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W andrzejkowym nastroju...

Andrzejki to niezwykły wieczór wróżb odprawianych w nocy 
z 29 na 30 listopada. Są specjalną okazją do 
zorganizowania hucznych zabaw przed 
adwentem. 

Z historii...
W dawnych czasach wróżby andrzejkowe miały 
charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla 
niezamężnych dziewcząt. Przepowiednie odprawiano tylko 
indywidualnie; traktowane były bardzo poważnie. 
Z czasem wróżby andrzejkowe przybrały formę zbiorową. 

Dziś przekształciły się 
w niezobowiązującą zabawę, w której 
udział biorą zarówno kobiety jak 
i mężczyźni.

Bądź eko!
Jak przeczytasz – podaj dalej.

Oszczędzaj papier :)

http://www.gimnazjum24zabrze.pl/


Tajemnicze zabiegi magiczne:
 losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał 

staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – 
stan zakonny,

 dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta oznaczające 
wybranych chłopców i czekały, którą zje jako 
pierwszą,

 dziewczyny ustawiały się w koło i wpuszczały do 
środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczyna 
do której gąsior najpierw podszedł (albo skubnął) 
– jako pierwsza miała wyjść za mąż,

 jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła 
się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany.

Redakcja Nieregularnika Dwutygodnego zastanawiała się nad pewną niewiadomą. Czy ktoś 
z naszych nauczycieli kryje jakąś tajemnicę? Może miał marzenie, ale nie powiodło się, więc 
został nauczycielem? Nasze dochodzenie zakończyło się w najmniej spodziewanym momencie. 
Czyżby to właśnie ta osoba, która redakcji jest najbliższa, ma zaskakującą przeszłość?
                            Witold Brandys to właśnie człowiek zagadka, a może orkiestra ... 

ND: Dzień dobry! Chciałabym przeprowadzić krótki wywiad, jest Pan gotowy?
WB: Dzień dobry! Chyba jestem ;) .
ND: To zaczynamy. Doszły nas słuchy, że w przeszłości nagrał Pan płytę, to prawda?
WB: Zgadza się. Było to wiele lat temu, kiedy studiowałem i początkowo był to materiał nagrany na taśmę 
„matkę”. Płyta została zremasterowana dwanaście lat później.
ND: Jaka to była płyta?
WB:  Hmm..  Trudne  pytanie,  trzeba  by  było  jej  posłuchać  ;p.  Piosenki  należały  do  kategorii  poezji 
śpiewanej.  Skomponowałem  muzykę  na  gitarze  do  tekstów  mojego  ulubionego  poety  Jerzego 
Harasymowicza. Jest też tekst Ernesta Brylla, Krzysztofa K. Baczyńskiego, mojej najlepszej przyjaciółki 
oraz mój własny. Płyta nosiła tytuł „Pieśń wiatru”.
ND: Skąd pomysł na nagranie płyty?
WB: Inspirowało mnie zamiłowanie do wierszy Jerzego Harasymowicza oraz do klasycznego grania na 
gitarze, a także chodzenie po górach.
ND: Czy płyta była dostępna w sklepach?
WB: Nie. Było to raczej niemożliwe jak na tamte czasy .. ;p
ND: Czy chętnie wraca Pan do czasów pracy nad płytą i czy rozważa Pan nagranie kolejnej?
WB: Jak już wspominałem, podczas jej nagrywania studiowałem i miło wspominam tamte chwile, więc do 
płyty też lubię wracać. Kolejna płyta, hmm… Nie mam już tyle wolnego czasu co wtedy i czuję, że nie 
jestem już tak kreatywny muzycznie. Chociaż może kiedyś… Pewnie na emeryturze :D



    Niebanalna rozrywka, czyli...
kilka słów o żonglerce 

Historyczność
Sztuka żonglerki poprzedza wszelkie źródła historyczne, dlatego jej 
początki nigdy nie będą znane. Najwcześniejszy zapis żonglowania 
przedstawia tancerki i akrobatów rzucających piłki. Żonglerka 
rozwinęła się w cywilizacjach takich jak: Chiny, Grecja, Aztekowie, 
Polinezja. W Europie żonglerka była popularną sztuką do czasu upadku 
Imperium Rzymskiego, po czym zamarła. W czasie średniowiecza 
z niechęcią patrzono na żonglerów. Oskarżano ich o niską moralność, 
albo nawet o praktykowanie czarów. W tej erze żonglerzy mogli 
występować jedynie na ulicach, rynkach, targowiskach czy 
w karczmach. Prezentowali krótkie, dowcipne i sprośne czyny, po czym 
podawali kapelusz albo torbę na napiwki widowni.

Żonglerka dziś
W 1947 roku powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Żonglerów. 
Do początku lat pięćdziesiątych XX wieku żonglerka była uprawiana 
tylko przez zawodowców. Od tego czasu coraz więcej ludzi traktuje 
ją jako hobby. Około roku 1980 zaczyna się okres intensywnego 
rozwoju kultury żonglerskiej. Odbywają się pokazy, warsztaty, 
konwencje żonglerskie, a także zawody. Rozpoczyna się też 
przemysłowa produkcja sprzętu żonglerskiego.

Zalety żonglowania
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że dzięki żonglowaniu ćwiczymy 
zarówno nasze mięśnie, jak i nasz umysł. Czynność ta pobudza mózg do 
pracy – wytwarza on więcej substancji, które stymulują wzrost 
komórek nerwowych. Dzięki temu łatwiej się koncentrujemy 
i jesteśmy bardziej kreatywni.

Daria



Wybrzeże Gotlandii

OKIEM PODRÓ NIKAŻ
GOTLANDIA

Gotlandia, inaczej nazywana Wyspą Wikingów, to największa szwedzka 
wyspa usytuowana na południe od Sztokholmu. Miejsce nosi miano 
magicznego, kto raz odwiedził Gotlandię z pewnością będzie chciał tam 
wrócić. Gotlandia jest rajem dla poszukujących ciszy i schronienia wśród 
niezwykłej i nieskażonej cywilizacją przyrody, pozwala przenieść się w czasie 
poprzez doskonale zachowane zabytki oraz kultywowanie historii w każdym 
niemal zakątku wyspy. Wikingowie przypominają o bogatej i długiej tradycji 
tego miejsca. Dzieci uwierzą, że bajki są prawdziwe, bo Gotlandia to kraina, 
z której wywodzi się Pippi Långstrump.
Gotlandia jest największą wyspą na Morzu Bałtyckim, na której przeważają 
niziny. Charakterystyczne na terenie wyspy są jeziora. Szatę roślinną tworzą 
głównie lasy iglaste i łąki. Podstawową gałęzią gospodarki jest rybołówstwo, 
następnie rolnictwo i rękodzielnictwo. Gotlandię cechuje największa ilość 
przypadających w Szwecji słonecznych dni w roku, dlatego też doskonale 
rozwinęła się turystyka. Stolicą Gotlandii jest Visby-miasto z doskonale 
zachowaną architekturą średniowieczną.

Co warto zwiedzi ?ć

Visby-stolica Gotlandii
Dom Pippi Langstrump



CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Zamek w Pieskowej Skale

Pieskowa Skała jest osadą na terenie wsi Sułoszowa, położoną w Dolinie 
Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Znana przede wszystkim z zamku o tej samej nazwie.
Zamek ten, podobnie jak Kazimierzowski w Ojcowie, był ważnym ogniwem 
w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. 
Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia 
i jest dużą atrakcją turystyczną na Szlaku Orlich Gniazd.
Historia budowli jest bardzo zawiła 
i burzliwa. Wiele razy napadano na 
zamek, okradano jego wnętrze z licznych 
zabytków. Często wybuchały także 
pożary, w wyniku których zamek został 
częściowo zniszczony. 
W dzisiejszych czasach jest to miejsce 
niezwykle urodziwe – czasem nazywane 
skarbnicą stylów architektonicznych.

Paulina

Pieskowa Skała-ogród zamkowy

Baszta zamku
Dziedziniec



MUZYKA
Co  o Adeleś
Adele Laurie Blue Adkins, znana jako Adele - angielska wokalistka 
oraz autorka tekstów. Urodziła się 5 maja 1988r. w dzielnicy 
Tottenham, Londyn. Wpływ na jej pasję do muzyki miał girlsband 
Spice Girls i "ukształtował tę osobę, którą jest dzisiaj". Gdy miała 
11 lat razem z matką przeniosły się do West Norwood, które było 
inspiracją dla jej utworu "Hometown Glory", napisanego w wieku 
szesnastu lat. W maju 2006r. Adele ukończyła szkołę BRIT School 
for Performing Arts & Technology w Croydon, gdzie była koleżanką 
z ławki takich piosenkarek jak Leona Lewis czy Jessie J. Już kilka 
dni po ukończeniu szkoły dostała pierwszą ofertę z wytwórni.

Przerwa Adele w karierze 
muzycznej
W najnowszym numerze magazynu Vogue, piosenkarka oświadczyła, że musi rozstać się z muzyką na 
cztery/ pięć lat. Dzięki temu będzie miała odpowiednie warunki i dużo czasu by nagrać szczęśliwą 
płytę. "Chcę mieć normalny dom, bez ciągłego poczucia, że coś tracę, że tęsknię, że czas biegnie za 
szybko. W trasie często czuję się jak zamknięta w bańce, podczas gdy moi przyjaciele żyją swoim 
życiem i idą do przodu. Teraz czas na fundamenty"

Ostatni rok nie szczędził jej dramatycznych wydarzeń. Po wielkim sukcesie sprzedażowego albumu 
"21" okazało się, że Adele musi poddać się operacji strun głosowych, co oznaczało przerwanie trasy 
koncertowej i ryzyko, że jej głos zmieni barwę. Ale po kilku miesiącach absolutnej ciszy, które dziś 
wspomina jako "błogosławieństwo i czas 
rozliczenia ze sobą", Adele wróciła 
triumfalnie na scenę w noc rozdania 
Grammy. Zdobywając sześć statuetek pobiła 
rekord Beyonce w ilości nagród zdobytych 
przez wokalistkę w jednym roku, a jej 
czyste, chwytające za serce wykonanie 
"Rolling in the deep" nagrodzono długą 
owacją na stojąco.

Skyfall
W nocy z czwartku na piątek - o symbolicznej godzinie 00.07 - miała miejsce premiera piosenki do 
najnowszego filmu o przygodach słynnego agenta. Dzień też jest nieprzypadkowy, bowiem dokładnie 
50 lat temu James Bond po raz pierwszy zagościł na ekranach kin. "Skyfall" to pierwsza nowa 
kompozycja, jaką Adele pochwaliła się po premierze jej przebojowego albumu "21" z początku 
zeszłego roku. Nagrywając piosenkę przewodnią do Jamesa Bonda, Adele miała zaszczyt ustawienia 
się w szeregu obok m.in. Louisa Armstronga, Nancy Sinatry, Toma Jonesa, Shirley Bassey czy Tiny 
Turner.

Julia



WIADOMOŚCI SPORTOWE

Boks
25-letni Andrzej Fonfara zawodowym mistrzem świata w boksie! "Polski Książę" nie dał 
szans Amerykaninowi Tommy'emu Karpency'emu - rywal nie był w stanie kontynuować 
walki w siódmej rundzie. 
Walka o pas mistrza świata federacji IBO w wadze półciężkiej odbyła się w Chicago. 
Polak już w pierwszej rundzie rzucił się na o rok starszego rywala i dwukrotnie posłał 
Karpency'ego na deski. Amerykanin jednak wstał.

F1
Robert Kubica triumfatorem włoskiego rajdu Trofeo di Como. Przed ostatnim odcinkiem 
specjalnym Polak miał minutę i 9 sekund przewagi nad drugim kierowcą. Teraz Kubica 
szykuje się do startu we Francji. 

Koszykówka
Los Angeles Lakers, dla wielu faworyci do zdobycia mistrzostwa NBA, odradzają się po 
słabszym początku sezonu. Tym razem "Jeziorowcy" pewnie pokonali Phoenix Suns 
Marcina Gortata i poprawili swój bilans. 
Lakersi przez 48 minut kontrolowali przebieg gry i wygrali 114:102. 
Gortat rzucił Kalifornijczykom sześć punktów i ośmiokrotnie zbierał piłkę z tablicy.
Najskuteczniejszy na parkiecie w Staples Center był lider "Jeziorowców" - Kobe Bryant (31 
punktów).
"Słońca" zajmują przedostatnie 14. miejsce w Konferencji Zachodniej. Lakers (4-5) 
awansowali na dziesiąte.

Biegi narciarskie
Drugi start i drugi triumf Justyny Kowalczyk 
w fińskim Pucharze FIS. W sobotę polska 
mistrzyni olimpijska z Vancouver okazała się 
bezkonkurencyjna na 5 kilometrów "klasykiem". 
Zmagania w fińskim Muonio Polka rozpoczęła 
w piątek - wygrała sprint techniką klasyczną.
Sezon Pucharu Świata rozpocznie się 24 
listopada w szwedzkim Gaellivare.

Piłka nożna
Nasza kadra okazała się zdecydowanie słabsza od Urugwaju. Polacy przegrali 1:3, będąc 
zupełnie w cieniu gości na PGE Arenie w Gdańsku.

Daria



By rozwijać umysły i dostarczyć sobie pewnej dawki wiedzy, 
zachęcamy do rozwiązania krzyżówki. Powodzenia :) 

1. Ma ciało podzielone na segmenty. Żyje w glebie. Na powierzchnię wychodzi 
jedynie nocą oraz w pochmurne dni, gdy jest wilgotno. 
2. W tej chwili rozwiązujesz.
3. Zaczyna się 22 grudnia.
4. Używany był m.in. do umieszczania w przestrzeni kosmicznej sztucznych 
satelitów Ziemi.
5. Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada. 
6. Rasa psa o ubarwieniu białym w drobne cętki brązowe lub czarne.

Hasło:…………….................- w islamie; obowiązek obrony i szerzenia wiary; święta 
wojna.

Paulina
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