
 
 

 

HYMN PIERWSZEJ BRYGADY 
 

Legiony – to żebracza nuta 
Legiony – to ofiarny stos, 
Legiony – to żołnierska buta 
Legiony – to straceńców los. 
 
My, pierwsza brygada, 
Strzelecka gromada, 
Na stos – rzuciliśmy 
Swój życia los – 
Na stos – na stos. 
 
O ile mąk, ile cierpienia, 
O ile krwi – przelanych łez, 
Pomimo to – nie ma zwątpienia, 
Dodawał sił – wędrówki kres! 
 
My, pierwsza brygada itd. 
 
Krzyczeli, żeśmy stumanieni, 
Nie wierząc nam, że chcieć - to móc! 
Leliśmy krew osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi Wódz! 
 
My, pierwsza brygada itd. 
 
Inaczej się dziś zapatrują, 
I trafić chcą do naszych dusz, 
I mówią, że już nas szanują, 
Lecz właśnie czas odwetu już! 
 
My, pierwsza brygada itd. 

 
 

   

PIOSENKA O KOMENDANCIE 
 

Jak my w szarym mundurzyku, 
A nie w amarancie, 

W bój nas wiedziesz na koniku, 
Panie Komendancie! 

Gęsto kule w skroń całują, 
Krwawe pole dymi; 

Idą chłopcy, pośpiewują, 
Bo Komendant z nimi! 

Już ci za nic, biały ptaku, 
Korony i mitry. 

Won Moskalu, giń Prusaku! 
Precz rakuzie chytry! 

Wstydź się Zosiu w głos zawodzić 
Świecić łez brylantem; 

Idą Polskę oswobodzić 
Z naszym Komendantem! 

Kędy w przestrzeń wzrok się wzbija 
Tam mogiła polna, 

Lecz dziś, Polsko. Tyś niczyja, 
Tylko nasza! wolna! 

Hej, wy, groby, życiem żyzne, 
Do apelu stańcie, 

Bóg Ci zapłać za Ojczyznę, 
Panie Komendancie. 

 

 
 

11 listopada 
 

Obchodzony jest w wielu krajach jako dzień 
zakończenia I wojny światowej. W Stanach Zjed-
noczonych jest to Dzień Weteranów, w Kanadzie 
Dzień Pamięci. W Polsce 11 listopada oddajemy hołd 
tym, dzięki którym kraj nasz po 123 latach niewoli 
odzyskał niepodległość. Święto narodowe 11 listopada 
wprowadzono ustawą Sejmu RP w 1937 roku. Dzień 
ten pozostawał oficjalnie świętem państwowym 
do 1944 roku. Rok później komunistyczne władze 
ustanowiły święto państwowe 22 lipca – w rocznicę 
ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego. Dzień ten pozostawał świętem 
państwowym przez kolejne 44 lata. Święto 11 listopada 
zostało przywrócone przez Sejm w 1989 roku. 

Or – Ot 



 „Kurier Zamkowy” nr 3/2004/2005 
 

 

2 
 

Przyznano nagrodę NIKE ! 
 

„Jestem oszołomiony tym, co stał się w ciągu 
ostatnich paru minut”- powiedział 32-letni pisarz 
ze Śląska Wojciech Kuczok – laureat nagrody NIKE 
za powieść Gnój. 

Gnój to jedna z najgłośniejszych powieści 2003 
roku. Ukazuje rodzinę, w której ludzie są ze sobą, 
ponieważ nie mają innego pomysłu na życie. Jedyną 
metodą wychowawczą, stosowaną (a właściwie 
nadużywaną) przez ojca, jest skórzany pejcz. 
W laudacji jurorzy napisali: „po stronie 
prześladowców dziecka są wszystkie instytucje 
społeczne, Ojczyzna, historia, rodzina, dom, 
Kościół. Kuczokowi udało się opisać doświadczenie 
przejmującej samotności dziecka”. 

NIKE to nagroda za książkę roku. Przyznawana 
jest corocznie w październiku za najlepszą książkę 
roku poprzedniego. Celem Nagrody jest promocja 
literatury polskiej, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na powieść. 

W poprzednich latach Nagrodę Literacką NIKE 
zdobywali: Jarosław Marek Rymkiewicz (2003), 
Joanna Olczak–Roniker (2002), Jerzy Pilch (2001), 
Tadeusz Różewicz (2000), Stanisław Barańczak 
(1999), Czesław Miłosz (1998), Wiesław Myśliwski 
(1997). 

Autor nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę 
NIKE dłuta Gustawa Zemły oraz czek na kwotę 
100.000 zł. 
 

Wycieczka do Russowa 
 

20 października 2004 r. o godzinie 8.50 
pojechaliśmy do Russowa, rodzinnej wsi patronki 
naszej szkoły, Marii Dąbrowskiej. Naszymi 
opiekunkami były p. prof. Małgorzata Kwiatusińska 
i p. prof. Maria Plesiewicz.  

Na miejscu byliśmy około godz. 1000. Przez 
godzinę podziwialiśmy malowniczy, XIX – wieczny 
dworek i jego wnętrze. 

Najpierw udaliśmy się do pokoiku na piętrze, 
w którym Maria spędziła swoje panieńskie lata. 
Wazon, maszyna do pisania, ranne pantofle 
i fotografia oprawiona w ramkę to niektóre z wielu 
pamiątek, jakie pozostały po pisarce. W dwóch 
następnych pomieszczeniach, również na piętrze, 
mogliśmy podziwiać jej twórczość literacką 
i plastyczną, np. pierwsze wydanie powieści Noce 
i dnie czy opowiadanie pt. Marcin Kozera. 
Zachowały się również listy do Łucji Fulde 
(przyjaciółki pisarki) oraz fotografie z dzieciństwa. 

 

 
Na parterze zwiedziliśmy sypialnię rodziców 

Marii Dąbrowskiej. Znajdują się w niej stylowe 
meble z początku XX wieku, piec z drugiej połowy 
XIX wieku oraz kostiumy Barbary Niechcicowej 
z filmu Noce i dnie. Następnie przeszliśmy do 
salonu, w którym znajdują się m. in. XIX – wieczny 
regał, wazon, pateny, a także pianino. Na ścianach 
wiszą portrety dziadków pisarki, Józefy i Feliksa 
Gałczyńskich oraz akwarela Juliusza Kossaka. 

W gabinecie ojca pisarki, Józefa Szumskiego, 
można było zobaczyć książki i czasopisma rolnicze, 
szkic podziału majątku, krzyż powstańczy 
z powstania styczniowego (w którym ojciec Marii 
brał udział), barometr z XIX wieku oraz kostium 
Bogumiła Niechcica z filmu Noce i dnie. Warto 
wiedzieć, że postacie Bogumiła i Barbary 
są wzorowane na rodzicach Marii Dąbrowskiej. 

Ostatnim pomieszczeniem przez nas 
zwiedzanym była kuchnia, zbudowana na wzór 
kuchni angielskich, z drugiej połowy XIX wieku. 
To pomieszczenie można oglądać dopiero od 1998 
roku. Zobaczyliśmy tu piec charakterystyczny dla 
epoki, zbudowany z oryginalnych kafli z początku 
XX wieku, żeliwnych płyt oraz mosiężnych rur. 
Zachował się także serwis obiadowy, rondle 
miedziane, pojemniki na przyprawy, waga stojąca 
i maglownica. Wrażenie na nas zrobiły witraże 
kwiatowe znajdujące się w oknach domu (są to 
suszone kwiaty umieszczone w ramach okiennych). 

Przed domem znajdują się cztery stawy, a także 
drewniane chłopskie chaty i stodoła. 

Około godziny 1100 pojechaliśmy do Kalisza, 
gdzie spędziliśmy ponad trzy godziny. Wolny czas 
przeznaczyliśmy na zwiedzanie miasta i zakupy. 

Do Sieradza wróciliśmy o godzinie 1600. 
Wszyscy uznali, że wycieczka była udana. 
Planujemy jeszcze jeden wyjazd, tym razem 
do Gołuchowa. 
 

Dominika Przybyłek  
 
 

Aukcja szkolnego wolontariatu 
 

 

W czwartek 4 XI od 940 do 1410 na korytarzu 
pierwszego piętra odbywała się aukcja prac 
plastycznych, wykonanych przez dzieci i młodzież 
z Ośrodka Adaptacyjno – Wychowawczego 
z Sieradza. Akcję przeprowadził szkolny 
wolontariat kierowany przez p. prof. Iwonę 
Bednarek i Zofię Grzesiak. Wzięli w niej udział 
uczniowie z klas II F, III C i I B. Zebrano 265 zł. 
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KOMUNIKATY 

 

 

W dniach 22 X – 18 XI na pierwszym piętrze mogliśmy 
obejrzeć przygotowaną przez p. prof. Grzegorza Brodackiego 
wystawę biblioteczną: „Stefan Żeromski – syn Ziemi 
Kieleckiej”. 

14 X minęła 140. rocznica urodzin tego znanego pisarza, 
dramaturga i publicysty. W wystawie zwrócono m. in. uwagę na 
miejsce Gór Świętokrzyskich w twórczości autora 
„Przedwiośnia” (czy obejrzałeś film?). 

25 października uważany jest za Międzynarodowy Dzień 
Bibliotek Szkolnych. Warto przypomnieć, że w latach 1892 – 
1896 Stefan Żeromski pracował jako „zastępca bibliotekarza” 
w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii. 

 
⇐ Stefan Żeromski jako uczeń kieleckiego gimnazjum 

(ok. roku 1886) 
 

JUBILEUSZ SZKOŁY MUZYCZNEJ 
 

W piątek 5 XI o godz. 1700 w Teatrze 
Miejskim odbył się uroczysty koncert z okazji 20–
lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Sieradzu. I my nie zapomnieliśmy o tym wyda-
rzeniu: redakcja „Kuriera Zamkowego” przeprowa-
dziła wywiad z uczniami ogniska muzycznego przy 
sieradzkiej szkole muzycznej, braćmi Dawidem 
i Tomaszem Parzybutami z klasy 3 D. 
– Jak długo już gracie i dlaczego akurat 
na akordeonie? 
– Gramy od czterech lat, od trzech lat jesteśmy 
uczniami szkoły muzycznej. Wybraliśmy akordeon, 
bo towarzyszy on nam od wielu lat. Właściwie 
to jest to taka tradycja rodzinna, którą chcieliśmy 
przedłużyć. 
– Jaką muzykę najczęściej gracie? 
– Gramy prawie wszystko, co da się zagrać 
na naszym instrumencie. 
– Czy braliście już udział w jakichś koncertach? 
– Podczas wigilii w 2003 roku w szkole, na apelu 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na innych 
imprezach szkolnych. 
– Czy wiążecie swoją przyszłość z grą na 
akordeonie? 
– Bardzo byśmy chcieli, ale wiadomo, że obecnie 
nie da się wyżyć tylko z grania. Dlatego też gra na 
akordeonie pozostanie naszym hobby. 
– Wiadomo, że dzisiaj artyści występują przed 
różną publicznością. Przed kim wy najbardziej 
chcielibyście wystąpić? 
– Nie mamy na uwadze konkretnych słuchaczy, ale 
marzy nam się wystąpić w Hali Ludowej we 
Wrocławiu. 

 
– Dlaczego właśnie tam? 
– Ponieważ wielu sławnych ludzi tam występowało 
i gdybyśmy i my tam wystąpili, to może udałoby się 
nam „zabłysnąć”.     

W sieradzkiej szkole muzycznej można się 
uczyć gry na instrumentach w klasach: fortepianu, 
akordeonu, gitary, skrzypiec oraz instrumentów 
dętych (saksofon, klarnet, trąbka, flet). Szkoła 
zatrudnia 29 pracowników, w tym 23 nauczycieli. 
Uczęszcza do niej 185 uczniów.  Mają oni 
możliwość śpiewu w chórze szkolnym oraz gry 
w zespołach instrumentalnych. 

Od 1984 roku do chwili obecnej dyrektorem 
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siera-
dzu jest pan mgr Eugeniusz Sej. 
 

BYLI W KINIE 
Do łódzkiego kina Silver Screen na dramat 

wojenny „Upadek” (reżyseria: Oliver Hirschbiegel, 
scenariusz: Bernd Eichinger) we wtorek 9 XI 
wybrała się klasa III B pod opieką p. prof. 
M. Bogdańskiej i H. Głogowskiej. Film prezentuje 
ostatni miesiąc istnienia III Rzeszy, „Inside Hitler’s 
Bunker” (czyli: „Wewnątrz bunkru Hitlera” – taki 
jest tytuł książki Joachima Festa, na podstawie 
której powstał scenariusz filmu). 

W środę 10 XI klasy II A i II C pod opieką 
p. prof. G. Czerwińskiej i H. Lewandowskiej w tym 
samym kinie obejrzały film pt. „Życie, którego nie 
było”. 

W dniu 20 X klasa II a będąc wraz z p. prof. 
Sylwią Gierczyńską i Agnieszką Jabłońską 
na wycieczce w Warszawie obejrzały film: „Historia 
strasznego zamku”. 
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„KURIER POPOŁUDNIOWY” 

GŁOS ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ – PRZYGOTOWAŁA KLASA 2 b 
 

WYWIAD Z PRACODAWCĄ 
 

1. Od jak dawna prowadzi Pani sklep? 
Sklep prowadzę od 1994 roku. To był dobry okres na rozpoczęcie działalności. Myślę, że dzięki temu, 

że mam tak duży staż pracy w handlu, mój sklep utrzymał się do dnia dzisiejszego na rynku. 
2. Jak Pani ocenia obecną sytuację małych firm handlowych? 

W obecnej rzeczywistości sytuacja małych firm jest bardzo trudna, a przyczyn jest wiele: zła sytuacja 
gospodarcza kraju, duże bezrobocie i zubożenie klientów, brak ochrony i pomocy dla małych firm ze strony 
polityków i przede wszystkim powstanie sieci supermarketów. 
3. W pobliżu został zamknięty mały sklep spożywczy. Co by Pani zrobiła, gdyby przyszło Pani 
zlikwidować sklep? 

Nie wiem. Musiałabym zająć się czymś innym. 
4. Jaki asortyment najlepiej się Pani sprzedaje? 

Najczęściej sprzedaję podstawowe artykuły spożywcze. Ale sprzedaż wybranych artykułów zależna jest 
także od sezonu (np. latem lody). 
5. Co zmieniłaby Pani w sieci handlowej? 

Zmieniłabym wiele, ale przede wszystkim chciałabym, żeby zachodnie super i hipermarkety były 
traktowane na równych zasadach z rodzimymi firmami, tzn. żeby właściciele dochodowych sieci 
handlowych płacili podatki państwu tak, jak my wszyscy. 
6. Jakie najczęściej ma Pani kłopoty z uczniami odbywającymi praktyki? 

Obserwuję pracę uczniów i zauważam drobne niedociągnięcia, ale cóż, każdy uczy się na błędach i nie 
ma w tym nic złego. Ważne, by wyciągać z nich właściwe wnioski. 
7. Czy uczeń odbywający u Pani praktyki mógłby samodzielnie otworzyć sklep? 

Oprócz prowadzenia sklepu staram się uczyć młodzież właściwego stosunku do pracy, szacunku, 
odpowiedzialności, rzetelności i samodzielności. Jeżeli uczeń jest pilny, z całą pewnością może otworzyć 
sklep. 
8. Jaką szkołę Pani ukończyła? 

W ubiegłym roku ukończyłam Marketing i Zarządzanie Przedsiębiorstwem, ale uważam, że teoria nie 
zawsze przekłada się na rzeczywistość. Na przykład wielu poznanych technik sprzedaży nie mogę 
zastosować w moim sklepie. 
9. Jak dziś wspomina Pani szkołę średnią, wychowawcę, koleżanki i kolegów? 

Wszystkie szkoły z lat mojej młodości wspominam bardzo dobrze. Z dużym sentymentem myślę 
o tamtych latach. 
10. Jakie ma Pani marzenia? 

Jeżeli chodzi o pracę, to chciałabym osiągnąć pewną stabilność i nie martwić się o przyszłość. 
Dziękuję za rozmowę. 

 

Z Panią Ewą Janus, właścicielką sklepu spożywczo-warzywnego w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 
rozmawiała Wioletta Kazimierek. 
 

WIERSZE POPOŁUDNIOWE 
 

JESIEŃ 
 

Każdy mówi, że jesień 
to najsmutniejsza pora roku. 
Otóż to nie prawda. 
Ale tylko wtedy, 
gdy podczas tych 
zimnych wieczorów 
jest się do kogo 
przytulić 
i szczerze porozmawiać. 

ŁZY 
 

Me łzy są jak wielki ocean. 
Wylewam je co noc. 
I myślami tonę w nim, 
Ale nie mogę utonąć, 
Bo serce mi mówi, 
Że za rok czy dwa 
Znajdzie się ktoś, 
Kto pokocha mnie 
- Z WZAJEMNOŚCIĄ. 

NIEBO 
 

Niebo zabrało mi Ciebie, 
Mimo moich próśb. 
Mimo moich błagań i poświęceń 
Niebo zabrało mi Ciebie. 
I to nie na rok, czy dwa,  
Lecz na zawsze, na zawsze. 
 
 

P. M.
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HALLOWEEN !!! 

Halloween is a very old festival. It is more than two thousand years old. It used to be 
called the "Festival of the Dead". 

HOW DID IT ALL BEGIN? 
In the ancient times, the Celts believed that on the last day of their year, 31 October, the spirits of the dead visited 

the earth. The Celts were afraid of them so they lit bonfires to frighten the evil spirits away. They also dressed in 
animal skins to protect themselves from bad luck. 

The Romans also had a holiday on 31 October. It was the day of Pomona, the Goddess of harvest. The symbols 
of the holiday were fruit-like apples or nuts. 

In the 9th century the Roman Catholic church named 1 November All Saints'Day. Some people who believed 
in witchcraft were against it and celebrated the Night of the Witch on 31 October. 

Then the three customs mixed and people started to celebrate Halloween, which means the Eve of All Saints 
(Hallows). 

TODAY 
Today it is a very popular holiday in the USA and also in Britain. On Halloween children put on costumes. They 

disguise themselves as witches, goblins, monsters, ghosts or fairies and walk from house to house, saying 'Trick 
or treat'. This means that if you do not give them any sweets (treats) they will play a trick on you. They may soap the 
windows, put a pin into your doorbell, pour water or throw flour on your door. Children and even adults go to parties 
on Halloween and play different games. Such a game is "Bobbing the Apple". 

It's a traditional Halloween game. How to play it? 
You need a large bowl and some apples. Fill the bowl with water and put the apples in the water. Players put their 

hands behind their backs. They must try to pick up an apple with their teeth. 
Another game is "Snap apple". 
Hang apples on pieces of string. Players try to catch an apple with their teeth. 
A third game is "Fortune Telling".  
This is what you do: - Peel an apple. - The peel must be one long piece. - Throw your peel over your shoulder. 

Can you see the shape of a letter? It shows the first letter of the name of the person you will marry! 
In the evening they tell and listen to ghost stories. 

QUIZ 
1. What's the ancient name for Halloween? 
2. What were the Celts afraid of? 
3. What does "Hallows" mean? 
4. What do children wear on Halloween in the USA and Britain? 
5. What do you need to play Bobbing the Apple"? 
 

How to make a Halloween lantern? 
 

You need: 

    
melon or pumpkin a sharp knife a spoon a candle string 

 

And just follow the steps: 
1. Cut the top of the pumpkin. 
2. Take out the middle with a spoon. 
3. Cut holes for the eyes, nose and mouth. 
4. Make a handle (make two small holes and tie string to the pumpkin). 
5. Put a candle in the bottom of the lantern. 
Put a funny hat on your head and have fun!!! 
Don't forget to ring your neighbour's doorbell and hide. 

Oprac.: p. prof. Marcin Wardęga 
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Pani w białej sukience 
 

Jest! Nareszcie! Kłania się z gracją. Z daleka 
widzę włosy upięte w kok, niebieski cień 
na powiekach, lekki odcień różowej szminki 
na ustach oraz śliczną białą sukienkę. Wygląda ona 
na właścicielce olśniewająco i pięknie wysmukla jej 
talię. 

Lecz to nie jest młodziutka gwiazda filmowa czy 
piosenkarka. To siwa 90-letnia staruszka pełna 
wigoru, który odejmuje jej 20 lat. Na dodatek 
z wykształcenia jest aktorką. Siedzi za stolikiem 
z niebieskim obrusem, na którym leży dużo 
portretów i albumów. Z wielkim przejęciem opo-
wiada. Słowom jej towa-
rzyszy podkład muzyczny. 

Początkowo byliśmy 
jak maszyny podłączone 
do kontaktu, który nie 
działa. Dotąd uczono nas 
o Sienkiewiczu z książek. 
Jej mowa stała się wciśnię-
ciem przycisku, który uru-
chomił mechanizm. To dla 
mnie zdumiewające, zaska-
kujące, jak można ślicznie 
przedstawić życie pisarza, 
Henryka Sienkiewicza. 
Dała z siebie wszystko 
smukła staruszka, wnuczka 
o imieniu Maria, nazwisku 
tym samym, co dziadek. 

 5 maja 1846 roku 
o godzinie 1800 urodził się 
mały Henryk. Mądry chłop-
czyk. Od dzieciństwa dużo 
czytał. Interesował się his-
torią i literaturą. Kiedy zdobył wykształcenie, 
wyjeżdżał do innych krajów, czego świadectwem 
stały się „Listy z podroży do Ameryki”, 
wspomnienia Paryża i wiele innych późniejszych 
nowel. Lecz bez wątpienia świat zachłysnął się 
„Trylogią”, np. osobą pana Zagłoby. Za „Quo 
Vadis” Sienkiewicz otrzymał nagrodę Nobla w 1905 
roku. Zmarł na zawal serca 15 XI 1916 r. Pięknie 
nam to opowiedziała wnuczka pisarza w Teatrze 
Miejskim, w naszym Sieradzu. 

  Po spektaklu delegacja uczniów naszej szkoły 
wraz z panią dyrektor Ignacją Budą udała się 
do kościoła farnego, by pod tablicą upamiętniającą 
wielkiego pisarza, złożyć wiązankę kwiatów. 
 
 
 

 

Już na wstępie aktorka z  teatru Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu powiedziała, że odtąd na 
zawsze zostanie nam w pamięci siwa biała Pani oraz 
jej dziadek. 

I tak będzie! 
 

 
„Mój dziad Henryk” 

 

Dnia 3 listopada 2004 roku o godzinie 1040 
klasy pierwsze i drugie udały się do teatru 
miejskiego na monogram pt. „Mój dziad Henryk”. 
Wzięła w nim udział pani Maria Sienkiewicz, 
wnuczka polskiego noblisty, Henryka Sienkiewicza. 
 Tuż po zajęciu przez nas miejsc siedzących 

zaczęła się projekcja filmów 
wykonanych przez szkolne koło 
„MIT”, między innymi film 
„Cztery kolory i śmieci”. 
Punktualnie o godzinie 1200 
zaczął się monodram. 
 Pani Maria bardzo 
ciekawie przedstawiła nam życie 
prywatne swojego dziadka. 
Każdy miał okazję na własne 
oczy zobaczyć zdjęcia Henryka 
Sienkiewicza, nigdy nie publiko-
wane w gazetach oraz usłyszeć 
fragmenty z jego listów do naj-
bliższych i przyjaciół. Wnuczka 
noblisty, mimo iż pamięta swo-
jego dziadka tylko z opowiadań 
rodziców, starała się nam go 
przedstawić nie tylko jako słyn-
nego powieściopisarza, ale także 
jako zwykłego człowieka, który 
dzielnie przeciwstawiał się prze-
ciwnościom losu. Bo jak wiado-

mo, każdego w swoim życiu spotyka choćby odro-
bina cierpienia. Cały monogram nagrywała TVP 3. 
 Po przedstawieniu pani dyrektor serdecznie 
podziękowała w imieniu wszystkich uczniów pani 
Marii i poprosiła ją o wpisanie się do kroniki szkoły. 
Osoby, które miały przy sobie jakieś dzieła 
Sienkiewicza zostały obdarowane podpisem 
z dedykacją. 
 

Dominika Przybyłek

Kaja Szumicka 

Trzeci w roku szkolnym 2004/2005 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Monika 
Bąk (2 A), Katarzyna Drewniak (2 A), Maria Pawlak 
(2 A), Dominika Przybyłek (1 C), Kaja Szumicka (1 F) 
i Kamil Grzyb (1 F) pod kierunkiem p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
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Wampiry - Mity i Rzeczywistość 
Wierzono, że dusza która nie może pójść ani do nieba, ani do piekła, pozostaje aktywna 

w ciele zmarłego. Dlatego o wampirach zwykło się mówić "niemartwi". Najbardziej straszne 
historie o wampirach pochodzą z Europy Wschodniej. Polskie wampiry pławiły się we krwi, 

która wypełniała ich trumnę. Rosyjskie wampiry wysysały krew z samego serca. Tradycyjnie 
jednak większość wampirów atakowała szyję ofiary, wgryzając się w tętnicę. Krew ofiar 

konserwowała ciało wampira i zaspakajała głód podobny do narkotycznego. Wampiry stają 
się aktywne w nocy. W wielu podaniach istnieją wampiry - widma (są niewidzialne). Wiara 

w wampiry była powszechna na całym świecie - od Węgier po Chiny. Jednak w różnych 
krajach postrzegano je inaczej. Wierzono na przykład, że wampiry mogą unosić 

się w powietrzu i zmieniać swój kształt, atakować nie tylko ludzi, ale i zwierzęta oraz że 
występują pod postacią duchów. Nie każdy wampir musiał rozgrzebywać ziemię, gdy chciał 

wydostać się z grobu. Wiele z nich w postaci obłoku przedostawało się na powierzchnię, 
gdzie się materializowały. Większość legend opowiada o wampirach wypijających krew 
żyjącym. Jednak niektóre wysysały krew ludziom niedawno zmarłym, a nawet zjadały ich 

ciała. Posądzano je też o roznoszenie chorób. Ludzie wynajdywali rozmaite sposoby ochrony 
przed wampirami. Różnego rodzaju preparaty i przedmioty miały odstraszać wampiry, 

a najpowszechniej stosowano dziką różę, czosnek, ogień i krzyże. Wampiry zabijało światło 
słoneczne. 

 
Pierwszym wampirem według prastarej "Księgi Nod" był Kain, biblijny syn Adama i Ewy. To on, 

przelewając krew swego brata ściągnął na siebie boże przekleństwo i wieczną klątwę. Od tego czasu 
zarówno Kain jak i wszyscy jego potomkowie mieli już do końca świata łaknąć krwi. 

 

A oto pewna historia...  
Kiedy Arnold Paole został zaatakowany przez wampira, doskonale wiedział jak należy postępować, 

by ocalić swoją duszę. Śledził upiora aż do jego grobu, a następnie wbił mu w serce kolek, rozsmarowując 
jego krew we własnym ciele. Często później opowiadał o tym mieszkańcom swojej wioski, wzbudzając 
w nic niekłamany podziw. Życie toczyło się normalnie. Do momentu kiedy Paole skręcił kark i został 
pochowany na miejscowym cmentarzu. W krotce niektórzy zaczęli twierdzić, ze Paole zmartwychwstał. 

Mieszkańcy wioski narzekali, że są niepokojeni przez Paola, znajdowano też martwe ciała, z których 
wyssano krew. Pogłoski o grasującym wampirze dotarły do australijskiej armii i grupa oficerów została 
wysłana na zbadanie sprawy. Dokonali oni ekshumacji zwłok a to, co ujrzeli potwierdziło obawy 
wszystkich. 

Oficerowie stwierdzili, ze ciało Paole „było nietknięte rozkładem, z jego oczu, uszu, nosa i ust sączyła 
się zwierzęca krew. Jego stare paznokcie u rąk i nóg, a także skóra, zostały zastąpione przez nowe. 

Ponieważ na tej podstawie uznali oni, że Paole był wampirem, wpili mu kołek w jego serce, 
na co on odpowiedział głośnym jęknięciem, a krew obficie wypłynęła z jego ciała. 

 Jest to jeden z wielu przypadków. Niektórzy nie wierzą w wampiry, ale czy naprawdę znają ich 
historie??? Skąd wiemy, że nie żyją obok nas? Jest dużo pytań do zadania. Ale i brak na nie odpowiedzi! 
Są świadkowie, którzy widzieli wampiry. Ale najczęściej, gdy o tym opowiadają, są wyśmiewani. Tylko 
ciekawe, co by się stało, gdybyś np. ty spotkał wampira? 
 

Andrzej 
Imieniny: 4 lutego, 16 maja, 13 lipca, 21 lipca, 10 listopada, 30 listopada 

Zdrowie od dzieciństwa, pełnia sił z potężnych płynąca korzeni, cera śniada lecz wrażliwa, łatwo 
zarumieniona od przelatujących płomieni, budowa prześliczna. Gdy chowany starannie przez mądrych 
pedagogów lub w szkołach za granicą, wzrasta w dzielność i stąpa raźno w ciężki trud. Gdy zostawiony 
sobie, gdy od dzieciństwa nie zajmie się nim anioł stróż ni zbawca nauczyciel - niestety! - oto stoi przed 
nami młody, piękny niewolnik ciała. Są pewni swoich wyborów i nie tracą sił na ciągłe wahania, które 

wielu ludziom już obrzydziły życie i podcięły skrzydła. Imię Andrzej wręcz wymusza cały komplet 
pozytywnych właściwości:  pewność siebie, cywilną odwagę, prostolinijność i szczerość, wierność i dar 
opiekowania się tymi, którzy wymagają poprowadzenia silną, męską ręką. Wśród Andrzejów przeważa 

optymizm, nadmiar energii, dziarskość, wola życia, brak wątpliwości, co jest dobre, a co złe. Andrzejowie 
szczególnie też dbają o to, aby być wzorowymi ojcami i przekazać dzieciom pozytywny stosunek do życia.
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WYWIAD Z SOLENIZANTEM, KSIĘDZEM ANDRZEJEM ZIEMIEŚKIEWICZEM 
 

1. Mówi się, że aby zostać księdzem, trzeba mieć powołanie. Kiedy ksiądz odkrył je w sobie? 
– Ojej, to już 20 lat temu – na pielgrzymce do Lichenia – 2 klasa LO. 
Wydawało mi się, że zwariowałem, cały czas się modliłem. Wiedziałem w sercu, że to jest głos 
powołania. I już jestem 13 lat księdzem. 

2. Czy tak wyobrażał sobie ksiądz posługę kapłańską wstępując do seminarium? 
– Zupełnie inaczej, ale czuję się świetnie jako kapłan. Uwielbiam być księdzem. Jestem szczęśliwy, 
bo mam wspaniałego Przyjaciela, Jezusa. 

3. Kto może zostać powołanym i czy powołanie można zniszczyć? 
– Carlo Carretto powiedział: „jeżeli w wierze odkryliśmy powołanie, jest nadzieja, że wstąpimy 
na drogę, aby je wypełnić”. Każdy może być powołany, ale nie każdy wybrany. Wielu to powołanie 
traci. To Pan stawia nas w okolicznościach takich, że nie mamy innego wyboru jak tylko iść naprzód, 
jeżeli tylko się na to zgodzimy. 

4.Czym dla księdza jest czas? 
– Kochasz życie? A wiec nie marnuj czasu, ponieważ właśnie z niego składa się życie. 

5. Jak ksiądz wyobraża sobie list do siebie od Jezusa? 
– Lubię dostawać listy! Codziennie mam list od Jezusa – przysyła mi człowieka. 
A w liście do mnie chybaby trochę pokrzyczał, że za mało czasu poświęcam na modlitwę. 

6. Jakie jest księdza największe marzenie? 
– Kiedyś miałem ich wiele, np. spotkać Ojca Świętego – spotkałem i porozmawiałem. Być w Ziemi 
Świętej– byłem. A teraz -...więcej być niż mieć...,  ...kochać i być kochanym... 

7.Co ksiądz myśli na temat wróżb andrzejkowych? 
– Traktuje to jako zabawę – a powróżycie mi? Tylko w to nie wierzcie, to będzie dobrze.   

 

W imieniu całej społeczności szkolnej składamy Księdzu Andrzejowi najserdeczniejsze 
życzenia imieninowe!!! 

 Wywiad z „ paderkiem” przeprowadziła 
 Kaja Szumicka 

 
 
 

Człowiek często myśli o tym, co go w życiu spotka. 
Planuje, marzy, fantazjuje... 

Zbliża się wigilia Andrzeja, a wraz z nią andrzejki 
i andrzejkowe wróżby. Andrzejki, Jędrzejki lub Jędrzejówki, 
czyli dzień, a także noc wróżb dziewcząt i to wróżb 
szczególnych, bo dotyczących wyłącznie miłości i małżeństwa. 
Wróżby te znane były we wszystkich prawie regionach Polski, 
a także w innych krajach Europy, przede wszystkim 
Środkowej i Zachodniej. Odprawiały je – równie gorliwie jak 
w Polsce – sposobiące się do małżeństwa dziewczyny 
w Niemczech i Szwajcarii, na Słowacji i w Czechach, w Rosji, 
na Ukrainie, Białorusi, na Węgrzech, w Rumunii i na Litwie. 
Znane były także w krajach śródziemnomorskich, zwłaszcza 
na greckich wyspach Sporadach.  

Mimo tak szerokiego zasięgu występowania pochodzenie 
tych wróżb i zwyczajów dotychczas nie jest jasne. Istnieją 
hipotezy (np. Klingera), że być może mają one pewien 
związek z przedchrześcijańskimi, jesienno-zimowymi 
obchodami ku czci zmarłych, z powszechnymi w przeszłości 
wierzeniami o obecności wśród ludzi – szczególnie w tych 
porach roku – istot pozaziemskich. Według tych wierzeń, 
duchy błąkające się po ziemi w długie zimowe i jesienne noce 
i wieczory mogły udzielać ludziom nieco swej 
nadprzyrodzonej mocy i wiedzy, a także dopomagać 
w poznawaniu przyszłości. Trudno jednak dociec, dlaczego 
właśnie ostatnie dni listopada miały być najlepszym terminem 

 
 
 
 

dla wróżb matrymonialnych.  
Według niektórych uczonych kolebką tych wróżb 

i zwyczajów jest starożytna Grecja (na co wskazywałby, 
miedzy innymi wspólny źródłosłów imienia Andrzej – po grec-
ku Andress i słowa „aner”, „andros” – mąż, mężczyzna). 

Innych uważali, że zwyczaje andrzejkowe wywodzić się 
miały z wierzeń niemieckich. Kult św. Andrzeja – „naj-
lepszego ze świętych chrześcijańskich” miał być kontynuacją 
wcześniejszego kultu „najlepszego z bogów”, germańskiego 
Freyera: szafarza wszelkich bogactw, a także miłości 
i płodności.  

W kościele katolickim dzień św. Andrzeja zamykał rok 
kościelny. Zaraz po nim następował adwent – czas powagi, 
postów i skupienia, modlitw i oczekiwania na święto Bożego 
Narodzenia. 

W Polsce wróżby andrzejkowe liczą już sobie wiele 
wieków tradycji. Pierwsze wzmianki pochodzą z XVI wieku. 
Zawdzięczamy je Marcinowi Bieleckiemu, który w 1557 roku 
napisał: 
 

Nalejcie wosku na wodę,  
ujrzycie swoją przygodę. 
Słuchałam od swej macierze,  
gdy która mówi pacierze 
w wigiliją Jędrzeja świętego, 
ujrzy oblubieńca swego. 

 

ANDRZEJKI
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A pomysłowość dziewcząt w wyszukiwaniu sposobów 

aby poznać przyszłość, a dokładniej perspektywy swego 
zamążpójścia i w obmyślaniu stosownych wróż była 
niewyczerpana. 

Wszystkim tym wróżbom patronował święty Andrzej, 
dobry i wyrozumiały, opiekun panien na wydaniu, zwłaszcza 
tych cnotliwych i pobożnych. Święty nie tylko pomagał 
pannom w odgadywaniu imienia, pochodzenia, stanu 
majątkowego konkurenta oraz terminu ślubu, ale był również 
uznawany za najlepszego powiernika i orędownika 
dziewczęcych pragnień, westchnień i modłów oraz wszelkich 
starań o odwzajemnioną miłość i szybkie zamążpójście. 
Mówiono przy okazji: 
 

W dzień świętego Andrzeja 
pannom z wróżby nadzieja. 

 

Wielką wagę przywiązywano do snów w nocy z 29 na 30 
listopada. Dziewczęta wszystkich stanów: bogate i biedne, na 
wsi i w mieście, wierzyły, że ich sny w tę właśnie noc są 
prorocze. Wierzyły, że ujrzą w nich swego przyszłego 
małżonka, zwłaszcza jeśli będą pościć i żarliwie pomodlą się 
do św. Andrzeja.  

Wierzono, że zjawy senne o narzeczonych będą 
nawiedzać dziewczęce sypialnie, jeśli na misce z wodą, 
ustawionej w pobliżu łóżka, położy się mostek misternie 
zbudowany z patyczków. Po takim moście niezawodnie miał 
przychodzić sen o ukochanym.  

We śnie mógł się ukazać również zły duch, widmo i upiór, 
duchy wisielców lub topielców, które o tej porze roku 
włóczyły się po ziemi i mogły zbliżyć się do ludzkich obejść. 
Aby je odstraszyć, nacierano czosnkiem furtki, drzwi domów 
i obór oraz parapety okienne, a panny przed snem brały do ust 
po trzy ząbki czosnku i połykały je dopiero wtedy, gdy 
ogarniała je senność. Dzięki temu ich błogiego snu 
o ukochanym nie zakłócały żadne złowrogie zjawy.  

Na całym pograniczu polsko – ruskim w wigilię świętego 
Andrzeja, dziewczęta na wydaniu siały len, konopie lub ziarna 
zbóż. Siano je nocą lub późnym wieczorem na polu lub 
w garnkach i skorupach naczyń i nazywano te zasiewy 
poletkami lub ogrodami świętego Andrzeja. Dziewczęta 
łemkowskie siały len i konopie na ścieżce wiodącej do domu 
a następnie „zagrabiały” ją męskimi spodniami, aby szybko 
przeszedł po niej konkurent. 

Najbardziej i najczęściej stosowaną wróżbą 
na dziewczęcych spotkaniach andrzejkowych było lanie na 
wodę roztopionego wosku lub rozgrzanego ciekłego ołowiu 
(kolejno przez wszystkie uczestniczki spotkania) po czym  
wspólnie badano i objaśniano kształt zastygłej masy woskowej 
lub ołowianej, albo też jej cienia rzucanego na oświetloną 
ścianę. Wyobraźnia i fantazja wróżących sobie dziewcząt 
sprawiała, iż w odlanych kształtach dopatrywały się sylwetek 
ukochanych lub rekwizytów związanych z ich zawodami. 
Bardzo podobną wróżbą było palenie strzępów papieru 
i obserwowanie ruchliwych cieni rzucanych przez nie 
na ścianę. 

W panieńskich wróżbach pomocne były różne przedmioty. 
Każda z obecnych na spotkaniu dziewcząt np. zwijała po dwa 
małe i delikatne kłębki kądzieli, symbolizujące dziewczynę 
i miłego jej sercu chłopca. Kłębuszki te podpalano i kiedy 
uleciały w górę obserwowano, czy połączą się i spłoną razem, 
bo wróżyło to gorącą dozgonną miłość i udane małżeństwo.  

Puszczano na wodę po dwie igły lub świeczki umocowane 
na tekturowych lub drewnianych podstawkach albo w łódecz-
kach z łupin orzechów i z zapartym tchem patrzono czy 

popłyną ku sobie, czy „spotkają się” , a więc czy skojarzy się 
jeszcze w tym roku młoda para. Bogobojne panny na Śląsku 
puszczały na wodę po trzy świeczki. Wyobrażały one chłopca, 
dziewczynę oraz księdza, który zgodnie z pragnieniami 
młodych, połączy ich świętym węzłem małżeńskim. 

Spotykające się w wieczór andrzejkowy dziewczęta 
pragnęły też zwykle dowiedzieć się, która z ich grona pierwsza 
stanie na ślubnym kobiercu. Do tej wróżby używane były 
najczęściej buty zdejmowane z lewej nogi, ustawiane rzędem, 
jeden za drugim, a następnie przesuwane kolejno w kierunku 
drzwi. Właścicielka bucika, który pierwszy dotknął swym 
czubkiem progu, mogła liczyć na szybkie zamążpójście. Rzu-
cano również buty przez lewe ramię, stojąc tyłem do drzwi. 
But, który upadł blisko wyjścia i w dodatku czubkiem w kie-
runku progu, wróżył właścicielce ślub w najbliższym roku. 

Starały się dziewczyny dowiedzieć czegoś o swej 
przyszłości losując drobne przedmioty ukryte pod talerzami. 
Pierścionek lub wstążka z czepka – wróżyły małżeństwo, 
wylosowany różaniec lub książeczka do nabożeństwa –  życie 
zakonne, listek (zwłaszcza ruty) – staropanieństwo, laseczka – 
nieślubne dziecko itp. Losowały także karteczki z imionami 
męskimi, ale odbywało się to najczęściej już następnego dnia 
rano. Zaraz po obudzeniu wyciągały schowane pod poduszkę 
karteczki z imieniem przyszłego męża.  

Imię ukochanego można było też poznać odwracając 
z zamkniętymi oczami, kartki w kalendarzu lub jeśli o zmroku 
zaczepiło się samotnego, nieznajomego mężczyznę i spytało 
się o jego imię, takie samo miał nosić małżonek.  

We wróżbach dziewczęcych często pomocne bywały 
zwierzęta. Późnym wieczorem słuchały więc szczekania psa, 
krakania wrony, chrząkania świni w chlewie, stukania rogów 
krowich i końskich kopyt przez ściany obory lub stajni. Jeśli 
dźwięk, który przy tym usłyszały, kojarzył im się ze słowem 
„Tak” była to wróżba nader pomyślna. Niektóre wróżby 
związane ze zwierzętami wymagały przygotowania specjalnej 
przynęty. Były to najlepsze ziarna lub specjalnie na ten cel 
pieczone bułeczki, placuszki lub pierogi zwane „jędrzejkami”, 
często smarowane skwarkami lub innym tłuszczem. Każda 
z dziewcząt kładła swą przynętę na ławie lub podłodze. Po 
czym do izby wpuszczano wygłodzonego psa lub kota i zwra-
cano uwagę w jakiej kolejności zjada przygotowane przys-
maki, bo w tej właśnie kolejności miały dziewczyny wycho-
dzić za mąż. Do przygotowanych ziaren wpuszczano koguta. 
Dziewczyna spod której nóg dziobał ziarno miała największe 
szanse.  

Takich i podobnych wróżb o zamążpójściu było ogromnie 
dużo. Przekazywano je sobie z pokolenia na pokolenie, albo 
też wymyślano na poczekaniu nowe wróżby i nowe sposoby 
odgadywania przyszłości.  

Tradycje andrzejkowe przetrwały do naszych czasów, 
chociaż ich liczba znacznie się zmniejszyła i nie są traktowane 
tak poważnie jak kiedyś. Mają charakter zabawy połączonej 
z tańcami i dyskoteką. Przeprowadzane wróżby odbywają się 
nie tylko dla dziewcząt, ale również dla chłopców. 
 

Oto nasze propozycje: 
 

MAGICZNY WOSK 
 

W szkole tradycyjne „lanie wosku” nie jest raczej 
możliwe, toteż można je zamienić na „maglowanie”. Uczestnik 
otrzymuje nieforemny kawałek plasteliny i magluje go 
na desce. Taki „magiczny wosk” przykładamy do ściany przy 
przyćmionym świetle i z cienia odczytujemy kształt – symbol 
tego, co się stanie w przyszłości. Tutaj wiele zależy od naszych 
zdolności interpretacyjnych i wyobraźni. 
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MAGICZNE KSIĘGI 
 

Na stole leżą trzy księgi, np. „Księga cytatów”, „Księga 
przysłów polskich”, „Aforyzmy Greków”. Uczestnik otwiera 
je kolejno na dowolnej stronie i wskazuje (nie patrząc) 
na przypadkowy wykaz, akapit, zdanie, a my odpowiednio 
interpretujemy cytat przepowiadając przyszłość. 
 

KUBKI PRZYSZŁOŚCI 
 

Na stole kładziemy obrączkę, gałązkę mirtu (zamiast 
cyprysu), krzyżyk. Nakrywamy rekwizyty kubkami 
plastikowymi. Pod czwarty kubek nic nie wkładamy. Wróżka 
odwraca kubek wskazany przez uczestnika i tłumaczy 
znaczenie przedmiotu: 
 

obrączka – oznacza małżeństwo w przyszłości  
mirt – drużbowanie  
krzyż – ciągłe modlitwy  
kubek pusty – zostaniesz starą panną lub kawalerem 

 

DRZEWKO SZCZĘŚCIA 
 

Na choince wieszamy losy, na których wypisane 
są symbole i ich znaczenie. Uczestnik zdejmuje z drzewka 
wybrany los i odczytuje, co go czeka w najbliższym czasie. 
 

Na przykład: 
orzeł – szybki, wysoki lot po władzę, dzięki bystrości 
i zdolnością osiągniesz sukces; 
mrówka – pracowitość, czeka cię pracowity rok, wykażesz się 
gospodarnością; 
lustro – próżność i zalotność, wszystko odgadniesz, bo masz 
dar jasnowidzenia zdarzeń minionych i przyszłych; 
4 – szczęście przez cały rok; 
pieniądz – symbol dóbr materialnych w najszerszym sensie, 
wygrasz na loterii; 
jabłko – niezgoda, oszustwo, niebezpieczeństwo, pokłócisz się 
z przyjaciółką lub z przyjacielem; 
książka – wiedza, mądrość, doskonałe wyniki w nauce i pracy; 
koło – doskonałość i harmonia we wszystkich 
przedsięwzięciach, daje bezpieczeństwo każdemu; 
róg – atak, obrona, triumf, okażesz się być najlepszym 
od pozostałych w jakiejś dziedzinie; 
8 – powodzenie materialne, nabędziesz umiejętność 
przewodzenia, bo masz „głowę do interesów”; 
serce – siedziba życia, działania i charakteru, czeka cię miłość 
i szczęście; 
7 – równowaga, zdrowie, mądrość, zwycięstwo, przygoda, 
liczba szczęśliwa, opiekuje się kompozytorami, filozofami, 
wynalazcami; 
słońce – zyskasz chwałę i popularność, początek kariery; 
drzwi – duża zmiana w życiu, oznacza przejście między 
jednym światem a drugim np. od biedy do bogactwa; 
12 – liczba szczęśliwa i święta, symbol spełnienia, oznacza 
miłość, harmonię, sprawiedliwość, pokój i piękno;  
jaskółka – dobra wróżba, nadzieja, pracowitość, pilność; 
9 – liczba szczęśliwa oznaczająca prawdę, osiągnięcie celu, 
rządzi sztukami pięknymi – rozwijaj zdolności artystyczne; 
1 – emblemat rozumu, staniesz w pozycji człowieka wyróżnia-
jącego się, ktoś cię doceni, będziesz czynny i twórczy; 
korona – władza i potęga, czekają cię pochwały i nagrody; 
11 – symbol nadmiaru, wybryku, przekroczenia prawa, 
przesady, przekroczenia dozwolonych granic; 
język – zło, plotka, obmowa, oszczerstwo; 
klucz – symbol powagi i władzy, porządku i rozwagi; 
labirynt - zamieszanie, zamęt, sytuacja bardzo się skomplikuje; 

IMIONA 
 

Na małych karteczkach wypisujemy imiona chłopców 
i dziewcząt. Kartki przyklejamy taśmą dookoła brzegów miski 
wypełnionej wodą. Uczestnik wrzuca do wody nadpaloną 
zapałkę i lekko ją miesza. Gdy woda się ustoi, zapałka 
zatrzyma się, a nadpalona główka wskaże imię przyszłej 
sympatii. 
 

BUTY 
 

Uczestnicy zdejmują lewe buty i ustawiają je jeden 
z drugim aż do „wyjścia”. Który but przekroczy próg drzwi, 
ta osoba najwcześniej wyjdzie za mąż.  
 

KOŁO PODRÓŻY 
 

Na kole wykonanym na wzór „ Koła fortuny” przypinamy 
koperty z wróżbami podróży. Uczestnik kreci kołem lub 
wskazuje wybraną kopertę. W kopertach umieszczamy nie 
tylko podróże zagraniczne (Włochy, Francja) ale także nazwy 
polskich małych miejscowości. 
 

MOWA KWIATÓW 
 

Na stole umieszczamy ilustracje kwiatów. Uczestnik 
losuje kwiat, a Baba Jaga wyjaśnia co mu kwiat przepowiada: 
 

aster – uważaj czekają cię kłopoty  
narcyz – zakochasz się, będziesz samolubny i próżny  
nasturcja – gorąca miłość  
piwonia – szczęście w podróży  
róża – szczęście w życiu i powodzenie  
jemioła – przyjaźń, wybaczenie i zgoda  
lilia – niewinność i samotność  
stokrotka – dobieraj staranniej przyjaciół  
bez – miłe towarzystwo  
dalie – sukcesy w życiu  
niezapominajki – będziesz bardzo tęsknić  
goździk – zazdrość  

 

WIRUJĄCA BUTELKA 
 

Na karteczkach wypisujemy szczęśliwe wróżby i układa-
my je dookoła stołu. Pośrodku koła kładziemy butelkę. Uczest-
nik kręci butelką, która wskazuje szczęśliwy los: wkrótce 
pojedziesz na wycieczkę, otrzymasz wysoką ocenę, czeka cię 
miłe spotkanie, spełnią się twoje marzenia, dostaniesz nowy 
rower, czekają cię zaszczyty i sława, rodzice kupią ci psa, ktoś 
o tobie marzy itp. 
 

PŁYWAJĄCE ŁÓDKI 
 

Do miski z wodą uczestnik wkłada dwie skorupki 
od jajek, miesza wodę i myśli o tym, czego pragnie 
najbardziej. Jeśli łódki-skorupki zbliżą się do siebie to wróżba 
jest pomyślna – życzenie się spełni. 
 

PASJANS Z KART 
 

Dodatkową atrakcją jest stawianie pasjansa. Na życzenie 
uczestnika stawiamy lub uczymy go, jak się stawia pasjanse. 
Jest to świetna zabawa, gdy zbierze się większa liczba 
uczestników i każdy z nich pomaga ułożyć karty. 

Wróżb andrzejkowych może być wiele. Cokolwiek nas 
w przyszłości czeka, pobawmy się, bo jest to wspaniała okazja 
do śmiechu i radości.  

Życzymy miłej zabawy 


