



 

 

 

 SENNIK  

        

     MOTYL – szczęście 

  

   HUŚTAWKA – spełnią się twoje marzenia 

 

     KRUK – pech 

 

    PATYK – ktoś sprawi ci przykrość 

   NAUCZYCIEL – odwołany sprawdzian 

DOM – czeka cię przeprowadzka 

                                     
                       
         Redakcja 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 

 

- Mamo, dzisiaj na chemii uczyliśmy się o materiałach wybuchowych! 

- Tak, to bardzo ciekawe. A na którą jutro idziesz do szkoły? 

- Do jakiej szkoły??? 
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Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

JULIA – zawsze uśmiechnięta, lubi muzykę 

 

JAKUB – pomocny, wszędzie go pełno 

 

NINA -  uwielbia sport, ciekawa świata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM – uwielbia dobrą zabawę, żartowniś 

 

MARTYNA – zawsze przygotowana do lekcji, kocha 

czytać 

 

PIOTR – perfekcjonista, dusza towarzystwa 

 

 

Przygotowała Agata Marczak VIa 

 



 

 

Podróże ze smakiem… 
  

Zdrowe przekąski 
                                           

                                     
Niskokaloryczny, składający się w większości z wody, jest 

mało docenianym składnikiem odżywczym. Tak naprawdę 

obfituje w zdrowotne właściwości. Surowy albo kiszony -  

jest wspaniałym dodatkiem do drugiego śniadania. 

Ogórek zielony wywodzi się z rodziny dyniowatych,                                                                

a najprawdopodobniej pochodzi z Indii, skąd 

rozprzestrzenił się na cały świat. Jest rośliną pnącą, 

o bardzo delikatnych pędach i charakterystycznych, 

żółtych kwiatach, z których powstają owoce. Pokryte dość 

grubą, zieloną skórką posiadają podłużny, walcowaty 

kształt. W środku owocu skrywa się jasnozielony miąższ 

wraz z płaskimi, drobnymi nasionkami, który nie ma 

wyraźnego smaku. 

Jest bogaty w przeciwutleniacze oraz w substancje, 

które chronią przed rozwojem raka. Ponadto zawiera dużo 

wody (prawie 97 proc.), dzięki czemu pomoże ugasić 

pragnienie. Poza tym ogórek działa moczopędnie, dlatego 

poleca się go w chorobach nerek i infekcjach układu 

moczowego, a także pomaga oczyścić organizm z toksyn.  

Zawiera witaminy A, C i z grupy B oraz składniki 

mineralne: cynk, żelazo, potas, fosfor, wapń, sód i magnez. 

Posiada również właściwości odkwaszające organizm.  

 

                                

 
 

Przygotowała Michalina Ciechomska IVc 
 

 



 

 

Muffinki amarantusowe z rabarbarem 

 
 

SKŁADNIKI 

- mąka z amarantusa (1/2 szklanki) 

- mąka pszenna razowa (1 szklanka) 

- cukier trzcinowy (1/2 szklanki) 

- soda oczyszczona (1 łyżeczka) 

- proszek do pieczenia (1/2 łyżeczki) 

- kakao (1 łyżeczka) 

- mleko sojowe (1/2 szklanki) 

- olej z pestek winogron (1/2 szklanki) 

- starte jabłko (1 średnie) 

- posiekana łodyga rabarbaru  

- amarantus do dekoracji 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

1. Suche składniki mieszamy ze sobą, a następnie dodajemy olej 

i mleko sojowe, na koniec jabłko i rabarbar. 

Wszystko razem miksujemy. 

2. Przekładamy do foremek i posypujemy amarantusem. 

3. Muffinki pieczemy około 30 minut w rozgrzanym do 180°C 

piekarniku. 
 

 

 

 

Przygotowała Emilia Urbanek Vb 
 

 

 

 



 

 

BEZY 
- 5 białek 

- szczypta soli 

- 300 g cukru 

- 1 opakowanie cukru waniliowego 

- 1 łyżeczka soku z cytryny 

 

Rozgrzać piekarnik do 120 stopni C. 

Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. 

Wymieszać cukier waniliowy z cukrem i stale miksując, dodawać do 

białek. 

Powoli wlać sok z cytryny. 

Nałożyć masę do woreczka dekoratorskiego z końcówką w kształcie 

gwiazdki. 

Wyciskać bezy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. 

Włożyć do rozgrzanego piekarnika i piec przez 30 - 40 minut. 

 

 

 
 

 

SMACZNEGO ŻYCZY  

Pola Oleszek IVa 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

Gimnastyka języka 
 

 

 



 

 

CIEKAWOSTKI… 

 

OLIWKA DAJE OLIWĘ 
 

Oliwę pozyskuje się z oliwek całkowicie dojrzałych. 

Dla Greków i innych ludów basenu Morza Śródziemnego 

stanowi ona głównie źródło tłuszczu.  Służy do licznych 

celów spożywczych. Z wytłoczyn pod ciśnieniem uzyskuje 

się wysokiej jakości oliwę prowansalską.  

 

 

 
Przygotowała Małgorzata Skorek VId 

 

Zachęcam wszystkich do prowadzenia 

zdrowego trybu życia 
 

 

Powinniśmy: 

 

1. Uprawiać sporty. 

2. Zdrowo się odżywiać – jeść owoce i warzywa. Ograniczać 

ilość słodyczy lub najlepiej w ogóle ich nie jeść. 

3. Spać minimum 9 godzin. 

4. Unikać hałasu. 

 

 
    

 

    Przygotowała Lilianna Łabuda IVa 



 

 

NASI MŁODZI POECI… 
 

 

Idzie do nas wiosna, 

Od razu pogoda jest radosna. 

Kwiaty się uśmiechają 

I wszędzie motyle latają. 

Budzi się przyroda, 

A zasypia niepogoda. 

Zwierzęta są wszędzie, 

Więc wesoło będzie. 

Na spacery się wybieramy, 

Bo zdrowi być kochamy. 

Grządki są zapełnione, 

A warzywa kolorowe. 

Wszystko jest zielone, 

Oprócz róż, które są czerwone. 

Poeci mają o czym pisać,  

Od pyłków alergikom chce się kichać. 

Wiosnę wszyscy bardzo lubią, 

Ogrodnicy ładnymi ogrodami się chlubią. 

 

 

 

 

 
 

Autor wiersza 

      Maja Mantey Vb 

 
 

 

 

 



 

 

 

PRIMA APRILIS 

Kto się śmieje, kto jest fajny, 

Zaraz na pewno zrobi żarty, 

Czasem na dworze, czasem w domu, 

Może psu, a może kotu, 

Zawsze oczy miej otwarte, 

Nie złość się to nie jest warte, 

To jest PRIMA APRILIS, 

Uważaj, bo się pomylisz. 

 

ŚMIGUS DYNGUS 

Każdy się dziś wodą leje, 

Każdy leje i się śmieje, 

Nikt dziś nie oszczędza wody, 

Leje stary, leje młody, 

Oblewamy siostrę, brata, 

Dziś oblewa się pół świata. 

 

 

 

Autor wiersza 

      Natalia Lech Vb 

 

 



 

 

MÓJ DOM 

 

Chciałam opowiedzieć Wam o moim domu, 

w którym mieszka cała moja rodzina.  

Każdy z domowników ma swój własny pokój  

i ma w nim święty spokój.  

W domu są trzy pięterka –  

na parterze salon, kuchnia i łazienka.  

Na poddaszu spędzam wolny czas,  

bo jest tam dużo miejsca dla nas.  

W moim domu jest miło  

i tak mi się zawsze marzyło. 

 

 
 

Autor wiersza 

      Nina Wiącek IVb 

 

 

 

 

Wiosną... Latem... 

 

Jest sobie krowa, 

która ciągle się chowa. 

Kicają sobie zające, 

na zielonej łące. 

Opalają się w słońcu łosie, 

jedząc łososie w sosie. 

Tylko wiosną i w lecie, 

Pani Zima wianki plecie. 

 
Autorki wiersza 

     Nina Adamowicz i Julia Urbaniak IVd 



 

 

KSIĄŻKI 

 
Trzeba czytać różne książki: 

I te w paski, i te w prążki. 

Te o modzie, te o wodzie, 

Niech nie leżą na komodzie. 

Gdy przeczytasz – nie odkładaj, 

Wszystkim o niej opowiadaj. 

Czytać książki warto chcieć – żeby wiedzę potem mieć! 
 

 
 

Autorki wiersza 

    Marysia Paczkowska i Mela Sybilska IVa 

UWAGA!!! KONKURS!!! 
ROZPOZNAJ SWOJEGO NAUCZYCIELA  

 

 

1.  2. 

3.  4.  



 

 

 

5.    6.  

7.   8. 

 9.  

 

Dla ułatwienia podajemy imiona i nazwiska: 

p. Monika Olęcka, p. Renata Zarychta, p. Agnieszka 

Grajewska, p. Andrzej Olęcki, p. Grażyna Mazur, 

p. Jolanta Kołpaczyńska – Koza, p. Iwona Kubica, p. Aneta 

Wąsowicz – Ciechomska, ks. Michał Gąsiorowski. 

 

Prawidłowe odpowiedzi przyjmuje pani Katarzyna 

Traczyk w sali E3 do 12 maja!!! 

 

 



 

 

 



 

 

 


