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A w tym numerze: 

 Kącik kulinarny 

 Sprawozdanie z otrzęsin  

 Wywiad z kucharzem 

 Żarty    (NOWOŚĆ) 

 Komiks    (NOWOŚĆ) 

 Katalog uczniów- refleksja samorządowca 

 Sherlock Holmes – Jest wśród nas! 

 Kto to jest? Zagadka fotograficzno-literacka 

 Polecam… 

 Artykuł numeru: Wróżka Nina 

 



Wróżka Nina przepowiada przyszłość... 

 

Tradycja wróżenia w Andrzejki sięga bardzo dawnych czasów. 

Wróżby to sposób na oswojenie niepewnej przyszłości. Wierzono, 

że są dni, kiedy duchy przodków wracają na Ziemię i odsłaniają 

tajemnice. Dawniej to święto nazywano andrzejówkami. 

Andrzejki kojarzą się przede wszystkim z różnymi wróżbami, 

między innymi lanie wosku przez klucz.  

 

 

 

 

Stare miłosne wróżby: 
 

Panny miały nadzieję poznać imię lub twarz przyszłego męża. Dziewczęta zaglądały nocą do 

studni  lub zerkały w lustro o północy, aby ujrzeć twarz ukochanego.  

 

 

 

 

 

 

 

Pisanie imion na kartkach chowanych potem pod poduszkę, a rano losowanie jednej z nich 

miało przepowiedzieć imię partnera/ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popularną wróżbą było pieczenie „bałabuszek”, małych bułek. Wodę na ciasto nosiły 

dziewczęta z pobliskiej studni lub źródła w ustach. Jeśli któraś się roześmiała i woda się 

wylała, musiała po nią wracać. Po upieczeniu, dziewczęta układały swoje bałabuszki na ławie 

i wprowadzały psa. Wypuszczony pies chwytał jedną i uciekał. Właścicielka wybranej 

bałabuszki w krótkim czasie miała wyjść za mąż.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbyszek Marian 

Antek 



 

 

 

 

 

 

Inne wróżby:  

 

Grosik  
 

Wszyscy siadają w kole i dostają grosik. Zebrani mają 

pomyśleć sobie jakieś życzenie, następnie wrzucić monetę do 

miednicy napełnionej wodą. Jeśli bardzo 

się tego pragnie, marzenie się spełni. 

 

 

 

 

 

 

Buty 
 

Dzieci układają buty w dwóch rzędach, I rząd - dziewczynki, II rząd- chłopcy. Te buty, jako 

pierwsze znajdą się za drzwiami ta para wyjedzie na wycieczkę do ciepłych krajów lub będzie 

mogła zrleaizowac coś innego. 

 

 

 

 

 

 

 

Lanie wosku  

Teraz wosku lanie, co ma się stać, niech się stanie... 

Wszyscy podchodzą kolejno do stolika, na którym stoi 

miska z wodą i leją wosk przez klucz. 

Swoje odlewy kładą na kartce papieru, a następnie przy 

pomocy światła próbjemy odczytać swoją przyszłość. 

 

CIEKAWOSTKA: 

Bardzo dużą wagę przywiązywano też do snów które przyśniły się w noc andrzejkową. 

Mówiono, że dany sen może przepowiedzieć przyszłość (nie zawsze były to dobre sny). 

 

Wróżka 

Nina Iwanowska 
 

 



Z cyklu: ,,Poznajemy pracowników szkoły”  

„Andrzejki” od kuchni 

  

  

 

 

 

W dzisiejszym numerze poznajemy kolejną ważną 

osobę... Tym razem jest to wszystkim znany Kucharz, 

Pan Marcin! Zobaczmy czy uda mu się zaliczyć test 

dotyczący Andrzejek. 

 

Mimo iż Pan Marcin był jak zwykle zabiegany, 

zgodził się poświęcić mi parę minut. 

 

- Dzień dobry, chciałbym zadać Panu kilka pytań. 

- A czego będą dotyczyły? 

- Andrzejek, ma się rozumieć! 

- Eh… co prawda na imię mam Marcin, ale niech będzie. 

- To „lecimy”. Czy zna Pan jakieś tradycyjne potrawy serwowane w andrzejkowy wieczór? 

- Oczywiście, na przykład w Niemczech serwuje się żeberka wieprzowe w sosie brzoskwiniowym. 

- A jakieś polskie dania? 

- W Polsce tradycją są raczej drinki (śmiech). Ale jeżeli chodzi o jedzenie, to w lepszych 

restauracjach jako przekąskę podaje się kolana perliczek. 

- A gdybym ja chciał przygotować coś dla znajomych? Coś prostego, ale smacznego. Co by mi Pan 

polecił? 

- Hmm… Myślę, że poradziłbyś sobie z rybą. A gdyby tak karczek z łososia… Najlepiej w occie! 

- Doskonale, może w tym roku odważę się spróbować. Liczę na jakiś przepis. A czy mógłbym się 

jeszcze dowiedzieć, jak Pan obchodzi ten dzień? 

- W kościele (śmiech). Jak każdy, ze znajomymi  Andrzejami. 

- A jaka jest Pana ulubiona potrawa andrzejkowa? 

- [ocenzurowano]. Ewentualnie ,,Kocioł Obelixa”, ale nie zdradzę, co to jest dokładnie. 

- W takim razie nie będę już dłużej odrywał Pana od pracy. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. 

                                                                      

 Wywiad przeprowadził: Hubert Miłkowski 



  



Kącik Samorządu Uczniowskiego 

Redaguje: 

Aleksander Lipski 

KATALOG OKAZÓW UCZNIÓW 

W każdej szkole są typowe okazy, o to najbardziej spotykane przez nas na co dzień: 

1.Chyba każdy zna kogoś ze swoich znajomych lub (z perspektywy nauczyciela) ucznia 

, który zachowuję się dość irytująco , a kiedy chcesz mu zwrócić uwagę, odpowiada śmieszne 

a zarazem wkurzająco. Znam parę takich osób, które tak robią. Nazwa na ten brzmi troll.  

Przykładem takiego dialogu jest: 

- Ej! Ogarnij się w końcu!  

- No wiesz , chcesz żebym się uciszył, ale nie przyjmuję tej oferty. 

-Boże! Możesz przestać gadać!? 

- No wiesz , nie jestem bogiem , ale czuję się bosko. 

2. Kolejną kategorią uczniów to wymówkowicze , to tacy, którzy zawsze się tłumaczą 

dlaczego ich nie było. Przykład: 

 -Karolina, dlaczego nie masz pracy domowej? 

  -Wie pani, im więcej się uczymy, tym więcej zapominamy. 

3. Kolejnym ciekawym gatunkiem jest wzrokowiec, który wyłapie zawsze jakiś błąd ( 

bądź  będzie nieuczciwy). Przykład: 

Pani rozdała kartkówki, nasz wzrokowiec  dostał złą ocenę ,podchodzi do pani: 

- Proszę Pani! Czy widzi pani to co ja?! 

- Co mam widzieć? 

- Widzi pani to! O to!  

- Jan, o czym ty mówisz, jedyne co widzę, że nie umiesz 

odmieniać przypadków. 

- Ależ prze pani! Czy nie widzi pani tego, że to pani 

popełniła błąd! 

-Siadaj!  

http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=T7y1a--z2GTMAM:&imgrefurl=http://www.zs.nebrowo.ckj.edu.pl/strona/informator/zielony/nowe/DZIECI.htm&docid=n6-OIPTtWCq8SM&imgurl=http://www.zs.nebrowo.ckj.edu.pl/strona/informator/zielony/nowe/image011.gif&w=177&h=177&ei=pnmYUsa2LuSS4AS2m4HYAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:68,s:0,i:294&iact=rc&page=3&tbnh=141&tbnw=141&start=60&ndsp=26&tx=81&ty=100


- Prze pani , nie tak szybko! Ja tylko chciałem  zaznaczyć na marginesie, że źle 

napisałem moje nazwisko, więc to nie jest moja kartkówka, a o takich przypadkach w ZOW-ie 

nie pisali. 

- Jan zapytam się dyrektora o ten przypadek, módl się, abyś miał szczęście. 

4. W sumie jeden z najgorszych przypadków uczniów to teleprzekrętnik, ten okaz 

natomiast przekręca podawane lekcje swoim rówieśnikom. Przykład: 

Ofiara dzwoni do naszego  teleprzekrętnika: 

- Hej, Marek! Podasz mi lekcje z czwartku? 

-  No więc… 3 strona z podręcznika…….  

- Ale z jakiego przedmiotu? 

- …tak, zbliżamy się do ostatniego tematu…… 

- No, kurczę ! Podawaj wolniej te lekcje! I mów 

głośniej! 

-….. no i to chyba wszystko z angielskiego…. 

Nasz teleprzekrętnik zagadaje ofiarę:  

- Jak tam zdrowie? 

- Marek, ale co z lekcjami?! 

- Najpierw ty mi odpowiedz, bo się o ciebie martwię , a ja później ci powiem. 

- W sumie troszkę lepiej. 

- Och, nie! Zapomniałem, że to jest ten czas, kiedy zazwyczaj muszę już kończyć 

gadać. Przykro mi! Zgłosisz nieprzygotowanie. 

5. Ten okaz zalicza się też , jak poprzedni do najgorszych przypadków dziejów edukacji 

narodowej. Nazywa się jak najbardziej zwyczajnie- maruda, znaczenie tego słowa jest takie 

samo jak dla tego okazu, natomiast aby wyjaśnić jego zachowanie, zajęłoby nam wiele czasu, 

dlatego nie zgromadziliśmy w naszym katalogu uczniów , ale znamy natomiast jeden z jego 

typowych zachowań wobec innych okazów. Przykład: 

- Dzieci, wyciągamy karteczki! 

-Znowu? Ja nie mam kartek! 

- Pani, żartuje ? 



-Znowu! Ile można? 

6. Jest taki okaz, który jest w dość w sumie śmieszny. Nazywa się Wolnik i mówi to, co 

chce. Przykład: 

Ostatnia klasa oraz ostatnia lekcja fizyki. 

- No to już, dzieciaki koniec naszych lekcji na ten rok, czyli w sumie to nasza ostatnia 

lekcja – nauczyciel 

- Nareszcie! 

Wszyscy patrzą się na niego.  

- Co powiedziałeś? 

- Ja? Powiedziałem na resztę ! 

- A co to znaczy ,,na resztę,, ? 

- Ehhmmmm…. 

Oczywiście takich ,,okazów” jest o wiele więcej, jednak zebranie ich wszystkich razem 

wydaje się ,,syzyfową pracą”. Sądzę, że tyle tekstu wystarczy, a dociekliwych - w co najmniej 

dużym stopniu - zadowoli.  

 
 

 

 

  



W krainie horroru! Refleksje pierwszoklasisty... 

Poniedziałek 14 października zaczął się od tego, że „zostałem zaślubiony” 

na gimnazjalistę. Wielki zaszczyt, bez wątpienia. Jednak prawdziwe atrakcje 

czekały mnie później. Gdy szedłem na II piętro, po drodze spotkałem  dziwnie 

poubierane osoby(trochę jak zombie czy jakieś demony prosto z Hadesu). Gdy 

usiedliśmy w klasie,  puszczono  nam jakiś  horror/thriller, którego nawet nie 

zrozumiałem, bo nie było dźwięku… W tym czasie nasi oprawcy zabrali 

pierwszą grupę straceńców z klas pierwszych. W  połowie filmu przyszła 

pierwsza grupa „ochrzczonych”. Mieli związane ręce i byli cali umazani w 

ketchupie. Śmierdzieli na odległość 10 metrów (wszyscy!). Na zebranych w sali 

padł blady strach! Sam miałem nogi jak z waty. 

Po jakimś czasie, który dłużył mi się bardziej niż lekcja chemii, 

zamaskowani złoczyńcy zabrali mnie z następną grupą nieszczęśników. 

Zaprowadzili nas na boisko szkolne. Tam drugoklasiści na przywitanie opryskali 

nas ketchupem i oranżadą. Następnie przeżyliśmy istne męki Tantala. Na środku 

murawy stał pomalowany gość, który na nas wrzeszczał i kazał  biegać dookoła 

boiska.  

 

 

 

 

 

 

 

Potem ja, aż z końca, boiska, miałem strzelić 

do bramki tak, aby mi nie rozprysnęli jajka na 

głowie. Trafiłem, więc tylko  obrzucili mnie pomidorami… a potem 

zakneblowali  usta cytryną i zaprowadzili na drugie piętro. Tu, jeszcze raz, 

zostałem gościnnie  przywitany poczęstunkiem - miałem  wypić sok z ogórka. 

Wypiłem go. Niestety potem poznałem historię „magicznego napoju”i zrobiło 

mi się niedobrze. Następnie zostałem zaprowadzony  do sali 203, która zawsze 

kojarzyła mi się z zapachem wanilii i perfum pani Doroty, a tymczasem   

pomazano mi twarz i zawiązano oczy.  



Urocze diablice   nakarmiły mnie czymś, co smakowało gorzej niż 

HALUSZKI (taki makaron z serem, który wygląda ja jakiś 

żółty glut…). A potem kazano mi położyć się na szyszkach. 

Poczułem się jak fakir, tyle że wokół rozciągał się smród 

żółtka.  

Myślałem naiwnie, że to koniec tortur, ale nieeeee! Gdy 

wykończony wyszedłem z sali kaźni, wepchnięto mnie do 

łazienki. Ogłuszony wrzaskiem niczym z trillera i otumaniony 

nieciekawym zapachem - potulnie jak baranek zjadłem ogórka 

z mlekiem… Błeeeeeeeeee!  

Pod koniec „dantejskiej imprezy”dostałem dyplom, 

poszedłem się przebrać i „jako tako”umyć w łazience, bo 

śmierdziałem niczym wkurzony kuzyn skunksa. 

To chyba wszystko… Mimo strachu(otrzęsiny słyną z kreatywności 

starszych kolegów) uważam, że właśnie taka  zabawa to najlepsze wspomnienie 

w gimnazjum.  

 

Na pewno   zapamiętam je do końca 

życia. 

 

Redaktor: Konrad Maliszewski 

                                                  

 

 

  



 

Lektura nie zawsze musi być nudna…. 

 Wiek XIX, Londyn. Dwaj przyjaciele wracają z pubu. Jeden z nich nie wierzy w to, że 

Sherlock Holmes jest wybitnym detektywem. Natomiast drugi jest zagorzałym czytelnikiem 

doktora Watsona. Mieszkają po drugiej stronie Londynu, więc mają dużo czasu na dyskusję: 

- John, uwierz mi! Holmes jest doskonałym detektywem! 

- Tak? Podaj mi parę przykładów! 

-Sherlock rozpoczął swoją karierę wiele lat temu, 

kiedy był jeszcze nastolatkiem. Po wielu latach wynajął 

mieszkanie z doktorem Watsonem. 

Dzięki nowemu przyjacielowi stał się 

bardziej popularny. Opowieść doktora 

Watsona ,, Studium w szkarłacie’’ jest 

początkiem ich znajomości. Okazuje się, 

że Sherlock użył dedukcji do rozwiązania zbrodni, kiedy napisał artykuł o 

swoim toku myślenia, wszyscy go skrytykowali. Jednakże w życiu, to 

właśnie dedukcja stała się to głównym narzędziem detektywów. Holmes, 

dochodząc do zbrodni znajdował o wiele więcej szczegółów niż przeciętny 

policjant! Przekraczał granice moralności, nie miał skrupułów, gdyż był 

pewny siebie przez cały czas. Czy nie mam racji, że jest on najlepszym 

detektywem-amatorem?  

-Masz w sumie rację…. 

………………………………………………………………………………....... 

Kiedy wychodzili z jednej dzielnicy, nagle ktoś podbiegł do nich: 

- Kim jesteś?! 

-Nazywam się Sherlock Holmes i jest pan oskarżony o napad na bank! 

-A nie mówiłem Ci, że jest doskonałym detektywem!? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                  Zdjęcie: Maciej Holmes  

               Zdjęcie zrobił: Adam Jankowski(I-Phone’m Pani Doroty) 

Napisał: Aleksander Lipski Ic 
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Wiersze z szuflady 

                                                                   Autor: Zosia Burak 

 

 

Jesienny Wiatr 
 
Nie wysłał SMS-a                                             
Pojawił się nagle 
Przypadkiem... 
Wypadł zza rogu 
Domu z ogrodem 
Poprosił do tańca 
No cóż… 
Kto mu się oprze? 
Zawirował… 
Zatańczyłam walca 
Zakręcił mną 
Zanucił… 
I poleciał szukać 
Nowej tancerki 

 

Carpe diem 

Klonowy liść 
Nakreślony los 
Wieloma barwami 
Twoje… 
Zapisane przeznaczenie 
Umierającym chlorofilem 
Droga bez powrotu 
Przyszłość... 
Do spełnienia 
Nic cię nie ominie! 
Biegniesz… 
Pragnąc mocno  
By zatrzymać 
Czas… 
Lecz za chwilę 
Jest za późno 
Nie ma szans 
Chwytaj dzień! 



Sentencje łacińskie 

                                                                                     -Zawsze pomocne 
 

 Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est 

ad discendum 

Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny. 
 

 De gustibus non est 
disputandum 

O gusta nie należy się spierać. 
 

 Homo homini consulere 
debet 

Człowiek człowiekowi powinien 

pomagać. 
 

 Inter arma silent leges 

W czasie wojny milczą prawa. 
 

 Mors certa, hora incerta 

Śmierć jest człowiekowi pewna, ale jej 

godzina nieznana. 
 

 Nemo homo Est perfectus 

Żaden człowiek nie jest idealny. 
 

 Quae tua sunt, tibi habe; 

quae mea sunt, redde mihi 

To, co twoje sobie zachowaj; to, co moje, oddaj mi. 
 

 Tace, sed memento! 

Milcz, ale pamiętaj! 
 

 Vivere est cogitare 

Żyć to znaczy myśleć. 
 

 

By Maciej Rogaliński 

 

 

 



Kącik kulinarny 

 
 
 

Ciasto: 

 1 jajko 

 125 g zimnej margaryny 

 1‒2 łyżki mąki pszennej do podsypania 

Nadzienie: 

 500 g malin 

 350 ml mleka skondensowanego słodzonego 

 2 żółtka 

Słodycz malin połączona z mlecznym kremem to prosty i 
pyszny sposób na pożegnanie jesieni. Nawet w najbardziej 
deszczowy dzień taka tarta przypomina o ciepłych, słonecznych 
dniach. 

Zapraszam do wypieku! Nagrzewam piekarnik do temp. 
190º C bez termoobiegu. Ciasto przygotowuję według przepisu 
opisanego niżej. Wyklejoną formę z ciastem wstawiam do 
nagrzanego piekarnika i piekę ok. 20‒30 min aż ciasto się 
zarumieni. Wyjmuję z piekarnika i pozostawiam do wystudzenia 
na ok. 10 min. 

Przystępuję do przygotowania prostego nadzienia. Maliny 
delikatnie myję pod bieżącą, zimną wodą.  Zawartość torebki z 
fixem do nadzienia mieszam w połowie szklanki mleka 
skondensowanego, a następnie dodaję 2 żółtka. Po połączeniu 
dodaję resztę mleka. Całość gotuję do momentu wrzenia, a 
następnie na małym ogniu gotuję do zgęstnienia masy (ok. 10 



min), cały czas mieszając. Gotowy, gorący krem wylewam na 
wystudzone ciasto. Czekam 5 minut, a następnie rozkładam  na 
ciepłej masie maliny. Pozostawiam do całkowitego wystudzenia 
i wsadzam do lodówki na minimum 5 godzin, aż masa 
odpowiednio stężeje. 

 

 

  

 

  



 

                                                                      Polecam... 

Książkę: 

 

  Książka ,,Geneza" opowiada o przygodach pierwszej 
istoty nieśmiertelnej (Pii) stworzonej przez naukowców w 
tajnym laboratorium ukrytym w amazońskiej dżungli. W 
dniu swoich siedemnastych urodzin dziewczyna wymyka 

się spod kontroli naukowców. Na wolności Pia spotyka Eio, 
chłopaka z pobliskiej wioski, który wydaje się bardziej 

znajomy niż można by się tego spodziewać. Razem 
próbują odkryć prawdę, która zmieni ich życie na zawsze... 

Czy dotychczasowy dom nieśmiertelnej jest jedynym 
bezpiecznym miejscem? Czy to co opowiadała jej mama i 

inni naukowcy (zwani przez Pię wujkami i ciociami) 
rzeczywiście jest prawdą? Dowiecie się jeśli sięgniecie po 

tę książkę. 

 

Film: 

   

 

  

 

Polecam.. 
Nina Iwanowska 

  

 Film ,,Gra Endera" przedstawia życie chłopca, który 

musi podejmować trudne decyzje. Niektóre zależą 

nawet od życia innych żywych istot. Poddany 

specjalnemu szkoleniu trafia na najwyższy jego 

poziom, gdzie przez najbliższy czas będzie się szkolił 

na generała. Czy to na pewno nie podstęp? Co ma 

dać to szkolenie? Czy Ender domyśli się co jest grane 

i czy nie będzie za późno na podjęcie jakiejkolwiek 

decyzji? Dowiecie się po obejrzeniu tego filmu. 



  

 

 

Dużo wymaga! 
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Nie ma 

dysleksji 

„Poziom rośliny 

doniczkowej” 

„Ręce i majty 

opadają” 

Kocha  teatr! 

Komentuje nasz 

brak wiedzy: 


