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         Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 
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W numerze m. in. :W numerze m. in. :W numerze m. in. :W numerze m. in. :     

� Andrzejki                               � Humor szkolny   
� Święty Mikołaj i renifery    � Matura próbna 

 
 

Dnia 30 listopada Samorząd 
Szkolny zorganizował szkolne An-
drzejki. Uczniowie oraz nauczyciele 
mogli dowiedzieć się czegoś więcej 
o sobie, uczestnicząc we wróŜbach, 
jakie przygotowano. Niektórzy byli 
zaskoczeni wróŜbami na przyszłość, 
inni bardzo zadowoleni. Znaleźli się 
i tacy, którym wróŜby nie przypadły 
do gustu. Przyszłość wróŜono z kart, 
z "niezwykłych szpilek", lania wo-
sku, "magicznego globusa", obrącz-
ki, monety, róŜańca - czyli trzech 
tajemniczych filiŜanek, niezwykłych 

serduszek, tajemniczych karteczek 
oraz z dłoni. W salonie wróŜb pa-
nował magiczny nastrój: muzyka, 
półmrok i świece...  
Troch ę historii . 

Od najdawniejszych czasów 
ludzi interesowało poznanie przy-
szłości, przede wszystkim tej doty-
czącej ich własnych losów. Nie ma 
chyba nic waŜniejszego dla kaŜdego, 
jak miłość drugiego człowieka. Stąd 
ciekawość i chęć poznania imienia 
przyszłego partnera lub chociaŜby 

uzyskania jakiejś informacji, Ŝe taki 
partner się znajdzie w ciągu najbliŜ-
szego roku, spowodowała pojawie-
nie się wróŜb. Ich spełnienie miało 
przypieczętować wstawiennictwo 
świętych opiekunów: Andrzeja - 
patrona panien na wydaniu i Kata-
rzyny – patronki kawalerów. Dlate-
go wróŜenie w wigi lię imienin tych 
świętych miało zagwarantować ich 
spełnienie się. Dawniej chłopcy        
i dziewczęta mieli swoje odrębne 
wieczory wróŜb. Kawalerowie wró-
Ŝyli sobie wyłącznie w „Katarzyn-
ki", wieczorem 24 listopada, a panny 
miały „Andrzejki" i wróŜyły w noc 
przed „Świętym Andrzejem".          
Z czasem zwyczaj wróŜenia chłop-
ców poszedł w zapomnienie i obec-
nie wszyscy razem wróŜą w wigi lię 
imienin Andrzeja, 29 listopada. 
Lanie wosku i inne wróŜby 

Dawniej wróŜono ze snów   
i w związku z tą wróŜbą wydawano 
senniki, które objaśniały zapamięta-
ne znaki i obrazy. Bardzo popularne 
było lanie roztopionego wosku lub 
ołowiu na gałązki chrustu zanurzone 
w wodzie. Zwierzęta równieŜ poma-
gały w poznaniu przyszłości,            
a przede wszystkim kolejności wy-
chodzenia za mąŜ panien biorących 
udział w zabawie. Dziewczęta przy-
gotowywały smakołyki, inne dla 
kaŜdego zwierzęcia, np. kota, psa, 
koguta, kaczora... Pierwsza miała 
zostać męŜatką ta, spod której nóg 
zwierzę najszybciej zjadło przygo-
towany pokarm. Uczestniczki wie-
czoru układały kolejno swoje buty  

w kierunku drzwi i ta, której but 
pierwszy przekroczył próg, miała 

najszybciej wyjść za maŜ. Wierzono, 
Ŝe w andrzejkową noc lustro mogło 
na kilka sekund pokazać pannie 
wizję przyszłości – długie lub krót-
kie Ŝycie. Chcąc poznać imię wy-
branka lub chociaŜ jego pierwszą 
literę dziewczęta rzucały za siebie 
łupinkę z obranego jabłka i z kształ-
tu leŜącej łupinki odczytywały ini-
cjały imion. Chowały takŜe pod 
poduszkę karteczki z imionami 
chłopców i po przespanej nocy wy-
ciągały jedną z nich - widniało na 
niej imię przyszłego męŜa. 
Tradycja naszą siłą. 
W dzisiejszych czasach wróŜenie    
w wigi li ę ŚWIĘTEGO ANDRZEJA 
jest równieŜ popularne, ale wróŜby 
te są traktowane jako zabawa, a nie 
przepowiadanie przyszłości. Warto 
podtrzymywać tradycję andrzejko-
wych spotkań i wróŜb w gronie 
przyjaciół i znajomych. 
A moŜe pojawią się pomysły na 
nowe wróŜby? 
 

Marta Wojaczek kl. IIB LP
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Kto jest kochany przez wszystkie dzieci (i nie tylko dzieci!)??? 
Oto krótka charakterystyka naszego bohatera: 
• imię: Mikołaj   

• nazwisko: nieznane  
• pseudo: Świę ty   
• zawód: roznosiciel zabawek  

• pochodzenie zabawek: nieznane 
•••• obywatelstwo: nieznane - niby z Laponii, ale czy 

ktokolwiek widział jego paszport?  
•••• znaki szczególne: gruby, w czerwonym wdzianku. 

Lata zaprzęgiem reniferów - to jest coś!  
• znani wspólnicy: elfy  
•••• znane sposoby działania w terenie: wchodzi przez komin i "zostawia towar" w skarpetach  
•••• wszystkie dzieci go uwielbiają 
•••• okres wzmoŜonej działalności: od 4 aŜ  do 24 grudnia 

 

      
Dla jednych świąteczna tradycja 

– to powtarzanie utrwalonych         
w rodzinach przekazach rytuałów, 
zachowań, spotkania w tym samym 
gronie i śpiewanie znanych od dzie-
ciństwa kolęd. Czasami juŜ tylko raz 
w roku wracają w tamten świat, 
który minął. 
Nadchodzące tygo-
dnie upływają im w 
nastroju 
wielkiego 
skupienia, 
oczekiwania na ten jedyny dzień w 
roku, na wielkie przeŜycie duchowe. 
To oni przywiązują wielką wagę do 

przedświątecznych przygotowań, 
wielkich porządków, doboru potraw 
na starannie nakrytym wigilijnym 
stole. Szukają na bazarowych stra-
ganach pszenicy do wigi lijnej kutii, 
pojadą na wieś po siano, które obo-
wiązkowo musi znaleźć się pod ob-
rusem, przygotują własnoręcznie dla 
najbliŜszych drobiazgi. 

Dla innych to okres radosnej a 
jednocześnie stresującej bieganiny 
po sklepach, gromadzenia prezentów 
dla rodziny i przyjaciół, bo jak od-
gadnąć, o czym marzą? To specjalny 
sprawdzian, w którym musimy 
udowodnić, Ŝe te marzenia znamy, 
Ŝe na co dzień słuchamy naszych 
najbliŜszych, Ŝe wiemy, co jest dla 
nich najwaŜniejsze. A kupowanie 
prezentów to wielka sztuka! Dow-
cipne małe drobiazgi mogą sprawić 

więcej radości niŜ 
droga, ale nietra-
fiona rzecz. Wy-
bór jest trudny, 
bo sklepy zalała 
fala specjalnych 
towarów, przygotowa-
nych z myślą o świętach. Jak pora-
dzić sobie z tą obfitością ?  

Są i tacy, dla których święta to 
okazja do wyjazdu na narty lub po 
prostu do dłuŜszego wypoczynku. 
NajwaŜniejszy jest jednak nastrój,  
w jakim upływają nam przygotowa-
nia do świąt . To on zdecyduje bo-
wiem o tym, czy będziemy je potem 
z przyjemnością wspominać i tęsk-
nić do następnych. 

 
 

dziewczyny z klasy IIB LP

 
 
 

 
       

1. Jak długo trwała Wojna Stuletnia?  
2. Który kraj robi kapelusze Panama?  
3. Z jakiego zwierzęcia robi się catgut?  
4. W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą rocznicę Rewo-

lucji Październikowej?  
5. Z włosów jakiego zwierzęcia zrobiona jest szczotka 

wielbłądzia?  

6. Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od nazwy jakie-
go zwierzęcia?  

7. Jak miał na imię król Jerzy VI?  
8. Jakiego koloru jest zięba purpurowa?  
9. Skąd pochodzi chiński agrest?  
10. Jakiego koloru jest czarna skrzynka w samolocie? 

 

Poprawne odpowiedzi przyjmuje p. Katarzyna Gołowacz i naleŜy je przekazać do      
22 grudnia 2006 roku. Na zwycięzców  czekają nagrody. 
RozstrzygniRozstrzygniRozstrzygniRozstrzygnięcie konkursu 1/2006: Miło nam poinformować, iŜ do konkursu 
zgłoszono dwie prace i obie zostały nagrodzone. I miejsce zostało przyznano pracy 
wykonanej przez Magdę Rost i Małgosię Kozłowską ( kl.IIIaLO), II miejsce przyznano 
pracy wykonanej przez Martę Wojaczek 
(kl.IIbLP). Wymienione uczennice prosimy o 

zgłoszenie się do p. Katarzyny Gołowacz.  
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W dniach 15, 16, 17 listopa-
da 2006r. przeprowadzona została  
w klasach trzecich próbna matura. 
Organizacyjnie, próba odbyła się 
według zasad, jakie będą obowiązy-
wały w maju 2007r. Próbny egzamin 
maturalny przebiegał zgodnie z har-
monogramem wyznaczonym prze 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
(OKE) w Poznaniu, tzn.: 15 listopa-
da zdawano język polski, 16 listopa-
da-język obcy, 17 listopada-wybrany 
obowiązkowy przedmiot. 

W ostatnich dniach prze-
prowadzono ankietę w klasach ma-
turalnych. Ankieta 
została przygotowa-
na przez jedną z 
maturzystek – 
Beatę Magdziarek. 
Gromadzeniem 
odpowiedzi, jakie 
podawali ankie-
towani, rozmową   
z maturzystami oraz 
refleksjami zajął się 
kolega-równieŜ 
maturzysta-Bartosz Grzechowiak.  

Ze statystyk przeprowadzo-
nych w szkole wynika, Ŝe ok. 70% 
zdających to (UWAGA!!!) dziew-
czyny. Czy to znaczy, Ŝe faceci na-
dają się tylko      i wyłącznie do pra-
cy? Czy dziewczyny są mądrzejsze 
od facetów? Na to pytanie maturzy-
ści naszej szkoły  
będą musieli  sobie sami odpowie-
dzieć. 

Z przeprowadzonej ankiety 
wynika, Ŝe ze wszystkich klas jedna 

osoba nie przystąpiła do próbnej 
matury, dwie się do niej przygoto-
wały, prawie połowa zdających 
stwierdziła, Ŝe matura „poszła im 
średnio”, dla 66% maturzystów oka-
zała się…..TRUDNA!!! No cóŜ, 
chyba nie powinno nas to dziwić, 
skoro ponad 90% uczniów (jak sami 
stwierdzili) nie przygotowywało się 
do matury….Z kolei 78% zamierza 
przystąpić do matury „prawdziwej”  
i większość z nich zakłada, Ŝe ją zda, 
nieliczni nie są pewni, czy zdąŜą 
nadrobić zaległości do maja. Ale co 
ciekawe! Wszyscy narzekają, Ŝe 
przed nimi jeszcze trudna i cięŜka 
droga: koniec semestru, nie mówiąc 
o końcu roku szkolnego. Czy 
wszystkim dane będzie zdawanie 
„Egzaminu Dojrzałości”? 
 Ok. 70 % zdających uwaŜa, 
Ŝe jest to, UWAGA!, „NajwaŜniej-
szy egzamin w Ŝyciu”, z kolei 54% 
zdających egzamin dojrzałości trak-
tuje go jak egzamin kończący szkołę 
średnią. Nasuwa się jeszcze kolejne 

pytanie: czy Ŝyjemy w takim świe-
cie, Ŝe przez nowoczesne technolo-
gie zrobiliśmy się zbyt leniwi i wy-
godni, nie potrafimy sprostać stan-
dardom Ŝycia? Wyniki egzaminów 
maturalnych naszego rocznika są 
Ŝenujące, tragiczne. Czy młodsi 
będą powaŜniej podchodzili do na-
uki? Czy moŜemy mieć na to 
wpływ? Jak widać, nie wszystkie 
osoby zdają sobie sprawę  z powagi 
sytuacji. Czym jest to spowodowa-
ne? Tego oni sami nie wiedzą…. 
 Drodzy Maturzyści! Jeszcze 
nie wszystko stracone! Do maja 
kilka miesięcy, ale czas szybko leci. 
Miejmy nadzieję, Ŝe osoby podcho-

dzące zbyt lekko do nauki wzięły się 
do pracy, a ci, dla których wyniki 
próbnych matur nie były zadowala-
jące - podnieśli sobie poprzeczkę. 

Maturzystom dziękuję za 
moŜliwość przeprowadzenia analizy. 
Wszystkim trzecioklasistom Ŝyczę 
(równieŜ sobie ☺) zdania matury. 
 

 
Bartosz Grzechowiak kl. IIIB LP

 
 

               - Jasiu, powiedz mi - pyta ojciec - Co zrobiliście dzisiaj na lekcji matematyki? 
         - Szukaliśmy wspólnego mianownika - pada odpowiedź. 

       - Coś takiego! Kiedy ja byłem w szkole, teŜ szukaliśmy go! śe teŜ nikt go do tej pory nie znalazł... 
 
             - Jasiu wymień dwa zaimki! 
          - Kto? Ja? 

- Bardzo dobrze, piątka.  
 

Od 27 listopada samorząd szkolny „uruchomił” SZCZĘŚLIWY NUMEREK. 
Losowania numerka dokonuje pierwszy uczeń, jaki przekroczy szkolny próg danego 
dnia. Posiadacz SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA zwolniony jest tego dnia z wszelkich 
odpowiedzi ustnych, „usprawiedliwione są równieŜ nieprzygotowania do lekcji. 

 

 

Przypominamy: na lekcjach obowiązuje ZAKAZ korzystania z 
telefonów komórkowych! 
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Mieszka na głębokiej prowincji, 
twierdzi, Ŝe ma 122 lata, nazywa się Sek 
Yi i jest przekonany, Ŝe jego sposób na 
długowieczność to… papierosy. „Kiedy 
byłem młody Ŝułem betel, ale ludzie 
śmiali się ze mnie, mówili, Ŝe jestem jak 
baba, więc 
zacząłem 
palić” - 
opowiada 
Sek Yi. Sek 
Yi nigdy nie 
trafi do 
Księgi Re-
kordów 
Guinessa 
jako 
najstarszy 
człowiek na świecie, bo nie potrafi 
udowodnić swojego wieku. Dokumenty 
stracił w latach 70-tych zeszłego wieku, 

w czasach brutalnego reŜimu Czerwo-
nych Khmerów. Krewni mówią, Ŝe na 
pewno ma 122 lata, a jego Ŝona Long 
Ouk 108 lat. A oto opinie internautów: 
-„Papierosy to świństwo!”; 
-„To moŜe zacznijmy importować kam-

bodŜańskie szlugi – dla zdrowia”; 
-„A ja mam 142 lata i piję wódkę”; 
-„W tamtych szerokościach 
geografi cznych czas płynie dwa 
razy szybciej”; 
-„A ja palę ostatnio 
paczkę dziennie i juŜ mi 
płuca wysiadają”. 

A więc czy 
papierosy mogą być 
receptą na długo-
wieczność? Myślę, Ŝe 

kaŜdy przyzna mi rację, papie-
rosy jedynie mogą skrócić 
Ŝycie. Nie dajmy się zwieść 

tym, którzy podają zasady „zdrowego 
palenia” – nie moŜna palić zdrowo, 
moŜna co najwyŜej truć się świadomie. 

Sięgając zatem po pierwszego 
papierosa pamiętajmy, Ŝe łatwiej jest nie 
zaczynać palenia, niŜ się od niego od-
zwyczaić. Jeśli zaś chodzi o akceptację 
otoczenia, to doświadczenie mówi, Ŝe 
nawet przez palaczy bardziej jest cenio-
na osoba, która potrafi pozostać przy 
swym „niepaleniu” od tej, która w złud-

nej obawie o brak akcepta-
cji sięga po papierosa. 
Trzeba być sobą i stanow-
czo wyraŜać własne zdanie. 

 
 
Redakcja (niepaląca)

 
 

Baran 
Miłość: Czeka Cię miła niespodzianka, 
więc przygotuj się by nie popsuć humoru 
partnerowi. Szkoła: Przed Tobą mnóstwo 
pracy pod koniec semestru, więc postaraj 
się, by nie znaleźć się na czarnej liście w 
pokoju nauczycielskim. Dobra rada: 
Drogi Baranku, lepiej wypocznij na fe-
riach, byś później w pełni sił mógł wrócić 
do szkoły. 
Byk 
Miłość: Oj Byczku, chyba tym razem 
strzała Amora trafiła w Ciebie, więc 
przyjmij tę miłość taką, jaka jest. Szkoła: 
Nie załamuj się ciągłymi klasówkami, 
wszystko będzie dobrze, gdy 
będziesz Ŝyć zasadą: „Oko za 
oko, ząb za ząb”. Dobra rada: 
Nie załamuj się końcowymi 
ocenami i poŜegnaj ten 
semestr z uśmiechem na twa-
rzy.  
Bli źnięta 
Miłość: Jeśli naprawdę tego 
chcesz, nowa znajomość 
szybko wkroczy na bardziej 
osobiste tory. Szkoła: Nie leń 
się i nie odkładaj niczego na 
później. 
Dobra rada: Masz teraz mnóstwo energii i 
sporo osobistego uroku. Zastanów się, w 
jaki sposób najlepiej to wykorzystać. 
Rak 
Miłość: Jesteś samotna? Szukaj, a na pew-
no znajdziesz swoją miłość. Szkoła: Tylko 
pogratulować, w szkole same piątki. 
Świetnie! Tak trzymać. Dobra rada: Od-

pocznij trochę i zrelaksuj 
się,  a poczujesz się dobrze. 

 
Lew 
Miłość: Ten chłopak, który się koło Ciebie 
kręci, ma dobre zamiary, więc nie odtrącaj 
go i daj mu szansę. Szkoła: Okazje warte 
grzechu, przełam się i nie daj się nauczy-
cielom! Dobra rada: To bardzo dyna-
miczny okres w twoim Ŝyciu. By zakoń-
czyć ten semestr z sukcesami, warto się 
zmobilizować! 
Panna 
Miłość: Na romantycznej kolacji postaraj 
się nie zagadać partnera na śmierć. Do-
puść go do słowa, bo czuje się niedoce-

niony. Szkoła: 
Wywiadówka dopiero 
przed feriami, jeszcze 
zdołasz coś zrobić z ocena-
mi. Nie załamuj się! Dobra 
rada: Nie martw się, jutro 
będzie lepiej! 
Waga: 
Miłość: Nie ulegniesz juŜ 
więcej temu blondynowi. 
Chyba Ŝe się przefarbuje. 
Szkoła: Paluszek i główka 
to szkolna wymówka, więc 

uŜyj tego, jako swojej tajnej broni. Dobra 
rada: Nie mów sobie: „Za wysokie progi 
na moje nogi”, wszystko jest do wykona-
nia.  
Skorpion: 
Miłość: Czeka Cię miłe i sympatyczne 
spotkanie z dawnym chłopakiem. Stara 
miłość nie rdzewieje. Szkoła: Chcesz mieć 
piątkę z historii? Wybierz się na ryby z 

panem śaczkiem. Dobra rada: „Zgoda 
buduje , niezgoda rujnuje”, lepiej przeproś 
Byka i Ŝyj z nim w zgodzie. 
Strzelec: 
Miłość: Płomienne uczucie moŜe całkowi-
cie odebrać Ci rozum! Lepiej uwaŜaj i nie 
daj zamydlić sobie oczu. Szkoła: Nie rób 
nauczycielowi , co tobie niemiłe. Dobra 
rada: A Ty noś, noś kalesony... ! Zima 
coraz bardziej sroga. 
KozioroŜec: 
Miłość: Jeśli masz zamiar utrzeć partne-
rowi nosa, zrób to z większym wyrafino-
waniem. Szkoła: Czeka Cię miła i zabaw-
na lekcja biologii. PrzyłóŜ się i daj czadu! 
Dobra rada: Coś Cię nuŜy i irytuje? Prze-
czekaj! Działając teraz, dolejesz oliwy do 
ognia. 
Wodnik: 
Miłość: Radosna i miła zabawa, czeka Cię 
w najbliŜszych dniach. Szkoła: UwaŜaj na 
lekcjach, będzie gorąco! Dobra rada: 
PomóŜ mamie w porządkach i odwiedź 
przyjaciółkę. Nie zaniedbuj bliskiej Ci 
osoby. 
Ryby: 
Miłość: Kochaj i szalej, nie pytaj , co 
dalej. Szkoła: Całkiem dobrze, tylko po-
praw tę tróję z matmy, bo źle wygląda. 
Dobra rada: Nie przejmuj się kłopotami-
wkrótce same znikną. 
 
 
                             WróŜka Anastazja  
                            (Monika Kanciak kl. IIB LP)

 


