30 listopada 2008
Gazetka uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Leśnicy
Drodzy Czytelnicy!
Od zarania dziejów człowiek pragnął poznać, co czeka go w przyszłości. My teŜ nie
jesteśmy wolni od tej pokusy. Przed nami wieczór andrzejkowy, a zatem okazja do
wywróŜenia sobie czegoś interesującego na najbliŜsze dni, miesiące, lata… MoŜe dowiemy
się, czy spełni się nasze najskrytsze marzenie. Oczywiście, dziś traktujemy wróŜby z
przymruŜeniem oka. W gruncie rzeczy chodzi o dobrą zabawę. A jak było kiedyś? Tego
dowiecie się z najnowszego numeru „Szkolnego Echa”.
śyczymy miłej lektury!

Pełen czarów andrzejkowy wieczór
zdarza się tylko raz w roku.
Jak mówi stare polskie przysłowie
"Na Świętego Andrzeja błyska
pannom nadzieja".
W ten andrzejkowy wieczór
samych pomyślnych wróŜb
i spełnionych nadziei
Ŝyczy Redakcja.

1

W numerze:

strona

Historia Andrzejek...…………………..……………………….....……………… 3
WróŜby andrzejkowe………………………………………………….………… 3
Rychłe małŜeństwo czy staropanieństwo?.…………………………………….… 4
Co kraj to obyczaj………………………………………………………………….5
A dziś?......................................................................................................................5
Przysłowia andrzejkowe………………………………………………………...…6
Wydarzenie miesiąca.………………………….………………………………… 7
Mini – sonda……. ……………………………………………………………….. 8
Wywiad z nauczycielem……………………………………………..………... 9
Wywiady z uczniami…………………………….…………………….………… 10
Kącik poezji………………………………..……………………….…………… 11
Spotkanie z psychologiem………………………….……………………………. 12
Kącik listów……………………………………………………….…………….. 14
Kącik ekologiczno - przyrodniczy ……………………………………………… 15
Kącik polonistyczny…………………………………….………………………. 16
Kącik matematyczny …………………………………………………………… 17
Zagadkowa krzyŜówka ………...………..……………………………………… 18

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Aurelia Terlecka, Ewelina Grzeszczak, Denis Böhm, Paulina
Kościelska
Rysunki: Ewelina Grzeszczak
OPIEKUN ZESPOŁU REDAKCYJNEGO: Danuta Kolender

2

Historia Andrzejek
Od zarania dziejów ludzie starali się dojrzeć swoją przyszłość. Robili to patrząc
w gwiazdy, obserwując zjawiska przyrody, próbując czarować, wierząc w przesądy
i cudowne amulety. Takim "niezwykłym" dniem według wielu była właśnie Wigilia
Świętego Andrzeja.
Święty Andrzej był jednym z 12 Apostołów. Był jednym z tych, którzy wiernie
towarzyszyli Jezusowi, a po Jego Wniebowstąpieniu poszedł głosić Słowo BoŜe na teren Azji
Mniejszej. Tam teŜ poniósł śmierć męczeńską. Zmarł na krzyŜu wykonanym w kształcie
litery x.
Święty Andrzej jest uwaŜany za patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Jego Wigilię obchodzi
się 30 listopada. Jest ona wyjątkowym dniem, a jego wieczorowa pora jest uznawana zwłaszcza było tak w odległych wiekach - za czas magiczny.
Tradycja świętowania tego dnia pochodzi najprawdopodobniej ze Szkocji. Tam teŜ
do dziś obchodzi się ją bardzo bogato. Na początku było to święto skupiające tylko młode
dziewczęta. Chłopcy obchodzili podobne w Wigilię świętej Katarzyny 5 dni wcześniej.
Szczególnymi zwyczajami, które cechowały ten dzień były wróŜby. Wykonywały je
zwłaszcza młode dziewczęta, które były jeszcze pannami. Uprawiano je na terenie całej
Europy. Znane były juŜ w XII wieku, choć moŜna usłyszeć opinię, Ŝe miały one miejsce juŜ
duŜo wcześniej. Prawdopodobnie ich tradycja pochodzi ze staroŜytnej Grecji. Panuje
przekonanie, Ŝe w tym kraju miało to związek z imieniem Andreas i grecką nazwą
męŜczyzny. Czasem moŜna teŜ przeczytać, Ŝe kult świętego Andrzeja i tradycja wróŜb
miłosnych wywodzi się ze staro germańskich wierzeń związanych z bogiem miłości,
płodności i bogactw - Fredrze.

WróŜby andrzejkowe
Skąd by nie pochodziły, to rozpowszechniły się na całą chrześcijańską Europę i były
traktowane bardzo powaŜnie. Na początku odprawiano je w odosobnieniu i robiły to tylko
dziewczęta. Dopiero w późniejszym czasie wieczór wigilii świętego Andrzeja przerodził się
w dzień, który obchodziła wspólnie młodzieŜ obu płci i była to przede wszystkim zabawa.
W tych krajach, gdzie wiara w świętego Andrzeja była bardzo głęboka wierzono, Ŝe Jego
Wigilia jest szczególnym czasem dla świata. UwaŜano, Ŝe w tym dniu przybywają na ziemię
tajemnicze istoty, które znają przyszłość.
W Polsce osoba wspomnianego świętego była obdarzona szczególnym kultem, a samo
święto nazywano potocznie "Andrzejkami". RównieŜ i tutaj z tym wyjątkowym, jedynym
takim dniem w roku bardzo waŜną rolę odgrywały wspomniane wróŜby. Miały one
przepowiadać ludziom przyszłość o charakterze matrymonialnym. Zwyczaje te występowały
zwłaszcza na wsiach. To właśnie na nich późną jesienią po zakończeniu najwaŜniejszych prac
na polach, rozpoczynała się dla młodych pora zalotów, a długie wieczory sprzyjały wróŜbom.
Ludzie uwaŜali, Ŝe skoro święty Andrzej był jednym z Apostołów to mógł być
równocześnie orędownikiem ludzi. W naszym kraju był on równieŜ uwaŜany za patrona
dziewic. Pierwsze wspomnienie o nim i wróŜbach w literaturze występuje juŜ w 1557 roku.
Wtedy teŜ było juŜ znane lanie wosku przez dziurkę klucza do miski z zimną wodą. Ale
robiono tak nie tylko z wosku, bo i z cyny i ołowiu, który uwaŜano za metal, który ma
przyciągać do ludzi szczęście. WróŜbę odczytywano patrząc na cień, jaki rzucał zastygły
wosk, cyna i ołów. Miał on dać odpowiedź, czy dziewczyna wyjdzie za mąŜ, pójdzie do
klasztoru, czy niestety kształt będzie oznaczał chorobę i śmierć.
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Gdy zastygły kształt przypominał gałązkę, kwiatek lub wianek to był znak, Ŝe
dziewczyna zostanie starą panną lub szybko wyjdzie za mąŜ. Panowało teŜ przekonanie, Ŝe
małŜeństwo, które zostało wywróŜone z ołowiu będzie trwalsze niŜ to z wosku, który jest
kruchy. JednakŜe starsze i dostojniejsze kobiety mówiły, Ŝe, mimo, iŜ będzie ono trwalsze to
będzie teŜ i cięŜsze. Przyszłość wywróŜyć miały takŜe inne rzeczy.
Ciekawym zwyczajem w wielu miejscach było ukrywanie pod talerzami rzeczy, które
miały być symbolami przyszłego Ŝycia. Kwiatek oznaczał staropanieństwo, róŜaniec klasztor, a czepiec - zamąŜpójście.
Ale młode dziewczyny były zainteresowane nie tylko tym, kiedy wyjdą za mąŜ, ale i
jak będzie wyglądał ten ich jeden jedyny. Nocą z 29 na 30 listopada wychodziły przed swoje
domy i podchodziły pod płot, które dawniej robiono z drewna. Tam odliczały 9 kołków.
Właśnie ten ostatni miał symbolizować przyszłego oblubieńca. Mówił, czy będzie on wysoki,
niski, szczupły, grupy itd.
W tym "magicznym" czasie tajemnicę o przyszłości miała zdradzać takŜe woda
w studni. W niej właśnie w świetle księŜyca moŜna było podobno dojrzeć twarz swego
przyszłego oblubieńca. Według wierzeń panny, które dotrwały do samej północy miały
łatwiejszy na to sposób wystarczyło spojrzeć w lustro. Dziewczyny ciekawe były takŜe skąd
przyjdzie jej przyszły mąŜ, i jakie będzie jego imię. O tym pierwszym panowało przekonanie,
Ŝe decyduje szczekający pies. To, z której strony było go słychać mówiło, Ŝe z tej przyjdzie
chłopak.
Co do poznania imienia było kilka sposobów. Pierwszym z nich było pisanie na
kartkach imion chłopców i wkładanie ich pod poduszkę. Po przebudzeniu wybierało się jedną
i to właśnie ona miała dać odpowiedź na pytanie, jakie imię będzie nosił jej wybraniec. Był
teŜ inny sposób. W całym kraju panował zwyczaj, Ŝe bardziej odwaŜne panny wychodziły
wieczorem na rozstajne drogi i tam pierwszego napotkanego człowieka pytały o imię. Jego
imię było właśnie przepowiednią.

Rychłe małŜeństwo czy staropanieństwo?
Innym andrzejkowym zwyczajem było kładzenie na ziemi kości i kawałków chleba,
kaŜda rzecz oznaczała inną osobę. Następnie wprowadzano psa albo koguta. Która kość lub
chleb zostały zjedzone najpierw oznaczało, Ŝe dziewczyna, która to połoŜyła wyjdzie za mąŜ
najszybciej.
Panny ucinały teŜ gałązkę wiśni i wkładały ją do wody. Za mąŜ w następnych 12
miesiącach miała pójść ta, której do Nowego Roku zakwitła. Szybki ślub miał być takŜe tam,
gdzie panny mierzyły izbę bucikiem. Polegało to na tym, Ŝe dziewczyny układały swoje buty
jeden za drugim i młodą męŜatką miała zostać właścicielka tego, który dotknął czubkiem
przeciwnej ściany izby. Jeśli był to obcas to oznaczało, Ŝe na małŜeństwo nie przyszedł
jeszcze czas.
Jednym z wiejskich zwyczajów było teŜ zawieszanie u belki na suficie okrągłego
posmarowanego miodem i obsypanego makiem placka. Dziewczęta skakały, jak najwyŜej
Ŝeby go ugryźć. Wierzono, Ŝe ta, której uda się zrobić to najszybciej będzie za niedługo bawić
się na swoim weselu. Co ciekawe to właśnie rzeczy, którymi "przyozdobiony" miały być
ulubionymi potrawami duchów zmarłych przodków.
Ale wróŜby przychodziły do Polski takŜe z innych krajów. Przykładem jest tu Białoruś
skąd dotarło do nas wróŜenie z konopi. Dziewczyna musiała iść wieczorem sama w pole i
siejąc wspomnianą roślinę prosząc świętego Andrzeja, by dał jej znak, z kim spędzi Ŝycie.
Potem spała z kamieniem pod poduszką, a młodzieniec wychodzący z dojrzałych konopi,
który jej się przyśnił miał być jej przyszłym męŜem.

4

Co kraj to obyczaj
Ale nie wszędzie wróŜby i obyczaje były takie same. Czasem w zaleŜności od regionu
róŜniły się one od siebie. Tak na Kujawach zamiast psa i koguta był gąsior z zawiązanymi
oczami. Panny trzymając się za ręce stawały w kole, a do środka wpuszczano wspomniane
zwierzę. Do której zbliŜył się najpierw ta miała najszybciej stanąć na ślubnym kobiercu.
Na południu Polski wierzono, Ŝe dzień Świętego Andrzeja jest czasem, gdy na ziemię
przychodzą upiory i wiedźmy, które odbierają krowom mleko. Aby temu zapobiec na
drzwiach do domów i obór robiono główką czosnku znak krzyŜa. Ale i czosnek miał związek
z planami zamąŜpójścia młodych panien. KaŜda z nich zjadała po 3 jego ząbki. Wierzyły, Ŝe
dzięki temu przyśni się im w tę wyjątkową noc ten wymarzony.
Na Podlasiu, nad Narwią i Biebrzą, by wróŜba była pewniejsza, młode dziewczyny
kładły się spać z męskimi spodniami pod poduszką i wałkiem do maglowania bielizny u
boku.
Na Rzeszowszczyźnie rozpalano małe ogniska, nazywane ogniami świętego Andrzeja.
W tym celu przechowywano palmy wielkanocne, które potem dziewczęta wyciągały z
zamkniętymi oczami z ognia. Palma długa, Ŝarząca się jaskrawo, wróŜyła długie i szczęśliwe
Ŝycie małŜeńskie. Krótka, gasnąca szybko - odwrotnie.
Na wschodzie Polski wróŜono, podsłuchując pod oknami sąsiadów: usłyszenie słówka
"tak" było zwiastunem małŜeństwa w niedługim czasie. Jeśli natomiast usłyszano coś innego
znaczyło, Ŝe na ślub nie przyszła jeszcze pora. Tutaj teŜ po kogucie i kaczorze waŜne było
inne zwierzę i był to nomen omen czarny kot. Dziewczyny piekły dla niego specjalne pieroŜki
zwane "jędrzejkami". By dowiedzieć się, która pierwsza wyjdzie za mąŜ tworzyły koło, a do
środka wpuszczały biednego czarnego zwierzaka. Ta, koło której nóg usiłował wydostać się
na zewnątrz miała zagwarantowane małŜeństwo jako pierwsza. Podobną rolę miała tu teŜ do
odegrania równieŜ czarnego koloru kura. KaŜda z panien przygotowywała kulkę z chleba i
z nich układano koło, do którego wpuszczano kurę. Kolejność zjadanych miała obowiązywać
przy zamąŜpójściu.
Na Śląsku uŜywano natomiast do wróŜenia trzech świeczek. Ta trzecia symbolizowała
księdza udzielającego ślubu. Zetknięcie wszystkich płomieni gwarantowało wielkie szczęście
w małŜeństwie. Ale waŜne w tym dniu były nie tylko wróŜby. Wcześniej naleŜało cały dzień
pościć i modlić się do świętego. Większość dziewcząt bardzo w to wierzyło i postępowało
zgodnie z tradycją i nakazami starszych. Kiedy po wróŜbach przyszedł czas na modlitwę
robiły to klęcząc na rozsypanym na podłodze grochu.

A dziś?
Tak teŜ "Andrzejki" były świętowane dawniej. Dzisiaj są to przede wszystkim zabawy
młodych przy muzyce. WróŜby - jeśli w ogóle robi się je, są tylko miłym dodatkiem do tego
wszystkiego. W naszej tradycji wróŜenie przetrwało i jest ciekawym elementem do dziś,
mimo Ŝe przez stulecia Kościół potępiał je jako zabobony. Dziś są one traktowane wprawdzie
inaczej niŜ przed laty, bo są one jedynie dodatkiem do zabawy, ale są obecne w kulturze.
Patrząc na obyczaje związane z innymi świętami, jak obchodzono je dawniej, a jak
obecnie moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe właśnie wróŜby są niewielką częścią zwyczajów
związanych z ludowymi świętami, o których pamięć przetrwała do dziś.

Na podstawie stron internetowych opracowali
Aurelia Terlecka i Denis Böhm.
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Przysłowia andrzejkowe
Na noc Św. Andrzeja dziewkom z wróŜb nadzieja.
Noc Andrzeja Świętego przyniesie nam narzeczonego.
Dziś cień wosku ci ukaŜe, co ci Ŝycie niesie w darze.
Na Świętego Andrzeja trza koŜucha dobrodzieja.
Święty Andrzej wróŜy szczęście i szybkie zamęście.
Na Świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja.
W wigilią Jędrzeja Świętego – ujrzy oblubieńca swego.
Święty Jędrzej adwent przytwierdzi.
Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie.
Na Święty Jędrzej szukają baby przędzy.
Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi.
Miękko na Andrzeja, to niedobra nadzieja.
JeŜeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od BoŜego Narodzenia będzie
sroga zima.
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieŜy, sto dni śnieg na polu leŜy.
Gdy Andrzej zwiąŜe ziemię łyczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem.
Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy.
Śnieg na Andrzeja, dla zboŜa zła nadzieja.
Przysłowia zebrali
Aurelia Terlecka i Denis Böhm.
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XVI Bieg Pamięci Narodowej w Leśnicy
JuŜ po raz 16. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Leśnicy wyruszyli na
trasę Biegu Pamięci Narodowej. Impreza biegiem jest tylko z nazwy, gdyŜ w rzeczywistości
jest to spacer śladami naszej przeszłości. W tym roku 5 listopada, przy pięknej słonecznej
pogodzie, kaŜda klasa wraz z opiekunem rozpoczęła zdobywanie Góry Św. Anny. Ale samo
wejście na szczyt, to za mało. Na szlaku czekały na kaŜdą grupę zadania, które wiązały się ze
zwiedzanymi miejscami.
Pamięć narodowa to pamięć o naszej przeszłości. Przypominają o tym róŜne miejsca
na Górze Św. Anny, które podczas rajdu zwiedzili uczniowie. W Muzeum Czynu
Powstańczego zapoznali się z historią powstań śląskich. Obejrzeli równieŜ Pomnik Czynu
Powstańczego autorstwa Xawerego Dunikowskiego, który te wydarzenia upamiętnia. Za
moŜliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum Czynu Powstańczego dziękujemy kustoszowi
muzeum.
WaŜną rolę historyczną odgrywają miejsca kultu religijnego na Górze Św. Anny.
MłodzieŜ zwiedziła Bazylikę Św. Anny, Grotę Lurdzką oraz obejrzała pomnik papieŜa Jana
Pawła II, zapoznając się jednocześnie z historią tych miejsc.
Pełni wraŜeń uczniowie wrócili pod muzeum, gdzie czekało juŜ na wszystkich
rozpalone ognisko. Poczęstunek przy ognisku ufundowała Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna
w Leśnicy oraz panie Anna Góra oraz Alina Baczyńska, które rajd przygotowały.

D. K.
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WróŜby andrzejkowe traktujemy z przymruŜeniem oka. Ale tak naprawdę chcielibyśmy, aby
w przyszłości spełniły się niektóre z naszych marzeń. Przed andrzejkami uczniów naszej
szkoły poprosiliśmy o dokończenie zdania:
Chciałbym (chciałabym), aby w przyszłości spełniło się to, Ŝeby…
Oto niektóre odpowiedzi:
… mieć dobrego męŜa.
… zdobyć prawo jazdy.
… mieć dobrą pracę i poukładane Ŝycie osobiste.

… wygrać nagrodę w jakimś konkursie radiowym.
… wyjechać do Wenecji.
… urodzić bliźniaki.
… dostać się do wojska (piechoty morskiej).
… zwiedzać świat.
… zostać historykiem.
… iść dalej do szkoły i się uczyć.
… zostać didŜejem.
… załoŜyć dobrą rodzinę.
… umieć grać na organach.
… być bogatym.

… wygrać duŜą sumę w Toto – Lotka.
… zbudować nowy dom.
… znaleźć dziewczynę, która się pokocha z wzajemnością i będzie
z nią długie lata.
… kupić nowy samochód (najlepiej sportowy).
… znaleźć dobrą pracę i duŜo zarabiać.
… mieć duŜo dzieci.
… zostać kawalerem do końca Ŝycia.
… skończyć szkołę i zdać egzamin zawodowy.
… wyjść za mąŜ.
… dostać się do technikum.
… polecieć w kosmos.

… zobaczyć prawdziwego delfina.
… nauczyć się chińskiego i pojechać do Chin zobaczyć
mur chiński.
… być zdrowym.
… znaleźć się na KsięŜycu.
… dostać laptop.
… dostać profesjonalne organy.
… otrzymać play – station 3.
… skończyć szkołę juŜ w tym roku szkolnym (zrealizować 3 lata w ciągu jednego roku).

… zostać dobrym bramkarzem.
… grać w druŜynie Chelsea.
… zostać zawodowym Ŝołnierzem.
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… śpiewać profesjonalnie w klubach, na imprezach,
koncertach.

Wywiad z Panią Małgorzatą Lepich – nauczycielka języka niemieckiego:
Od kiedy pracuje Pani w tym Ośrodku?
W Ośrodku pracuję od 3 lat.
Dlaczego wybrała Pani pracę w naszym Ośrodku?
To był przypadek, ale bardzo mi się podoba w tej szkole i nie Ŝałuję.
Czy lubi Pani tę pracę?
Bardzo lubię.
W jaki sposób spędza Pani czas wolny?
Na zabawie z synem.
Jakie jest Pani hobby?
Jazda na rowerze, słuchanie muzyki i wykonywanie róŜnych prac plastycznych.
Jakie ksiąŜki lubi Pani czytać?
Lubię czytać ksiąŜki przygodowe.
Jakiej muzyki Pani słucha?
Słucham pop, disco i muzyki powaŜnej.
Czy lubi Pani zwierzęta?
Bardzo lubię.
Czy uprawia Pani jakiś sport?
Uprawiam pływanie i jazdę na rowerze.
Jakie filmy lubi Pani oglądać?
Filmy obyczajowe.
Czy lubi Pani podróŜować?
Bardzo lubię podróŜować.
Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i dlaczego?
Najbardziej lubię lato, bo jest bardzo ciepło i odpoczynek od pracy.
Jakie ma Pani marzenia?
Mieć duŜo pieniędzy, aby wybrać się w podróŜ dookoła świata i duŜo zdrowia.

Wywiad przeprowadziła
Ewelina Grzeszczak.
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Z Pauliną Kościelską – klasa III A

Z Rafałem Sotorem – klasa II B

Czy lubisz chodzić do, szkoły?
Bardzo lubię.
Co ci się podoba w naszej szkole?
Podobają mi się nauczyciele w.f.
Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
Lubię język polski, matematykę, chemię,
biologię, informatykę, w.f. i historię.
Czy jesteś zadowolona z wybranego
zawodu (cukiernika)?
Jasne.
Dlaczego wybrałaś ten zawód?
PoniewaŜ od dziecka podbierałam
sąsiadowi jajka ze stodoły, a mamie
zabierałam makę .
Czym się interesujesz?
Interesuję się muzyka i piłka noŜną.
Jaka jesteś na co dzień?
Jestem uśmiechnięta.
Jakiej lubisz słuchać muzyki?
Słucham muzyki pop, techno.
Jakie filmy lubisz oglądać?
Lubię horrory i komedie romantyczne.
Jak spędzasz czas wolny?
Chodzę do koleŜanek. A potem sobie
gdzieś wychodzimy.
Jakie jest twoje hobby?
Moim hobby jest piłka noŜna.
Jakie są twoje ulubione potrawy?
Pierogi, naleśniki z serem, schabowe
z serem, dania greckie i włoskie.
Jakie lubisz zwierzęta?
Lubię psy.
Czy lubisz uprawiać sport?
Tak.
Czy chciałbyś wystąpić w telewizji, jeŜeli
tak, to w jakim programie?
Tak, w fabryce gwiazd.
Jakie jest twoje najskrytsze marzenie?
Mieć dobrą pracę, duŜo pieniędzy i Ŝeby
mi się powiodło w Ŝyciu osobistym.

Czy lubisz chodzić do, szkoły?
Raczej nie.
Co ci się podoba w naszej szkole?
Podobają mi się zajęcia z komputerem.
Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
Najbardziej lubię w.f.
Czy jesteś zadowolony z wybranego
zawodu (blacharza samochodowego)?
Tak.
Dlaczego wybrałeś ten zawód?
Bo mi się podoba.
Czym się interesujesz?
Interesuję się sportem.
Jaki jesteś na co dzień?
Spokojny.
Jakie lubisz zwierzęta?
Lubię psy.
Jakiej lubisz słuchać muzyki?
Słucham muzyki techno.
Jakie filmy lubisz oglądać?
Lubię oglądać „W - 11” i filmy, które lecą
na TVN - Turbo.
Jakie jest twoje hobby?
Moim hobby jest naprawianie aut.
Jak spędzasz czas wolny?
Naprawiam u kumpla auta
Jakie są twoje ulubione potrawy?
Pizza.
Czy chciałbyś wystąpić w telewizji, jeŜeli
tak, to w jakim programie?
Nie chcę wystąpić w telewizji.
Jakie są twoje marzenia?
Chciałbym zostać straŜakiem.
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Wywiad przeprowadziła
Ewelina Grzeszczak.

Wierszy o miłości ciąg dalszy. W naszym kąciku poezji jeszcze raz Paulina. Wiemy
jednak , Ŝe wielu z Was pisze swoje wiersze do szuflady. Zachęcamy, abyście się odwaŜyli
przysłać je do redakcji. Opublikujemy je. Zobaczycie, Ŝe poczujecie się z siebie dumni.

***
Nie znam słów tak pięknych,
którymi mogłabym cię opisać.
Nie znam zjawisk tak cudnych,
do których mogłabym cię porównać.
Słowo „piękno” nazbyt jest ubogie,
aby oddać twą urodę.
Słowo „cudowny” znaczy zbyt mało,
aby określić twą dobroć całą.
Pragnę cię, marzę o tobie
w kaŜdej chwili i minucie.
Chcę cię zobaczyć, dotknąć, poczuć.
Pragnę cię… mogłabym tak pisać bez końca.

***
WciąŜ rozmyślasz. Uparcie i skrycie.
Patrzysz w okno i smutek masz w oku.
PrzecieŜ mnie kochasz nad Ŝycie.
Sam mówiłeś przeszłego roku.
Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym.
Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków…
PrzecieŜ ja jestem niebem i światem.
Sam mówiłeś przeszłego roku…

***
Miłości nie szukaj,
ona przyjdzie sama.
Tylko od ciebie zaleŜy,
jak długo będzie trwała.
Choć chłopców jest tylu,
ja ciebie wybrałam.
Choć mogłam mieć innego,
ciebie pokochałam.
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Paulina Kościelska

Kto jest normalny, a kto niekoniecznie?
Po czym poznać, Ŝe ktoś jest NORMALNY? Co to naprawdę znaczy?...Czy ja sam jestem
normalny/a?...
Pamiętam, kiedy uczyłam się o chorobach psychicznych, pani profesor wymieniała objawy
depresji, schizofrenii, zaburzeń lękowych i innych... CóŜ, kaŜdy z nas – studentów czuł się
wtedy chory! „O, to do mnie pasuje” – tak wtedy myśleliśmy. Na przykład – objawem
depresji jest przygnębienie i niechęć do Ŝycia. PrzecieŜ ja teŜ tak czasem mam! – myślałam
sobie.
No właśnie. KaŜdy z nas czasem jest smutny i nic mu się nie chce, ale to jeszcze nie jest
depresja. KaŜdemu z nas czasem zdarza się bać czegoś, ale to jeszcze nie jest choroba lękowa.
Choroba psychiczna to bardzo duŜe nasilenie jakiegoś problemu, np. smutku albo strachu.
Takie silne, Ŝe nie pozwala normalnie Ŝyć. Osoba naprawdę chora psychicznie nie jest w
stanie chodzić do szkoły, do pracy, robić zakupów, nawet myć się, jeść i spać. śycie osoby
chorej psychicznie jest straszne.
Czasem zdarza się, Ŝe osoba mająca pewne trudności bierze lekarstwa przepisane przez
psychiatrę. I wcale nie znaczy to, Ŝe ta osoba jest chora psychicznie! Współczesna medycyna
pozwala na to, Ŝeby pomóc osobom, które mają czasami pewne trudności, ale niekoniecznie
są jakoś powaŜnie chore i „zwariowane”. Na pewno słyszeliście o padaczce. W dawnych
czasach ludzie myśleli, Ŝe napady są dowodem na opętanie przez diabła! Dzisiaj wiemy, Ŝe
padaczka to pewien błąd w działaniu układu nerwowego, który moŜna leczyć odpowiednimi
lekami. Dzięki temu taka osoba moŜe normalnie Ŝyć. Ale nie jest przecieŜ psychicznie chora!
KaŜdy z nas jest czasem nerwowy, kaŜdemu z nas przydarza się czasem smutek czy
strach. Ale to nie jest choroba. Takie jest Ŝycie – wywołuje w nas bardzo róŜne emocje
i odczucia. Czasem miłe, czasem nie.
KaŜdy z nas jest inny. To, Ŝe ktoś, zachowuje się inaczej niŜ ty, wcale nie znaczy, ze jest
nienormalny. śaden, nawet najmądrzejszy lekarz ani psycholog nie wymyślił nigdy definicji
normalności. Ja teŜ nie wiem, jak odpowiedzieć. Wiem na pewno, pracując codziennie z
Wami – uczniami naszej szkoły, Ŝe kaŜdy z Was jest inny. Jeden jest towarzyski, otwarty,
gadatliwy. Ktoś inny – odwrotnie. Milczek, zamknięty, wszystko trzeba „wyciągać”. Jeden
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pracowity, drugi leniuszek. Jeden lepszy z wuefu, drugi z matematyki. Trzeci z Ŝadnego
przedmiotu, bo lubi praktykę. Czwarty ma chwilowo szkołę w nosie, bo się zakochał (to się
teŜ zdarza☺). Jeden potrzebuje wsparcia, wygadania, zachęty, inny nie. I kaŜdy jest
normalny!
Zastanówcie się więc, zanim nazwiecie kogoś nienormalnym, albo „psychicznym”. Takie
określenia zawsze bardzo bolą, a są przecieŜ nieprawdziwe. Pamiętajcie, Ŝe osoba naprawdę
chora psychicznie nie jest w stanie Ŝyć normalnie – chodzić do szkoły, rozmawiać z innymi,
moŜe nawet zagraŜać sama sobie. Takie osoby są zwykle są pod stałą opieką lekarzy.
KaŜdy z nas jest inny i niepowtarzalny. Bądźmy ciekawi innych ludzi – kaŜdy moŜe nas
czegoś nauczyć i coś nowego nam pokazać. Jeśli ktoś jest na tyle inny, Ŝe go nie rozumiemy
i nie lubimy, znajdźmy inne towarzystwo. Ale nie nazywajmy nigdy nienormalnym. Bo
przecieŜ ktoś moŜe nazwać nas tak samo...
Karolina Wizner
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Pani Psycholog!
Poznałam fajnego chłopaka, który wkrótce skończy szkołę wyŜszą. Zaczęłam z nim chodzić.
Po miesiącu chciał, Ŝebym z nim współŜyła. Uderzyłam go wtedy w twarz. Pewnie myślał, Ŝe
jak chodzę do takiej szkoły, to moŜe ze mną zrobić, co chce. Ale uwaŜam, Ŝe nie tędy droga,
nie zatańczę z nim walca. Myślałam, Ŝe choć trochę jest normalny, a on postąpił, jak dziecko.
Niby chłopak na poziomie, ale myśli tylko o jednym. Nie wiem jednak, czy dobrze postąpiłam.
Jak powinnam się zachować i co teraz mam zrobić? Proszę o radę.
Cukiereczek
Drogi Cukiereczku!
Wykształcenie i wiek wcale nie decydują o tym, czy ktoś jest dojrzały i porządny. Chłopak
bardzo Cię zawiódł i rozczarował, bo pewnie wiązałaś z nim nadzieje. Masz rację,
Cukiereczku, chłopak, który nalega na współŜycie, nie biorąc pod uwagę tego, czy Ty jesteś
na to gotowa czy nie, nie wróŜy dobrze na przyszłość. Masz rację, Ŝe miesiąc to za krótko, by
się dobrze poznać i zbudować zaufanie na tyle, by podjąć decyzję o współŜyciu. Miałaś
odwagę, by postąpić zgodnie z samą sobą i pokazałaś duŜą dojrzałość. (Oczywiście nie
pochwalam uderzenia w twarz, ale rozumiem, Ŝe musiałaś być zdenerwowana). śeby się do
siebie zbliŜyć, potrzeba czasu, wzajemnego zrozumienia i zaufania. Chłopak, który tego nie
rozumie, widocznie nie dojrzał do związku, albo nie traktuje Cię powaŜnie. JeŜeli zaleŜy mu
jedynie na seksie, to szkoda czasu na znajomość z nim. Cieszę się, Ŝe miałaś odwagę postąpić
zgodnie z samą sobą. Wiele dziewczyn ulega namowom chłopaków i rozpoczyna współŜycie,
bojąc się, Ŝe stracą swoje miłości, jak odmówią. A tak naprawdę, postępując wbrew sobie,
tracą coś o wiele waŜniejszego...I z pewnością nie budują w ten sposób dobrego związku.
Jeśli ten chłopak jest dojrzały i zaleŜy mu na Tobie, zaakceptuje to i zadba o szczerą,
bezpieczną relację. A jeśli będzie uraŜony i zły na Ciebie – to chyba nic wielkiego nie
straciłaś... Pozdrawiam Cię serdecznie!
K.W.

Droga Pani Psycholog!
Pewien chłopak chce ze mną chodzić. Nie wiem, co mam zrobić, bo on juŜ raz złamał mi
serce, a teraz chce do mnie wrócić. Proszę mi coś poradzić.
Zamyślona
Droga Zamyślona!
Twój list jest bardzo krótki i tajemniczy i dlatego trudno mi na niego odpowiedzieć. Nie znam
sytuacji. JeŜeli ten chłopak juŜ raz złamał Ci serce, to odpowiedz sobie sama, czy potrafisz
zaufać mu znowu?... Nie ma sensu chodzić z chłopakiem, któremu nie ufasz. Będziesz się
wciąŜ obawiać, Ŝe znowu Cię zrani. Z drugiej strony – być moŜe ten chłopak zrozumiał swój
błąd i teraz Wasz związek będzie pełniejszy i lepszy niŜ wcześniej?...
Koniecznie powiedz mu szczerze, czego się obawiasz, zanim podejmiesz decyzję. I, przede
wszystkim, „porozmawiaj” z samą sobą – czy warto znowu mu zaufać, czy jesteś na to
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gotowa. Odpowiedzi są najczęściej w nas samych, tylko musimy sobie zaufać. Pozdrawiam
Cię i Ŝyczę samych mądrych wyborów.
K.W.

Wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej
W naszej szkole odbyła się w listopadzie wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.
W wycieczce wzięli udział uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie znajduje się w Masywie ŚnieŜnika Kłodzkiego, góry o wysokości
1425 m. Łączna długość korytarzy jaskini przekracza 2,5 km, przy róŜnicy wysokości między
najwyŜszym, a najniŜszym punktem około 60 m. Jest to największa jaskinia Sudetów i jedna
z głębszych jaskiń w Polsce
Unikalny mikroklimat - temperatura w granicach 6ºC, o niewielkich rocznych wahaniach;
wilgotność powietrza w granicach 100%; słaby ruch mas powietrza - pozwala na tworzenie się
zachwycającej szaty naciekowej, z której to Jaskinia Niedźwiedzia najbardziej słynie.
Nacieki powstają z wód przedostających się z powierzchni góry. Wśród form naciekowych
spotykanych w jaskini wyróŜniamy:
•
•
•
•
•

Stalaktyty - róŜnorodne formy podobne do sopli zwisających ze stropu
Makarony - początkowa forma stalaktytu w formie rurki
Draperie i zasłony - powstałe z mleka kalcytowego formy stalaktytowe w kształcie płaskich,
cienkich płatów
Stalagmity - formy powstałe na dnie jaskini na przeciw stalaktytów (z wody kapiącej
ze stalaktytu)
Stalagnaty (kolumny naciekowe) - powstają w wyniku połączenia się stalaktytu
ze stalagmitem.

W jaskini moŜna odnaleźć wiele szczątków zwierząt, które Ŝyły tu niegdyś. Na zdjęciu widać
kości niedźwiedzia jaskiniowego. Jaskinia Ŝyje jednak nadal, tworząc szatę naciekową i stanowiąc
miejsce zamieszkania dla zwierząt.
Spotykamy tu nietoperze: nocka duŜego (Myotis myotis), mopka (Barbastella barbastellus),
nocka rudego Myotis daubentoni), gacka wielkoucha (Plecotus auritus)), znaleziono równieŜ ślady
kuny i ryjówki górskiej.

Na podstawie strony www.jaskinia.pl
opracowała Ewa Hajduk.
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Kolejne zasady polskiej ortografii przydadzą się Wam, kiedy będziecie pisać listy do
swoich ukochanych, wywróŜonych podczas andrzejkowego wieczoru.

Literę ó piszemy:
- gdy w innych formach tego samego
wyrazu lub wyrazach pokrewnych
wymienia się ona
• na o:
pokój – pokoje, pokojowy, pokoik,
sól – soli, solny, solniczka,
stół – stoły, stołowy, stołek;
• na e:
niósł – niesie, przenieść, wynieść,
wiódł – wiedzie,
siódmy – siedem, siedemnaście,
siedemdziesiąt:
• na a:
wrócić – wracać,
powtórka – powtarzać, powtarzalny,
pomóc – pomagać.
Uwaga!
Literę ó piszemy teŜ w wielu wyrazach, w
których się ona nie wymienia na o, e, a,
np.: jaskółka, król, ogórek, wiewiórka,
Ŝółw, równać, równy, skóra, góra,
późno.

Literę ó piszemy w zakończeniach –ów,
-ówna, -ówka:
• w nazwach miejscowości, np.:
Kraków, Tarnów, Grodków;
•

w formach liczby mnogiej
rzeczowników rodzaju męskiego, np.:
domów, uczniów, kilogramów;

•

w nazwiskach córek utworzonych od
nazwisk ojców, np.:
Nowakówna, Iłłakowiczówna;
•

w wyrazach utworzonych przez
dodanie cząstki –ówka do innych
wyrazów, np.:
cięŜarówka, makówka, krzyŜówka.

Wyjątki:
skuwka, wsuwka, zasuwka.

Literę u piszemy:
- na początku wyrazów, np.:
ucho, usta, usiąść, upaść;
Wyjątki: ósmy, ósemka, ów, ówdzie,
ówczesny.
- na końcu wyrazów, np.:
bratu, cukru, gniewu;
- w zakończeniach czasowników:
-uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie,
-ują, -uj, -ujmy, ujcie, np.:
gotuję, gotujesz, gotuje, gotujemy.
D.K.
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Obliczanie procentu danej liczby
Wiele sytuacji Ŝyciowych i egzaminacyjnych wymaga od nas umiejętności obliczania
procentów. A zatem warto przypomnieć sobie, jak zamieniać liczbę na procent i odwrotnie.
Przypomnijmy, Ŝe procent to łacińska nazwa setnej części zapisywanej za pomocą znaku %.
1% = 1/100 = 0,01
100% = 1
Na rysunku 1 zamalowana jest 1/100 kwadratu, to jest 1% kwadratu.
Na rysunku 2 zamalowana część stanowi 9/100 kwadratu, to jest 9% kwadratu.

Aby zamienić liczbę na procent, naleŜy tę liczbę pomnoŜyć przez 100%.
Aby zamienić procent na liczbę, naleŜy liczbę procentów podzielić przez 100.
Przykład:
Obliczmy 75% liczby 120.
Rozwiązanie:
PoniewaŜ liczba 120 stanowi 100%, więc 1% to 1/100 liczby 120,
a zatem 75% liczby 120 to

120 75
100

=

900
10

=

90.

Odpowiedź: 75% liczby 120 jest równe 90.

D. K.
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ZAGADKOWA KRZYśÓWKA
Na długie zimowe wieczory proponujemy Wam dzisiaj zagadkową krzyŜówkę.
Przeczytajcie zagadki, a następnie wpiszcie rozwiązania do kratek krzyŜówki:

1. ChociaŜ drzwi jak dom posiada, nie ma okien ni komina.
W niej płaszcz zawsze wiesza Adaś, gdy powróci z mamą z kina.
2. Niewielka deseczka, mnóstwo włosów na niej.
Gdy idziesz do szkoły, czyścisz nią ubranie.
3. Ma ucho i dziobek, gwiŜdŜe na nas czasem.
Gdy woda się gotuje, pokrywką trzęsie z hałasem.
4. Miewa daszek z przodu, chociaŜ to nie domek.
Chroni przed słońcem lub chłodem głowy chłopców i dziewczynek.
5. Skacze po łące i pływa w wodzie.
Z bocianem Ŝyje w ciągłej niezgodzie.
6. Podobna do gruszki, lecz to wiedzą dzieci,
Ŝe gdy noc zapada, ona jasno świeci.
7. Ma pierścienie, spulchnia ziemię.
8. Morelowy lub wiśniowy, na chleb przysmak to gotowy.
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Litery z ponumerowanych pól czytane kolejno utworzą hasło:
...................................................................................................
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