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30 LAT MINĘŁO…… 
We wrześniu w naszym szpitalu odbyła się uroczystość z okazji przejścia na 

emeryturę Pani Dyrektor Szkoły Przyszpitalnej - Marianny Matusiak po 

trzydziestu latach piastowania tej funkcji. Uroczystość uświetnili przedstawiciele 

Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze Starostą Panem Janem 

Żychlińskim, Panowie Dyrektorzy naszego szpitala, Ordynatorzy, Panie Pielęgniarki 

Oddziałowe z Panią Pielęgniarką Naczelną i wielu równie wspaniałych gości, wśród 

nich delegacja dzieci przebywających w oddziałach. Były wspomnienia, 

podziękowania, kwiaty, wzruszenia… W wygłoszonych przemówieniach padło wiele 

serdecznych słów pod adresem Pani Dyrektor, wskazywano na Jej doskonałą 

organizację pracy szkoły, na Jej serdeczność , umiejętność współpracy, troskę o 

chore dzieci. Podczas uroczystości Pan Starosta powitał nową Panią Dyrektor - 

Annę Kotecką. Przed Nią wysoko podniesiona poprzeczka. 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA 

DRODZE 
 

Zasady bezpieczeństwa dzieci na 

drodze: 

Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie 

chodź „na skróty” przez miejsca 

nieznane oraz mało bezpieczne. 

Jeśli nie ma chodnika idź poboczem 

lewej strony jezdni. 

Przez jezdnię przechodź w miejscach wyznaczonych np. pasami lub oznaczonych 

sygnalizacja świetlną. Pamiętaj zawsze przechodź na zielonym świetle. Jeśli nie ma 

sygnalizacji świetlnej ustaw się przy krawędzi chodnika, zobacz czy nie nadjeżdża 

samochód z lewej strony jezdni, następnie z prawej strony jezdni i jeszcze raz 

upewni się czy z lewej strony jezdni nie nadjeżdża samochód. Kiedy jesteś pewny 

że nie nadjeżdża żaden samochód możesz przejść przez jezdnie. 

Nigdy nie należy przebiegać przez jezdnię, nawet jeśli masz zielone światło jesteś 

na pasach. 

Nie należy przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. 

Ważne jest aby uczniowie nosili elementy odblaskowe widoczne dla 

nadjeżdżających kierowców np. umieszczone na plecakach, czy częściach ubioru 

zewnętrznego. 

Nigdy nie wolno wychodzić na jezdnię zza samochodu. 

Wybierając drogę do szkoły wybierz najbezpieczniejszą drogę unikając miejsc 

niebezpiecznych. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Podczas drogi do szkoły może zdarzyć się, że obca osoba będzie zachęcała, 

nakłaniała ciebie do nawiązania rozmowy. Aby zapobiegać niebezpieczeństwu ze 

strony obcej osoby na drodze należy przestrzegać określonych zasad: 

Jeśli jesteś zaczepiany przez nieznaną osobę powiadom o tym zdarzeniu rodziców 

lub opiekuna. 

Nie przyjmuj od osoby nieznajomej słodyczy, zabawek, pieniędzy mimo namowy, 

nigdy nie można być pewnym czy osoba obca ma względem Ciebie dobre zamiary. 

Nie ufaj obcej osobie, nie oddalaj się z taką osobą od miejsca zamieszkania nawet 

jeśli będziesz przez taką osobę zachęcany i namawiany. 

Nigdy nie wsiadaj do samochodu nieznajomej osoby, nawet jeśli taka osoba 

proponuje ci podwiezienie do domu np. nowym, super sportowym samochodem - 

może Tobie grozić niebezpieczeństwo ze strony tej osoby 

W drodze do szkoły czy ze szkoły do 

domu może zdarzyć się, że w pobliżu 

będzie biegał jakiś obcy pies. Aby pies 

nie zrobił tobie krzywdy postępuj 

z wymienionymi niżej wskazówkami: 

Nie dotykaj i nie głaskaj psa, 

Nie wchodź na teren prywatny pilnowany 

przez psa, 

Nigdy nie drażnij psów, nawet jeśli są za ogrodzeniem. 

Jak się zachować, co robić, gdy pies zaatakuje: 

Nie uciekaj, stań nieruchomo! 

Nie krzycz, nie machaj rękoma! 

Osłoń rękoma szyję, nie patrz psu prosto w oczy! 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów dopóki istnieje groźba ataku psa! 

Jeżeli pies chce Cię ugryźć - odgrodź się od niego kurtką, plecakiem, torbą 

z zakupami, rowerem lub   innym przedmiotem! 

Jeśli pies Cię przewróci, zwiń się w kłębek, leż nieruchomo twarzą do ziemi, nie 

krzycz, osłoń ramionami szyje, uszy i głowę! 

Jeśli pies wycofa się, poczekaj aż odejdzie na bezpieczną odległość i sam powoli 

wycofaj się! 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. KRÓTKA 

HISTORIA 

Jak co roku 14 października w 243. rocznicę powstania Komisji Edukacji 

Narodowej obchodzony jest dzień nauczyciela. 

Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. Komisja nad 

Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, bo tak brzmiała pełna nazwa Komisji 

Edukacji Narodowej (KEN) została powołana na wniosek króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego przez sejm rozbiorowy 14 października 1773 roku. Pomysłodawcą 

był ksiądz Hugo Kołłątaj, a tworzyło ją czterech posłów i czterech senatorów z 

Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Komisja Edukacji Narodowej była 

pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą taką instytucją w Europie. 

Do jej zasług należy przygotowanie nowych programów nauczania, stworzenie 

podstaw szkolnictwa średniego i seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach, 

a także przyczynienie się do powstania podwalin polskiej terminologii naukowej 

http://www.zspksd.edu.pl/
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w dziedzinie matematyki, fizyki czy chemii poprzez publikację nowoczesnych 

podręczników szkolnych. Podstawą prawną, która stanowi Dzień Edukacji 

Narodowej jest Ustawa o systemie oświaty, zapisy Karty Nauczyciela ze 26 

stycznia 1982 r. oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 

grudnia 2002 r. 

 

 

Kawały i dowcipy o nauczycielach z okazji 14 października - Dnia 

Nauczyciela 

Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta: 

- Panie władzo, szybko, nasz 

nauczyciel! 

- Co się stało? Napadli go? 

- Nie, on nieprawidłowo zaparkował... 

 

 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do 

odpowiedzi: 

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka! 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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- Nasza nauczycielka mówi sama do 

siebie, czy wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! 

 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła... 

 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 

uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną 

gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją ojca: 

- To pestka gdyby pan słyszał jej 

matkę! 

 

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. 

Nauczycielka wykuwa na kamiennej 

tablicy pytanie: Ile to jest 2+2? 

Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie 

zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle 

słychać straszny huk i unoszą się 

tumany kurzu. Nauczycielka pyta 

surowo: 

- Dzieci! Kto rzucił ściągę?! 

 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie 

się, męczy, ciągnie... 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! 

Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki.... 

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... 

Zeszły! 

Na to dziecko : 

-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i 

znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!. 

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach. 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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W CO BAWIĆ SIĘ JESIENIĄ? 
 

Wyobraźcie sobie, że jesienny park to skarbiec, a wy jesteście szczęściarzami, 

którzy mogą zabrać z niego, co tylko chcą. Wypchajcie kieszenie kasztanami 

i żołędziami, poszukajcie klonowych „nosków”, powyginanych gałązek… Pozbierajcie 

liście. W domu urządźcie wystawę – niech pozostali domownicy oraz goście także 

się nimi cieszą. A potem uzupełniajcie waszą kolekcję, bo jesienne skarby mają 

wiele zastosowań.  

KASZTANIAKI 

Znudziły wam się już ludziki z kasztanów i żołędzi? Zróbcie gąsienicę, smoka albo 

nawet autko podobne do tego, jakim jeździ Fred Flinston. Wykorzystajcie do tego 

patyczki, łupinki po orzeszkach bukowych, sosnowe igły itd. Oprócz zapałek lub 

wykałaczek użyjcie korków od butelki, włóczki, sznurka i rafii, strzępków kolorowej 

bibułki, kawałków tkanin, plasteliny, papieru, cekinów, piórek itd. 

    

ZIELNIK 

Przyklejony do kartki suchy liść można oglądać tylko z jednej strony. Włożony w 

sztywną plastikową okładkę na dokumenty – z obu. Jeśli macie więcej okładek, 

zróbcie na ich krawędzi otworki (dziurkaczem) i przewiążcie sznurkiem – 

powstanie książeczka (sznurek trzeba zawiązać luźno, zamiast niego przez dziurki 

można przełożyć kółka na klucze). Skorzystajcie z miękkich przejrzystych 

http://www.zspksd.edu.pl/
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„koszulek” do segregatora – żeby liść się nie przesuwał, przyklejcie go paseczkiem 

taśmy klejącej albo klejem. 

DYNIOŁKI 

Małe ozdobne dynie (można je kupić w warzywniakach i na bazarach) są piękne same 

w sobie, ale ozdobione  będą jeszcze piękniejsze. Oczy, uszy, a nawet ręce, nogi, 

skrzydła i co tylko przyjdzie wam do głowy możecie zrobić z plasteliny – będzie 

trzymać, jeśli dobrze ją rozgrzejecie w dłoniach. „Na plastelinę” możecie 

przykleić, np. kawałki włóczki (zróbcie z nich dyniołkowi włosy), piórka (a to 

skrzydła pękatego aniołka) albo cekiny i koraliki (oczy). 

    

WACHLARZ 

Z grubego kartonu wytnijcie kółko z rączką (coś na kształt rakietki do tenisa 

stołowego). Uchwyt owińcie ciasno sznurkiem (wcześniej możecie go wzmocnić, 

przyklejając dodatkowe paski tektury). Do kółka przyklejcie suche liście. Małej 

damie wachlarz wydaje się zbyt skromny? Przyklejcie do liści cekiny i piórka! 

RODZINA JEŻY 

Okrąglutkie ciałka ze szpiczastymi pyszczkami ulepcie z plasteliny. Oczy i noski 

zróbcie z błyszczących koralików (będą lśniły jak prawdziwe), a igły z nazbieranych 

w parku sosnowych igieł (wystarczy wetknąć je w plastelinę). Inna propozycja to 

jeż z kasztanowych łupinek. 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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PTAK W GNIAZDKU 

Tułów i głowę ptaka ulepcie z plasteliny (wystarczą dwie kulki: duża i mała). Ogon i 

skrzydła zróbcie z kolorowych liści – wystarczy wetknąć je w plastelinę. Oczy z 

koralików, a dzióbek z kawałka papieru. Posadźcie ptaszka w gniazdku z suchej 

trawy albo rafii. Może zamiast jajek będzie wysiadywał w nim żołędzie? 

PUDEŁKO NA SKARBY 

Tekturowe pudełko (np. po butach, które kupiliście na jesień) oklejcie 

przyniesionymi z parku cienkimi patyczkami (wcześniej musicie je wysuszyć). W 

szpary między patyczkami możecie powtykać rafię albo suchą trawę. 

WAZONIK 

Oklejcie słoik plasteliną (wcześniej trzeba ją dobrze rozgrzać w dłoniach). 

Pamiętajcie także o gwincie, żeby wazonik był ładnie wykończony (możecie okręcić 

gwint sznurkiem). Powtykajcie w plastelinę ozdoby: łupinki po orzechach 

pistacjowych, goździki, pestki dyni, czapeczki żołędzi, ziarenka pieprzu, ryż, kaszę 

gryczaną itd. Możecie ułożyć jakiś wzór, np. paski albo zygzaki. 

Malowanie na liściach. Można to robić choćby plakatówkami. Co na nich malować? 

Wszystko, na co macie ochotę: oczy, zamki, pieski itd. Możecie też zmienić im 

kolory na takie, których na próżno szukać w jesiennym parku – np. turkusowy 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI 

DYSLEKSJI 2019 
 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji odbył się w naszej szkole w dniach 

21.10-25.10.19. Poniedziałkowy dzień przeznaczony był na konsultacje, rozmowy 

z dziećmi i ich rodzicami na temat dysleksji. We wtorek młodzież brała udział 

w projekcie „ Znani dyslektycy”. Kolejne dni przeznaczone były na wyłonienie - 

mistrza ortografii, mistrza zasad ortograficznych, mistrza koncentracji i sprytu. 

Uczniowie zmagali się z zadaniami. Wykonywali ćwiczenia ruchowe usprawniające 

prace mózgu. Na zakończenie otrzymali nagrody i dyplomy. Gratulujemy naszym 

mistrzom!!! 

  
 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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NIEZWYKŁY GOŚĆ 
29 października 2019 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Pana 

Włodzimierza Dusiewicza - Powstańca Warszawskiego , „Zawiszaka”- członka 

Szarych Szeregów. Podczas Powstania Warszawskiego Zawiszacy służyli 

głównie jako łącznicy . Byli najmłodszą grupą harcerzy Szarych Szeregów 

zrzeszającą chłopców i dziewczynki w wieku od 12 do 14 lat. Pan Włodzimierz miał 

wówczas 13 lat, był półsierotą – jego ojciec padł ofiarą zbrodni katyńskiej. W 

czasie swojej opowieści, wspomniał, że chciał, by ojciec był z niego dumny. Historia 

powstania opowiedziana przez jego uczestnika to niezwykłe przeżycie, 

dowiedzieliśmy się wielu informacji, których nie ma w podręcznikach – np. skąd 

wzięła się nazwa Batalionu „Parasol”. Poznaliśmy też dzieje pewnego sygnetu z 

orłem w bardzo osobistej i wzruszającej opowieści naszego Gościa. Słuchaliśmy 

tych wspomnień z zapartym tchem, zwłaszcza, że większość naszych uczniów to 

młodzież w wieku podobnym do walczących w powstaniu harcerzy. Była to wspaniała, 

żywa lekcja historii, pozostanie na długo w naszej pamięci. 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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JAK SIĘ UCZYĆ, BY SIĘ NAUCZYĆ? 
 

Otoczenie  Kolor Jednym z czynników, który ma na nas wpływ podczas nauki, jest 

kolor pomieszczenia, w którym się znajdujemy. Otaczające nas ciepłe barwy dodają 

nam chęci do pracy i poprawiają nasze samopoczucie. Natomiast zimne kolory 

uspokajają i neutralizują nagromadzony w nas nadmiar energii. 

Porządek Bardzo istotne jest wyzbycie się wszelkich przedmiotów 

rozpraszających naszą uwagę, dlatego zadbaj o porządek wokół siebie – pozwoli Ci 

to lepiej się skupić i efektywniej przyswajać wiedzę. Porządek ważna rzecz! 

Oświetlenie Wbrew wszelkim pogłoskom na ten temat, wyraźne oświetlenie wcale 

nie sprzyja lepszemu uczeniu się. Łagodne dla oka światło wyraźnie zwiększy 

komfort czytania, tym samym pozwoli robić Ci to lepiej i szybciej. 

Hałas  Dochodzące do nas z zewnątrz dźwięki, takie jak sygnał smsa czy 

Messengera, rozpraszają naszą uwagę, pogarszając tym samym efekty naszej 

pracy. Wycisz telefon, zamknij kartę Facebooka – nie będą Ci teraz potrzebne. 

Muzyka Muzyka może mieć spory wpływ na poziom naszej koncentracji podczas 

nauki. Musimy jednak wiedzieć, jaki jej gatunek pomoże nam się skupić, a jaki może 

nam zaszkodzić. Sprzyjać nam będzie muzyka cicha, wolna i przyjemna dla ucha. 

Jeżeli ma posiadać tekst, powinien on być  śpiewany w obcym dla nas języku. 

Doskonałym przykładem gatunku, który z pewnością pozytywnie wpłynie na 

koncentrację w czasie nauki jest muzyka barokowa (Mozart, Bach) lub dźwięki 

natury – słuchanie ich pozytywnie wpływa na synchronizację półkul mózgowych. 

Świeże powietrze  Nie od dzisiaj wiadomo, że nasz mózg potrzebuje tlenu, by mógł 

prawidłowo funkcjonować. Niedostateczne dotlenienie go powoduje szybsze 

zmęczenie. Pamiętaj więc o tym, by odpowiednio często wietrzyć pomieszczenie, w 

którym się uczysz. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Pora dnia  Pora nauki jest sprawą indywidualną i nie powinno narzucać się żadnych 

wytycznych. Dla niektórych czasem najwyższego skupienia są poranki, dla innych 

późna noc. Pamiętaj jednak o tym, że organizacja dnia i nocy obowiązuje też 

uczniów, więc najlepiej kończyć naukę przed 3:00 nad ranem. 

Czas przeznaczony na naukę  Długotrwałe uczenie się jest męczące i nie przynosi 

efektów. Po 1,5 godziny wysiłku koncentracja znacznie spada. Nie pozwól na to, by 

nauka stała się przykrym, monotonnym doświadczeniem. Pamiętaj też o tym, że 

zbyt częsta zmiana otoczenia przyczynia się do spadku poziomu skupienia i 

umiejętności zapamiętywania. Najbardziej efektywny dla mózgu układ to 30 minut 

nauki / 5 minut odpoczynku. Przeglądanie Facebooka w przerwach niczemu nie 

pomoże, ponieważ dodatkowy napływ informacji zakłóci usystematyzowanie 

wcześniej przyswojonej wiedzy. 

Postawa ciała podczas nauki Pozycja ciała podczas czytania niewątpliwie wpływa na 

poziom koncentracji. Powinniśmy unikać postaw, które sprawiają, że jesteśmy 

napięci. Nasz mózg pracuje lepiej, kiedy ciało znajduje się w swobodnej pozycji. 

Relaks Ucząc się, możliwie najbardziej się relaksuj. Często zmieniaj pozycje ciała. 

Spacer z książką lub powtarzanie wiedzy podczas codziennych czynności są 

również bardzo pomocne. Pamiętaj o przerwach – wyjdź na dwór i pomyśl o czymś 

przyjemnym (dzięki temu wrócisz do nauki z nową energią i lepszym nastawieniem). 

Przed kolejnymi sesjami nauki rób sobie małe sprawdziany, żeby mieć pod kontrolą 

stan własnej wiedzy.  
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MAPA MYŚLI 
 

Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) – szczególny rodzaj notowania, mający 

według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz 

aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul 

mózgowych. Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: 

Tony'ego i Barry'ego Buzana. 

Twórcy metody twierdzą, że podczas sporządzania notatek w sposób tradycyjny, 

aktywna jest jedynie lewa półkula mózgu, odpowiedzialna za myślenie logiczne, 

linearność, analizę, słowa i liczby. Dzięki użyciu oprócz słów i symboli także 

kolorów, rysunków oraz efektu trójwymiarowości uaktywnia się prawa półkula 

mózgu odpowiedzialna za wyobraźnię, rytm, postrzeganie przestrzenne, kolory 

i Gestalt (obraz całości) a obie półkule synergicznie ze sobą współpracują. 

Mapa myśli to innowacyjny sposób przedstawiania niektórych zagadnień 

ułatwiający naukę. Ma na celu przyspieszyć pracę i dać lepszy efekt zapamiętania. 

Do tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich haseł. Mapa powinna być 

przejrzysta, czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na najważniejsze rzeczy- 

istotne dla twórcy. Należy pamiętać, że najlepsze będą pierwsze skojarzenia które 

przychodzą do głowy. 

Tony Buzan udziela następujących rad tworzenia Map Myśli:  

Na środku kartki narysuj związany z tematem obrazek składający się z minimum 

czterech kolorów. 

Używaj obrazów i symboli na całej mapie. 

Najważniejsze słowa powinny być najsilniej oznaczone. 

Na jednej linii może się znajdować tylko jedno słowo lub rysunek. 

Linie powinny być takiej długości jak słowa. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Używaj różnych wielkości i stylów liter. 

Używaj wielu różnych kolorów. 

Daj się ponieść swojej wyobraźni - twórz mapy nawet najbardziej abstrakcyjne 

czy absurdalne. 

Wykreuj swój własny styl tworzenia Map Myśli. 

Umieszczaj na Mapie Myśli nie tylko same fakty, ale także problemy, skojarzenia 

itp. 

 

W ten sposób, mało atrakcyjny 

podręcznikowy tekst, zostaje 

rozpracowany przez obie 

półkule mózgowe. Samo 

tworzenie mapy to dobra 

zabawa, ale jednocześnie 

intensywna praca. „Uczenie” 

dzieje się automatycznie.  

 

Jedną z większych zalet map myśli jest łatwość powtarzania materiałów. Mapa 

umożliwia szybkie przejrzenie danego zagadnienia i przypomnienie sobie 

kluczowych zagadnień. Mapy myśli cechuje brak monotonii, towarzyszącej 

procesowi sporządzania tradycyjnych notatek. Ponieważ stosujemy różne kolory i 

wyraziste obrazy, jest to technika notowania bardzo "przyjemna dla oka". 

Stworzona w ten sposób sieć powiązań ułatwia dopisywanie informacji oraz nowych 

koncepcji w wybranym miejscu na kartce, bez konieczności tworzenia nowej 

notatki. 
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101 ROCZNICA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 
Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 101 Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości poprzez: 

 lekcje tematyczne i rozmowy kształtujące postawy szacunku do symboli 

narodowych; 

 uświadomienie znaczenia takich słów, jak wolność, patriotyzm, ojczyzna, 

niepodległość; 

 naukę pieśni legionowych, wykonanie gazetek, prac plastycznych oraz 

kotylionów; 

 odśpiewanie hymnu, przygotowanie i udział w apelu.  

Cieszy fakt, że z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości chętnie 

włączyli się rodzice naszych wychowanków. 
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LITERACKI NOBEL DLA POLSKIEJ PISARKI 

OLGI TOKARCZUK 

W tym roku - z racji dwuletniej przerwy w przyznawaniu - nagrody są dwie, obie 

dla prozaików z Europy Środkowej, Olgi Tokarczuk z Polski (Nobel 2018) i Petera 

Handke z Austrii (Nobel 2019). 10 października 2019 r. jest więc wielkim dniem 

literatury środkowo-europejskiej. Olga Tokarczuk jest piątym po Henryku 

Sienkiewiczu, Władysławie Reymoncie, Czesławie Miłoszu i Wisławie Szymborskiej 

polskim autorem nagrodzonym Noblem 

    Polka została nagrodzona za „wyobraźnię 

narracyjną, która z encyklopedyczną pasją 

prezentuje przekraczanie granic jako formę 

życia“, jak podano w uzasadnieniu 

 

 

  
 

http://www.zspksd.edu.pl/


23 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 9, wrzesień-listopad 2019 

Zespół Szkół Specjalnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

 ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 

 

Jak wróżymy podczas lania wosku? 

Do lewej ręki bierzemy klucz, a do prawej garnuszek z roztopionym woskiem. 

Przez dziurkę lejemy wosk do naczynia (najlepiej, gdy jest ono wykonane z drewna) 

z zimną wodą (najlepiej, gdy jest ona ze studni, a nie z kranu).  

Znawcy przedmiotu podkreślają, że czynność tę należy wykonywać w skupieniu, 

prosząc w myślach o pomoc patrona tej nocy, świętego Andrzeja.  

Wosk lejemy tak długo, aż poczujemy wewnętrzne przekonanie, że jest go 

wystarczająco dużo. 

Następnie pozwalamy, by figura zastygła, nie dmuchając na nią i nie polewając 

wodą.  

Kiedy wosk całkowicie zastygnie, bierzemy go do ręki i zbliżamy do świecy tak, aby 

jego cień ukazał się na ścianie – z jego kształtu interpretujemy przyszłość. 

Magiczne kubeczki 

Nie ma prostszego sposobu, by dowiedzieć się, co jest nam pisane w nadchodzącym 

roku. Wystarczą cztery kubeczki, obrączka, moneta, zielony listek i osoba, która 

będzie chciała wcielić się w rolę wróżki. 

Osoba, która jest wróżką, musi odwrócić kubeczki i schować pod nimi potrzebne 

do wróżby przedmioty (jeden zostaje pusty). 

Następnie pozamieniać miejscami tak, by nie można się było zorientować, co jest 

pod którym kubeczkiem.  

Dziewczyna, która chce poznać swoją przyszłość, wybiera jeden kubeczek.  

Jeśli znajdzie pod nim obrączkę, oznacza to szybkie małżeństwo, jeśli listek – 

nadzieja na spełnienie marzeń, monetę – bogactwo. Pusty kubek wróży, że w tym 

roku, niestety, w jej życiu uczuciowym nic istotnego się nie wydarzy. 

Wróżba andrzejkowa z gałęzi wiśni 

Ta wróżba wymaga trochę zachodu i sporo cierpliwości, znawcy andrzejkowych 

wróżb twierdzą jednak, że sprawdza się jak żadna! 

Trzeba tylko wcześniej znaleźć drzewko wiśni, z którego w wigilię świętego 

Andrzeja ścinamy kilka gałązek. 

Wstawiamy gałązkę do wody i stawiamy na oknie.  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Jeśli choć jedna z nich zakwitnie na święta Bożego Narodzenia – panna, która w 

ten sposób chciała poznać swoją przyszłość, może liczyć na szybki ślub i to z 

wielkiej miłości 

 Kim będę? Wróżba przepowiadająca zawód 

Do przygotowania tej wróżby potrzebujesz brystol, szpilkę i coś do pisania. Na 

jednej stronie zapisujesz różne śmieszne, wymyślone zawody, np. łapacz promieni 

słońca, ogrodnik po podlewania chmur, fryzjer wiewiórek. Dzieci mają za zadanie 

przekłuć szpilką brystol od strony niezapisanej, następnie sprawdzacie, w jaki 

zawód wcelowały. Im bardziej wymyślne profesje napiszesz, tym będzie większa 

frajda! 

Zabawa andrzejkowa dla dzieci ku przestrodze (na wesoło)Do tej zabawy 

potrzebujesz miseczkę i kartki, które z jednej strony są wszystkie takie same, a 

w środku pomalowane na sześć różnych kolorów. Dzieci po kolei losują karteczki, a 

potem wszystkie naraz je otwierają, by sprawdzić, jaki mają kolor. Najpierw 

zgłaszają się wszyscy, którzy wylosowali kolor czerwony, a ty czytasz im, co ich 

czeka, jeśli nie zmienią swojego zachowania. Potem  na tej samej zasadzie 

odczytujesz wróżby na temat kolejnych kolorów. Nieco strasznie, ale bardziej 

śmiesznie! 

 Czerwony - Ach, te zgubne słodycze! Jeśli nie ograniczysz batoników i cukierków, 

to już niedługo będziesz musiał być częstym gościem u dentysty. 

Zielony - Bądź ostrożny w drodze do szkoły. Nie przechodź już na czerwonym 

świetle! 

Żółty - Bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Przestań chować czapkę 

do kieszeni, gdy mama nie widzi. 

Niebieski - Pilnuj swoich rzeczy, bo w powietrzu czai się zguba.  Biały - Pijesz za 

mało mleka! Lepiej to zmień, jeśli nie chcesz mieć złamanej nogi. 

Czarny - Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie wokół radosne i kolorowe. 

Wróżby z fusów Zaparz w jasnych filiżankach liściastą herbatę. Każdy z 

uczestników zabawy musi wypić swoją herbatkę i zostawić na dnie tyle płynu by 

http://www.zspksd.edu.pl/
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lekko zakrywał fusy. Następnie trzymając filiżankę lewą ręką, należy nią 3-krotnie 

zakręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odwróćcie filiżanki 

nad miseczkami lub talerzykami i poczekajcie aż wycieknie nadmiar herbaty. Teraz 

fusy są gotowe do wróżenia. Przyglądając się nim odszukajcie układy, kształty i 

symbole, a później zinterpretujcie je. 

Poniżej przykładowe znaczenie symboli: 

Anioł - dobra wiadomość Balon - przejściowe kłopoty 

Dom - bezpieczeństwo Drabina - polepszenie sytuacji w życiu 

Dzwon - niespodziewana wiadomość Kwiaty - szczęście 

Ryba - pieniądze Obrączka – małżeństwo 

Statek - podróż Jabłko - szczerość i kreatywność 

Łuk – pieniądze w interesach Chleb – marzenia, plany i nadzieje 

Aparat fotograficzny, kamera - ktoś ci 

się podoba 

Most - ważna decyzja życiowa 

Monety – pieniądze  

 

Wróżba na andrzejki dla dzieci z ustawianiem butów 

Dzięki niej możemy dowiedzieć się, która z panien wyjdzie pierwsza za mąż. Na 

dodatek nie wymaga żadnych przygotowań. Każda z uczestniczących w wieczorze 

dziewczyn musi zdjąć but z lewej nogi. Potem buciki ustawia się jeden za drugim, 

zaczynając od najdalej wysuniętego rogu pokoju, a kończąc na drzwiach 

wejściowych. Przekłada się tak długo, zaczynając od ostatniego, aż dojdziemy do 

progu. Właścicielka buta, który jako pierwszy przekroczy próg, pierwsza zmieni 

stan cywilny.   Jeżeli but do wróżby był drogi i elegancki – może liczyć na bogatego 

męża, jeśli zniszczony i reperowany – spotka chłopaka po przejściach. Dlatego, 

wybierając buciki na imprezę, warto się dobrze zastanowić... 
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Skąd wziął się zwyczaj? Poznaj historię  

Każdego roku 30 listopada obchodzone są Andrzejki. To ostatnia okazja do zabawy 

przed nadchodzącym okresem adwentu. W przedostatni wieczór listopada 

organizowane są imprezy, których przewodnim motywem są wróżby. Obecnie 

traktuje się je z przymrużeniem oka. Jednak nie zawsze tak było. Jak kiedyś 

obchodzono andrzejki i skąd w ogóle wywodzi się ten zwyczaj? 

Andrzejki ostatkami 

Andrzejki to okazja do ostatnich szaleństw przed pełnym zadumy i oczekiwania na 

Boże Narodzenie okresem adwentu. Andrzejkowe obchody zawsze przypadają na 

30 listopada, dzień upamiętniający świętego Andrzeja – patrona Szkocji, Grecji i 

Rosji. Jednak czas na zabawę i wróżby powinien być zarezerwowany na wigilię tego 

dnia, czyli wieczór 29 listopada. Natomiast następnego dnia należy pamiętać o 

złożeniu życzeń Andrzejom, gdyż wielu z nich obchodzi wówczas imieniny. 

Korzenie Andrzejek 

Wciąż trudno jest ustalić, kiedy po raz pierwszy związano postać świętego 

Andrzeja z wróżbami. Niektórzy historycy są zdania, że pierwsze andrzejkowe 

wróżby pojawiły się już w XXI wieku. Mają one być spuścizną celtyckich i 

starogermańskich wierzeń sięgających XII wieku. Wszystko dlatego, że istotną 

rolę w ichniejszej kulturze odgrywał bóg Frey, dawca bogactw, bóg miłości, 

płodności i urodzaju. Inni natomiast przekonani są, że ich korzenie sięgają znacznie 

dalej, bo do starożytnej Grecji. Za tą teorią przemawiać ma między innymi 

podobieństwo między greckim odpowiednikiem imienia Andrzej – Andreas – a 

słowem "mężczyzna" – "andrós". 

Andrzejki w Polsce 

Andrzejkowe zwyczaje były znane w całej Europie już w średniowieczu, w tym 

również w Polsce. W końcu w tych czasach wróżby były niezwykle popularne. 

Jednak po raz pierwszy o andrzejkach wspomniano w 1557 roku. W swojej sztuce 

http://www.zspksd.edu.pl/
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teatralnej "Komedyjka Justyna i Konstancyjej" pisarz i poeta Marcin Bielski zawarł 

co nieco o andrzejkowych wróżbach.   

Dawne obchody Andrzejek 

Choć obecnie do andrzejkowych wróżb podchodzi się z przymrużeniem oka, nie 

zawsze tak było. Jak zdradza to jedno ze starych polskich przysłów, Andrzejki 

obchodzone były przez panny. Ze względu na przekonanie, że końcowi listopada 

towarzyszy szczególna aura, dawniej wierzono, że to najlepszy czas na poznanie 

miłosnych losów. Dlatego też w wieczór 29 listopada dziewczęta zbierały się z 

nadzieją na wywróżenie sobie małżonka. Wróżby były traktowane bardzo poważnie 

i odprawiano w samotności. 

Andrzejki w dzisiejszych czasach 

Podczas gdy nasze przodkinie wierzyły w moc andrzejek i wróżb, dzisiaj panie są o 

wiele mniej przesądne i andrzejowe wróżby traktują jako jeden z elementu 

wieczornej zabawy przed nadchodzącym adwentem. W końcu to jedyna okazja w 

roku by lać wosk przez klucz i wspólnie odgadywać, co też kryje się za danym 

kształtem. Przede wszystkim obecnie andrzejki obchodzone są przez wszystkich 

– zarówno niezamężne panie, jak i te będące w związku oraz panów, którzy w 

przeszłości mogli sobie wywróżyć żonę podczas katarzynek. 
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ANDRZEJKOWA KRZYŻÓWKA 

 

Poziomo Pionowo 
 3. wróżysz sobie, bo chcesz ją 

poznać 

 5. zaczyna się wkrótce po 

Andrzejkach 

 6. sposób przepowiadania przysłości 

 8. lejemy go przez ucho klucza 

 9. najlepsza pora na andrzejkową 

zabawę 

 11. miesiąc, w którym obchodzi się 

Andrzejki 

 

 1. wróżą sobie panny i ... 

 2. inaczej wróżba 

 4. rychło chce go wziąć panna 

 7. święto wróżb 

 10. w popularnej wróżbie ustawiamy 

je kolejno w kierunku drzwi 

 

Żródła: zasoby Internetu, materiały własne 

http://www.zspksd.edu.pl/

