
 



Andrzejki 

Wigilia św. Andrzeja - 29 listopada - 

zwana andrzejkami, andrzejówkami, 

jędrzejówkami, od wieków jest 

dniem wróżb dziewczyn 

dotyczących miłości i małżeństwa.  

Wróżby andrzejkowe już od XVI w. 

bawiły niemal wszystkie panny na 

wydaniu. Pierwsze wzmianki 

źródłowe o tym zwyczaju pochodzą 

z 1557 r.  

Wszystkim wróżbom patronował 

święty mąż Andrzej, dobry i 

wyrozumiały, opiekun panien na 

wydaniu, głównie cnotliwych i 

pobożnych, najlepszy ich orędownik 

i powiernik. 

Modliły się wiec dziewczyny do św. 

Andrzeja w wigilię jego święta i 

starały się różnymi sposobami 

uchylić rąbka tajemnicy: poznać 

imię przyszłego męża, jego zawód, 

wygląd, charakter oraz swoje szanse 

na odwzajemnioną miłość i 

małżeństwo.  

Wielką wagę przywiązywano do 

snów, bo w noc św. Andrzeja mógł 

w śnie pojawić się ukochany, 

zawłaszcza jeśli pod prześcieradło 

włożyło się sztukę męskiej 

garderoby. Narzeczony mógł 

pojawić się we śnie, jeśli na misce z 

wodą, ustawionej w pobliżu łóżka, 

ułożyło się miniaturowy mostek, 

misternie zbudowany z patyczków. 

Po moście takim, niezawodnie, 

przychodził sen o ukochanym. W 

Polsce południowo-wschodniej w 

obejściach przez całą noc paliły się 

ogniska, zwane ogniami św. 

Andrzeja. Strzegły one domostw 

przed duchami i demonami, 

zwłaszcza jeśli wrzuciło się do ognia 

święcone ziele albo kawałek starej, 

wielkanocnej palmy. Dym z takiego 

ogniska sprawiał, że dziewczęta 

zapadały w głęboki sen i że zjawiał 

się w nim przyszły mąż. 

W czasach późniejszych, w dzień 

św. Andrzeja rano, tuż po 

przebudzeniu, dziewczyny losowały 

karteczki z imionami męskimi, które 

wieczorem ukryły pod poduszką, 

aby dowiedzieć się, jakie imię 

będzie nosił przyszły mąż. 

Jeszcze później dziewczęcym 

spotkaniom i wróżbom, 

odbywającym się  zwykle w grupie 

rówieśnic, towarzyszyły różne 

przedmioty, np. lekkie kłębuszki 

kądzieli, symbolizujące dziewczynę 

i miłego jej sercu chłopca; 

podpalano je i kiedy uleciały w górę 

patrzono, czy połączą się i spłoną 

razem. Jeśli tak się stało - była to 

zapowiedź dozgonnej miłości. 

Puszczano na wodę dwie leżące 

poziomo igły, dwie świeczki w 

miniaturowych łódeczkach z łupin 

orzecha i z zapartym tchem 

śledzono, czy podpłyną do siebie. 

Dziewczęta wróżyły sobie także np. 

licząc kołki w płocie i powtarzając 



kawaler, wdowiec, kawaler, 

wdowiec…, przy ostatnim kołku 

dowiadywały się, jakiego stanu 

będzie ich przyszły mąż. Parzysta 

ich liczba oznaczała połączenie się w 

parę, czyli ślub w najbliższym roku. 

We  wróżbach przydatne były 

również buciki, zdjęte - koniecznie - 

z lewej nogi. Jeśli rzucony przez 

ramię but upadł noskiem w stronę 

drzwi, wróżył właścicielce szybkie 

zamążpójście. Wróżbę tę czyni się 

jeszcze i dzisiaj, podczas spotkań i 

zabaw andrzejkowych. Popularne 

jest także przesuwanie (zdjętych z 

lewej nogi) bucików w kierunku 

drzwi; właścicielka buta, który 

pierwszy dotknie progu, może 

spodziewać się, że wyjdzie za mąż 

wcześniej niż jej koleżanki.   

Także zwierzęta pomagały 

dziewczynom w ich wróżbach. 

Szczekający pies np. wróży, z której 

strony nadejdzie narzeczony. 

Niektóre wróżby z pomocą zwierząt 

wymagały przygotowań dla nich 

odpowiedniej przynęty. Mogło to 

być ziarno, kulki z chleba zmieszane 

ze skwarkami posmarowane 

tłuszczem, kawałki kiełbasy, słoniny 

lub mięsa. Każda z dziewcząt kładła 

swą przynętę na ławie lub na 

podłodze, pod swoimi nogami, po 

czym do izby wpuszczano koguta, 

wygładzonego psa lub kota; ważna 

była kolejność, w jakiej zwierzęta 

chwytały przygotowane dla nich 

przysmaki, bo w tej właśnie 

kolejności wróżące panny miały 

wychodzić za mąż.Najbardziej 

jednak znaną i najczęściej stosowaną 

wróżbą było lanie na wodę 

roztopionego wosku lub ciekłego 

ołowiu, a następnie wspólne badanie 

i objaśnianie zastygłej w wodzie 

masy albo jej cienia rzuconego na 

ścianę. Fantazja i usilne pragnienie 

poznania przyszłości sprawiły, że 

dziewczęta były w stanie dopatrzyć 

się w kształtach zastygłej w wodzie 

masy np. sylwetki narzeczonego, 

często na koniu, a także różnych 

atrybutów związanych z jego 

zawodem, takich jak np. strzelba 

(będzie myśliwym lub wojskowym), 

drzewo lub inna roślina (będzie 

ogrodnikiem), książka (będzie 

urzędnikiem, nauczycielem, 

uczonym).  

W przeszłości wróżby andrzejkowe 

traktowane były bardzo poważnie i 

uczestniczyły w nich wyłącznie 

dziewczęta – panny na wydaniu. 

Nigdy nie brały w nich udziału 

kobiety zamężne, nawet bliskie 

krewne, a tym bardziej mężczyźni i 

chłopcy.  

Z czasem jednak andrzejkowe 

wróżby dziewczęce srały się przede 

wszystkim zabawą. I w tej właśnie 

formie tradycje wróżb 

andrzejkowych – traktowanych na 

wesoło i z humorem – przetrwały do 

naszych czasów.    

 

Polskie obrzędy i zwyczaje – doroczne 

(frag.)          



Fakty z życia świętego Mikołaja 

 

Święty Mikołaj urodził się w połowie III wieku w 

mieście Petara. Dziś nazwano by go zapewne 

,,złotym młodzieńcem”, bowiem był zapalonym 

myśliwym, lubił wino, wypływanie w morze i 

łowienie ryb. Ale już jako biskup Mirry, 

portowego miasta w Licji, za rządów cesarza 

Dioklecjana (284-305) podczas straszliwego 

prześladowania chrześcijan, bohatersko 

występował w ich obronie, za co wtrącono go do 

więzienia i torturowano. Uwolniony został dopiero 

przez Konstantyna Wielkiego. Zmarł 6 grudnia 

345 r. 

 

Legendy związane z życiem świętego Mikołaja 

 

W całej Europie krążyły o nim liczne legendy: a to o tym, jak wytrącał katu 

miecz z ręki i uwalniał skazańca, a to o ratowaniu okrętu podczas burzy, a to o 

uciszaniu słowem rozszalałego morza, a to o wspieraniu potajemnie swoim 

majątkiem wszystkich potrzebujących lub o rozdawaniu biednym dzieciom 

miodowych placuszków. We wszystkich tych opowieściach mowa jest o 

robionych przez niego podarunkach. Jedna z legend 

wyjaśnia, dlaczego święty Mikołaj jest patronem biednych panien i 

mikołajkowych podarunków. Otóż pewnego razu biskup Mikołaj szedł ulicą 

rodzinnej Petary. Zza okna jednego z domów dobiegał gorzki płacz. Biskup 

zajrzał i zobaczył trzy płaczące szlachcianki i ich zafrasowanego ojca gotowego 

popełnić niegodziwość, aby zdobyć posag dla córek. Jeszcze tej samej nocy 

biskup Mikołaj po kryjomu wrzucił tyle złotych monet do izby biednego 

szlachcica, że starczyło na posag dla najstarszej 

córki. Wkrótce w podobny sposób zostały 

wyposażone pozostałe dwie.  

 

Dawne prezenty mikołajkowe 

 

Dziś dzień świętego Mikołaja - rozdawcy 

podarunków - znają dzieci całego 

chrześcijańskiego świata. Zwyczaj obdarowania się 

prezentami przyszedł do nas z Zachodu. Mikołajki 

urządzano zazwyczaj małym dzieciom, a 

prezentami początkowo były medaliki, krzyżyki, 

święte obrazki, książki. W wigilię św. Mikołaja 

rodzice zwykli ,,dla zachęcenia do nabożeństwa 

dziatkom swoim śpiącym różne podarunki 



zawięzować i podrzucać, powiadając, że im to św. Mikołaj przyniósł, ale 

rozkazał: żebyście paciorek nabożnie rano i wieczorem mówili, rodziców 

słuchali, przy czym rodzice dają dzieciom inne jeszcze napomnienia”. 

W końcu XVII wieku przyszła wielka moda na obdarowywanie dzieci 

ptaszkami w klatkach „ku wyrobieniu w dzieciach czułości dla zwierząt”. 

Niegrzeczne nie otrzymywały nic, a bardzo niesforne rózgę, która „wielu 

przestraszyła, nikogo nie uderzyła”. 

 

Cuda związane ze świętym Mikołajem 

 

Po śmierci biskupa legendy nabrały jeszcze większego znaczenia, a do ich 

powstawania przyczyniły się cuda, jakich dokonywał jego duch - zawsze nocą. I 

tak ukazywał się biednym pasterzom i wysłuchiwał ich skarg na zły los, po 

czym znikał, a w szałasach pasterzy 

pojawiały się złote monety; innym razem 

świecił rybakom jako latarnia morska. Przy 

grobie biskupa z Mirry chorzy odzyskiwali 

zdrowie, smutni - radość życia, a zawiedzeni 

- zaufanie do bliźnich. Te wszystkie 

opowieści sprawiły zapewne, że dzielny 

biskup Mirry został patronem tak wielu 

zawodów. Bo święty Mikołaj to patron 

niezwykły i bardzo zapracowany. Choć 

nigdy niczego sam nie napisał, obrano go 

patronem literatów. Jest też opiekunem 

chłopów i pasterzy, księży i zakonników. 

Patronuje więźniom i karczmarzom, 

pielgrzymom i podróżnikom, żeglarzom, 

marynarzom i rybakom. Uznany jest za 

patrona prawników, kupców, aptekarzy, a także dzieci, panien bez posagu, 

dziewic. 

 

Dawne tradycje mikołajkowe 

 

Mniej więcej od połowy XVIII w. najczęstszymi prezentami stały się słodycze, 

orzechy i zabawki, a wkrótce upowszechniła się druga, bardziej widowiskowa 

forma mikołajek. Święty Mikołaj z długą, siwą brodą, ubrany w czerwony 

płaszcz i czerwoną czapkę, z pastorałem (długą laską, będącą oznaką władzy 

biskupów i opatów) w dłoni, w towarzystwie aniołów i diabła ciągniętego na 

łańcuchu przez pomocnika świętego, wędrował od domu do domu i 

egzaminował dzieci ze znajomości katechizmu i z umiejętności godnego 

zachowania wobec starszych. Po egzaminie następowało rozdawanie prezentów 

lub wymierzanie łagodnych kar; dbano jednak, by nie popsuć nastroju zabawy. 

 

Polskie tradycje świąteczne 



 Boże Narodzenie w różnych krajach 

 

 

Anglia 

 

Głównym punktem bożonarodzeniowego stołu w Anglii była niegdyś głowa 

dzika przybrana w laurowy wieniec. Dziś na wigilijnym angielskim stole 

pojawia się, tak jak u nas, karp i śledzie, tradycyjny indyk, mince pie- 

drożdżowe ciasto z farszem z mięsa, suszonych owoców i korzeni, a 

ukoronowaniem tej świątecznej uczty jest tradycyjny śliwkowy pudding- plum 

pudding- ciężkie ciasto owocowe zwane 

Christmas pudding. Tradycyjnie Christmas 

pudding po ugotowaniu dojrzewał zwinięty w 

płótno przez wiele miesięcy, dopiero w dniu 

Bożego Narodzenia ciasto rozwijano i wciskano 

w nie różne talizmany, np. pierścionek 

zwiastujący ożenek czy srebrną monetę wróżącą 

dostatek. Jak Anglia, to oczywiście królowa, a 

,,królowa zasiada do Wigilii w Windsorze, stół dekoruje sama, a menu jest 

tradycyjne i od lat identyczne: sałatka z homarów, indyk z żurawinami, pieczone 

ziemniaki, angielskie parówki, sos chlebowy; z jarzyn- brukselka i marchewka, 

a na deser śliwkowy Christmas pudding”. 

 

 

 

Francja 

 

Gdy nadchodzą święta Bożego Narodzenia, półki we francuskich sklepach 

zapełniają się konserwami z gęsich i kaczych wątróbek, które są synonimem 

świątecznego luksusu. Francuzi dopiero po pasterce mają swoją wieczerzę 

wigilijną zwaną reveillon, w czasie której jada się ostrygi, gęsie wątróbki, 

boudin blanc (coś w rodzaju naszej kaszanki). Po przekąskach na stół wjeżdża 

indyk nadziewany farszem z mięsa cielęcego i 

wieprzowego, z wątróbki i serca indyka, cebuli, 

zielonej pietruszki i tymianku, bułki namoczonej w 

mleku, a doprawionym solą, pieprzem i szklanką 

armaniaku. Tradycyjnym deserem są trufle 

czekoladowe lub Polano Bożego Narodzenia- 

rodzaj grubej rolady posmarowanej i polanej 

czekoladą. Spływająca czekoladowa masa powinna tworzyć ,,sęki”, często 

posypywane zielonym cukrem pudrem, mając imitować mech. 

 



 

Portugalia i Hiszpania 

 

W czasie portugalskiego Bożego Narodzenia 

dzieli się na stole bolo do Re i- ciasto 

królewskie. Ten, kto otrzyma kawałek, w 

którym oprócz rodzynek i orzechów będzie 

znajdować się ziarenko bobu, jakaś mała 

zabawka lub ozdoba, może się poczuć 

wybrańcem losu- musi jednak w następne 

święta podarować takie ciasto wszystkim 

współbiesiadnikom. Hiszpańskie świąteczne 

smakołyki to różnego rodzaju słodkie wyroby. Tradycji z czasów Maurów 

przypisuje się yemas - słodkie kuliste pralinki sporządzone z żółtek i cukru. 

Obok nich niezwykle popularne na Boże Narodzenie są tocino de cielo - praliny 

niebiańskie - w postaci małych kulek i turrones przygotowane z prażonych 

migdałów, miodu i cukru. 

 

 

 

 

Meksyk 

 

W Meksyku uroczystości zaczynają się wcześniej, bo dziewięć dni przed 

świętami Bożego Narodzenia. Każdej nocy odbywa się procesja mająca 

przypominać poszukiwanie przez Maryję i Józefa betlejemskiej gospody. 

Pochód otwierają dwie postacie wyobrażające Maryję i Józefa, a wierni, 

chodząc od domu do domu, śpiewają radosne 

pieśni. Ostatniego dnia w jednym z domów 

otwierają się drzwi i gościnni gospodarze 

zapraszają pielgrzymów do środka. Jest to 

okres składania wizyt rodzinie i znajomym i 

obdarowywania się prezentami. Specjalne 

niespodzianki czekają dzieci. To dla nich 

wiesza się pod sufitem kolorowe kubeczki 

napełnione piaskiem lub mąką, wśród nich 

jeden z niespodzianką. Zabawa polega na odgadnięciu, w którym kubeczku 

ukryty jest prezent. 



Wywiad z Panią Stanisławą Stożek, byłą nauczycielką 

naszej szkoły  

E.C.: Czego Pani uczyła? 

Pani S.: Uczyłam klasy 1-3, a także starsze klasy historii. Byłam też bibliotekarką. 

E.C: Jakie były Pani codzienne obowiązki? 

Pani S.: Moim codziennym obowiązkiem szkolnym było oczywiście uczenie. Kiedy był tydzień 

dyżuru, musiałam przyjść wcześniej do szkoły i pilnować uczniów. Kiedy nie miałam czasu lub 

wypadło mi coś ważnego, prosiłam woźną o to, żeby przejęła za mnie dyżur. 

E.C.: Czy zdarzało się wtedy, że ktoś powtarzał klasę? 

Pani S.: Rzadko się to zdarzało. Z pierwszej klasy do drugiej przechodzili wszyscy, ale z drugiej 

do trzeciej – bywało, że uczniowie nie przechodzili. 

E.C.: Czy robiła Pani dużo sprawdzianów? Czy dużo Pani pytała uczniów z lekcji? 

Pani S.: Sprawdziany robiłam raz na miesiąc, a pytałam codziennie. Pytanie było pierwszą 

rzeczą, którą robiłam po przyjściu do klasy. Ale za to kartkówek nie było w ogóle. 

E.C.: Ile było klas? 

Pani S.: Na początku było siedem klas, jednak w późniejszych latach – 8. 

E.C.: Ilu zazwyczaj było uczniów w szkole? 

Pani S.: Uczniów było zwykle około 120. Pamiętam to, ponieważ miałam obowiązek liczenia 

uczniów. Liczyłam ich na każdej lekcji, a potem sumowałam. 

E.C.: Pamięta Pani któregoś z uczniów szczególnie? 

Pani S.: Pamiętam wszystkich swoich uczniów, ale najbardziej swoje dzieci, które także uczyłam. 

E.C.: Pamięta Pani swoich nauczycieli ze szkoły? 

Pani S.: W czasach mojego dzieciństwa uczyli mnie Pani Kierownik Przybyś (nie pamięta 

imienia – przyp. red.), Pani Koszykówna, czyli wysoka kobieta o przezwisku Wielka Pani. 

Uczyłam się w Starym Sączu. 

E.C.: Jacy nauczyciele pracowali z Panią w Kasince? 

Pani S.: Swoich kolegów i koleżanki z czasów bycia nauczycielką pamiętam bardzo dobrze, byli 

to: Kierownik szkoły Maria Skrzat, Kazimierz Dębski, Maria Cież, Józefa Widzisz, Teresa 

Stożek, Józefa Filipiak, Janina Filipiak, Elżbieta Strug, Maria Stożek, Zofia Żak, Lucyna 

Postrożna, Stanisław Frączek, Wojciech Stożek, Lucyna Popławska i Andrzej Smoter. 



E.C.: Którego ze swoich współpracowników lubiła Pani najbardziej? 

Pani S.: Józefę Widzisz. 

E.C.: Czy Pani pracowała tylko w naszej szkole? 

Pani S.: Uczyłam w szkole w Glisnem, Rabie Niżnej, w Kasinie Wielkiej, na Zagródcu i wreszcie 

w naszej szkole, w Kasince. 

E.C.: Kto był wtedy dyrektorem? 

Pani S.: Ówczesnym Kierownikiem szkoły była Maria Skrzat, a później Zofia Żak. 

E.C.: Od kiedy Pani pracowała w Kasince? 

Pani S.: Do Kasinki przyjechałam uczyć w 1957 roku. Zostałam już na stałe. Ogółem 

pracowałam jako nauczycielka historii 33 lata. 

E.C.: Czy był ktoś, kto był Pani wzorem? 

Pani S.: Chciałam być jak mój historyk, ale nie umiałam. Historia na jego lekcjach była zawsze 

bardzo ciekawa. Chciałam być jak on, ale nie dałam rady. 

E.C.: Jak trafiła Pani do naszej szkoły? 

Pani S.: Najpierw byłam w Glisnem. Tam zostałam kierownikiem, jednak zostałam przeniesiona 

do Raby Niżnej. Następnie wyszłam za mąż i dostałam zawiadomienie o przeniesieniu do 

Kasinki.  

E.C.: Jak wyglądała szkoła w Kasince? 

Pani S.: Była duża, a toaleta była wewnątrz budynku, co było wówczas rzadkością. Na górze były 

2, a na dole 3 klasy. 

E.C.: Czy uczęszczanie dzieci do szkoły było obowiązkowe? 

Pani S.: Mówili, że nie jest obowiązkowe, ale nauczyciele zmuszali uczniów do chodzenia do 

szkoły. Zwykle wszyscy przychodzili. 

E.C.: Gdzie znajdowała się wcześniej szkoła? 

Pani S.: Na osiedlu Widzisze, między „Kozakiem” a „Jochemkami”. 

E.C.: Dziękuję za rozmowę. 

 

Wywiad przeprowadziła Ewelina Cieżak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Historia naszej szkoły 

część I (lata 1875-1938) 

Do roku 1875 w Mszanie Dolnej działała szkoła trywialna, do której należała również wieś 

Kasinka Mała. Rozporządzeniem Rady Szkolnej Krajowej z 25 czerwca 1875 r. szkołę trywialną 

w Mszanie Dolnej przekształcono na szkolę etatową. Do tego związku szkolnego należały gminy 

i obszary dworskie w Mszanie Dolnej, Kasince Małej, Kasinie Wielkiej, Łostówce i inne.                                                                                                                 

W dniu 14 lipca 1875 r. szkoła etatowa w Mszanie Dolnej otrzymała plany nauki dla szkół 

ludowych i wydziałowych, według których polecono prowadzić naukę. Do 1877 r. powiat 

Limanowa należał pod nadzór szkolny w Bochni, zaś od 1 września 1877 r. do Rady Szkolnej 

Okręgowej w Nowym Sączu. W 1883 r. gmina Kasinka Mała została wyłączona ze związku 

szkolnego w Mszanie Dolnej, gdyż Rada Szkolna Krajowa w 1884 r. zorganizowała w Kasince 

Małej szkołę filialną.  

Inicjatywę do założenia szkoły w Kasince Małej zgodnie z wymaganiami krajowej ustawy z dnia 

2 maja 1873 r. dała Augusta z Dunikowskiej Renbenbancerowa, właścicielka dóbr w Kasince 

Małej, która z okazji srebrnego wesela w 1883 r. ofiarowała pół morga grantu na fundusz szkolny 

jako dotację nauczyciela. Swoim wpływem wymogła w gminie, że ta zobowiązała się 

wybudować budynek szkolny. I tak gmina w Kasince Małej ofiarowała kwotę 1932 zł, natomiast 

obszar dworski w Kasince 68 zł. Na wewnętrzne urządzenie szkoły cesarz Franciszek Józef I 

wyasygnował kwotę 100 zł, a Krajowa Rada Szkolna przeznaczyła na ten cel  kolejne 100 zł.  

Budynek szkoły oddano do użytku w 1884 r. Był on bardzo mały i ciasny. Mieścił dwie sale 

lekcyjne o powierzchni 40 m2 każda, niewielki korytarzyk i mieszkanie dla nauczyciela o 

powierzchni 42 m2. Nauka odbywała się w niezwykle trudnych warunkach lokalowych i przy 

braku nawet minimalnego wyposażenia szkoły w pomoce naukowe. Pracę utrudniał również brak 

podręczników i księgozbioru bibliotecznego.  

Po niedługim czasie dało się odczuć, że szkoła została wybudowana na nieodpowiednim gruncie, 

łatwo przepuszczającym wilgoć. Budynek uległ zniszczeniu przez grzyb. W 1890 r. wprawiono 

nowe podłogi, progi; z dolnych ścian usunięto zbutwiałe drewno. Gmina wykonała płot wokół 

szkoły, wybudowała studnię i kanał odwadniający piwnicę pod budynkiem.  

W 1886 r. Krajowa Rada Szkolna Okręgowa przekształciła szkołę filialną w Kasince Małej na 

jednoklasową etatową.  

W 1892 r. szkołę etatową przekształcono na szkołę dwuklasową o jednym nauczycielu 

kierującym i jednym nauczycielu młodszym. Pierwszym nauczycielem, a zarazem kierownikiem 

nowo zorganizowanej szkoły, był Michał Izworski.  

W 1893 r. Wysoka Rada Szkolna Krajowa we Lwowie wydała nowe plany nauczania. 

Wprowadzono również nowe książki zwane „Szkółkami”. Każde dziecko po ukończeniu szkoły 

ludowej zobowiązane było przez dwa lata uczęszczać na naukę niedzielną, która trwała 2 

godziny. 

W latach I wojny środkowej w działalności i funkcjonowaniu szkoły nie zaszły poważniejsze 

zmiany. Frekwencja w szkole była bardzo niska. Praktycznie nauka odbywała się zimą. Dzieci 

zdolne, a było ich sporo, po ukończeniu dwuklasowej szkoły ludowej uczęszczały do szkoły 

ludowej w Mszanie Dolnej.                            



W 1926 r. zostało wydane nowe rozporządzenie organizacyjne szkoły. Szkoła dwuklasowa 

została przekwalifikowana na sześcioklasową o trzech nauczycielach. Była to szkoła główna 

sprawująca nadzór nad szkołą filialną nr 2 w górnej wsi i szkołą filialną nr 3 w przysiółku 

Zagródce. W tym samym roku przeprowadzony został drugi remont budynku szkolnego, kiedy to 

kierownikiem był Władysław Wilk.  

Nauczyciele, którzy prowadzili kronikę szkoły zaznaczali, że na sprawy związane z oświatą 

zawsze brakowało pieniędzy. Radykalna zmiana pod tym względem nastąpiła dopiero w 1937 r., 

kiedy to kierownictwo szkoły objął Stanisław Szczerba, społecznik i pełen inicjatywy 

organizator. Wtedy budynek został odnowiony i wyremontowany. Koszt tych robót pokryła 

tutejsza ludność, która poddała się dobrowolnemu opodatkowaniu w wysokości 2 tysięcy złotych. 

W 1937 r. został po raz pierwszy utworzony i powołany do życia Komitet Rodzicielski. 

Stanisław Szczerba, objąwszy kierownictwo szkoły, cały swój wysiłek zwrócił na powiązanie 

szkoły z życiem wsi, podniesienie poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, poprawę 

frekwencji dzieci na zajęciach.  

Szkoła w Kasince Małej od 1926 r. była szkołą główną a podległe jej były Szkoła nr 2 w górnej 

wsi i Szkoła nr 3 w przysiółku Zagródce. Tak było do 1932 r. Od tego roku istnieją w Kasince 

Małej trzy samodzielne szkoły.  

W okresie międzywojennym szkoła w szybkim tempie stała się ośrodkiem nauki, kultury i 

postępu. Nauczyciele oprócz swych codziennych obowiązków zawodowych byli organizatorami 

życia kulturalnego i gospodarczego we wsi. Na terenie szkoły działały  organizacje uczniowskie i 

sklepik uczniowski. W 1937 r. nauczyciele założyli koło gospodyń wiejskich i kółko rolnicze.  

W tym okresie średnia roczna uczęszczanych do szkoły i realizujących obowiązek szkolny 

wynosiła 226 dzieci. Rocznie średnio około 50 dzieci nie realizowało obowiązku szkolnego. 

 



Ksiądz  Stanisław  Uryga, Patron Gimnazjum nr 2 w Kasince 

Małej, urodził się  24.10.1943 r. w Żmiącej koło Limanowej. 

Pochodził z wiejskiej wielodzietnej rodziny. Był drugim z kolei 

spośród ośmiorga dzieci Zofii Zelek z rodziny Pawłowskich i Jana 

Urygi. 

Swoją drogę edukacyjną rozpoczął w Szkole Podstawowej 

w Żmiącej. Następnie kontynuował naukę w Liceum 

Ogólnokształcącym w Nowym Sączu, gdzie w 1963 r. zdał maturę. 

Postanowił podjąć naukę w Seminarium Duchownym w Krakowie, 

gdzie po pięciu latach 7.04.1968 r. przyjął święcenia kapłańskie z 

rąk Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Katedrze Wawelskiej. Swoją Mszę prymicyjną odprawił w 

Ujanowicach w Wielką Niedzielę. 

Jako wikariusz pracował w parafiach: Osiek, Rudawa, Raciechowice, Zielonki, Podstolice i 

Będkowice. Funkcję proboszcza w Kasince Małej sprawował od 3.01.1985 r. aż do dnia swej nagłej 

śmierci 18.11.2001 r. w 58. roku życia i 33. roku kapłaństwa. Swoje bardzo pracowite ziemskie życie 

poświęcił bez reszty, zarówno w sferze materialnej jak i duchowej, powierzonej Mu parafii.  

 Od początku swej posługi kapłańskiej Ksiądz Uryga dał się poznać jako dobry duszpasterz i 

gospodarz. Stan gospodarczy parafii wymagał natychmiastowych prac remontowych. Ksiądz 

Proboszcz energicznie zabrał się do pracy, która bardzo szybko zaczęła przynosić efekty. Dzięki 

Niemu kościół został pokryty blachą miedzianą, odnowiony, pomalowany. Położono marmurową 

posadzkę, w oknach pojawiły się nowe witraże. Jeden z nich ufundował Ksiądz Stanisław. Plebania 

także zmieniła wygląd. Została przebudowana i odnowiona, obok niej pojawił się piękny ogród. 

Proboszcz zadbał też o cmentarz, dzięki Jego inicjatywie rozpoczęła się budowa kaplicy na cmentarzu, 

a obok powstał nowy, duży parking. 

 Ksiądz Stanisław bardzo dbał o stan duchowy parafii, o świętość, trwałość i trzeźwość życia 

rodzinnego, przypominając o tym, że nie tylko kapłaństwo jest Bożym powołaniem, ale życie każdego 

chrześcijanina, a w szczególności życie małżeńskie i rodzinne. Traktował parafię jak swoją rodzinę, w 

różny sposób troszczył się o kultywowanie tradycji, budowanie poczucia wspólnoty, m.in. organizował 

rekolekcje dla młodzieży, liczne pielgrzymki do miejsc kultu w Polsce i poza jej granicami, był oddany 

sprawom działalności OSP, wielkim sentymentem darzył orkiestrę regionalną „Echo Gór”, z którą co 

roku uczestniczył w procesji z Wawelu na Skałkę oraz w ogólnopolskich dożynkach w Częstochowie, 

brała udział w wielu lokalnych uroczystościach, zaprezentowała się również Ojcu Świętemu w 

Watykanie. 



Ksiądz Stanisław chętnie urządzał uroczystości parafialne, dbając o wewnętrzne, duchowe 

przygotowanie parafii,  jak i o zewnętrzną oprawę. Do obchodów angażował wszystkich kasinczan. Był 

wielkim czcicielem Matki Bożej. Ta prosta religijność, umiłowanie różańca, umiłowanie świąt, troska 

o tradycję zagórzańską, którą tak pielęgnował, pozostały w pamięci parafian. 

 Wspierał wszelkie inicjatywy społeczne, regularnie pomagał Kościołowi i rodakom  na 

Wschodzie. 

Był człowiekiem prostym, dobrodusznym, serdecznym, powszechnie lubianym. Dużo czasu i 

starań poświęcił sprawie powstania gimnazjum w Kasince Małej. Troszczył się o młode pokolenie, był 

wrażliwy na jego potrzeby, nie chciał, żeby uczniowie musieli daleko dojeżdżać do szkoły.  

Wspomagał szkołę w wychowaniu młodzieży, troszczył się o umocnienie jej w wierze, 

przekazywanie wartości chrześcijańskich i tworzenie ciepłej atmosfery, pełnej miłości, wzajemnego 

zrozumienia. Często wspierał dzieci i młodzież materialnie, organizował dla nich wycieczki i 

pielgrzymki, współorganizował wyjazdy wakacyjne, kolonie. Poprzez katechezy i osobisty przykład 

przekazywał prawdę, że człowiek nie żyje dla siebie. 

Po zakończeniu budowy gimnazjum w 2002 r., ogłoszono wśród dzieci konkurs, w którym 

zaprezentowały kandydatów na patrona nowej szkoły. Pojawiły się różne propozycje, jednak większość 

uczniów, przy pełnym poparciu rodziców i nauczycieli, uznała, że najlepszym będzie wybór dobrze 

znanego i bliskiego ich sercu współczesnego bohatera – 

cichego dobroczyńcy, gorliwego duszpasterza – Księdza 

Stanisława Urygi. Docenili swojego nauczyciela i opiekuna, 

który w całej swej skromności był człowiekiem wielkiego 

formatu.  

14.09.2002 r. Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej nadano 

uroczyście imię Księdza Kanonika  Stanisława  Urygi. Od tej 

pory społeczność ZPO corocznie obchodziła w ten dzień Święto Szkoły. Od 2010 r. uroczystość 

przeniesiona została na dzień 18. 11, w którym przypada rocznica śmierci Księdza Stanisława. 

Obchody te przebiegają zawsze w podniosłej, uroczystej atmosferze. Uczniowie, ich rodzice, 

nauczyciele, zaproszeni goście uczestniczą w Mszy Św. sprawowanej w intencji Patrona szkoły, 

zmarłych pedagogów i uczniów, następnie wszyscy w pochodzie udają się na cmentarz, by tam przy 

grobie Księdza Urygi wspólnie odmówić modlitwę, zapalić znicze i złożyć wiązanki kwiatów. Dalsza 

część obchodów ma miejsce w sali gimnastycznej ZPO, gdzie młodzież przedstawia program 

artystyczny będący uczczeniem pamięci Patrona. Stałym punktem akademii jest ślubowanie klas 

pierwszych, które stają się pełnoprawnymi członkami społeczności gimnazjum. 



 



Co w szkole piszczy… 

W listopadzie i w grudniu br. do naszej szkoły przyjechała pani mgr Anna 

Pałka, specjalistka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej, 

która przeprowadziła warsztaty dla klas I i II, pokazała nam, jak skutecznie się 

uczyć, żeby się nauczyć. 

Spotkania zaczęliśmy od podzielenia się na grupy, by stworzyć wykres, 

którego hasłem była ,,nauka’’ i słówka kojarzące się z tym wyrazem. Następnie 

pani krótko streściła nam jak i w jakiej kolejności powinno się uczyć, by w 

najlepszym stopniu przyswoić wiedzę i ją zapamiętać. Później nastąpiła część, w 

której mieliśmy uruchomić naszą prawą półkulę mózgu odpowiedzialną m.in. za 

kreatywność i wyobraźnię. Wykonaliśmy zadanie polegające na zapamiętaniu 

jak największej liczby szczegółów znajdujących się na obrazku. Kolejnym 

ćwiczeniem było ułożenie krótkiej historyjki z podanych kilkunastu wyrazów, w 

ogóle ze sobą niezwiązanych. Następnie został nam przeczytany opis pewnego 

chłopaka. Naszym zadaniem było jak najdokładniej narysować obraz tej postaci 

dzięki zapamiętaniu wszystkich możliwych rzeczy.  

Na koniec podsumowaliśmy wszystko, czego się dowiedzieliśmy i 

doświadczyliśmy oraz podziękowaliśmy pani za warsztaty. Zaprosiliśmy ją 

również na kolejne takie spotkanie, ponieważ bardzo nam się spodobało. 

Katarzyna Szczypka, kl. II A 

 

 

 

 

 

 



Czy wiesz, że… 
 

Co nadaje nam kolor 

oczu? 
Wszyscy rodzimy się z niebieskimi 

oczami. Zrąb tęczówki oka (czyli 

jego kolorowej części) tworzy 

mętna, bezbarwna substancja, 

składająca się z drobnych włókienek 

tkanki łącznej. Substancja ta odbija 

promienie światła w specyficzny 

sposób, w efekcie dając kolor 

niebieski. Tak w każdym razie jest u 

noworodków, którym jeszcze 

brakuje pigmentu zwanego 

melaniną. Organizm zaczyna 

wytwarzać ją z czasem.  To właśnie 

ilość tego barwnika decyduje o 

kolorze oczu, włosów i karnacji. 

Gdy jest go bardzo dużo, oczy 

zyskują kolor brązowy. Przy 

mniejszej ilości mogą być piwne, 

zielone lub szare. Znikoma ilość 

melaniny powoduje, że pozostają 

niebieskie. Tylko 8% ludzi na 

świecie ma taki kolor oczu. 

 

 

 

 

Dlaczego guma do żucia 

klei się wszędzie, tylko nie 

w buzi? 
Przykleja się do wszystkiego- do 

butów, do chodnika, do palców, pod 

ławką… ale gdy ją żujesz, nie skleja 

ci ust. Jak to działa? To proste! 

 

 

Masa z której zrobiona jest guma do 

żucia jest hydrofobowa. To oznacza, 

że nie łączy się z wodą. A tak się 

składa, że nasza ślina składa się w 

99% z wody. Zęby, język, 

podniebienie i wewnętrzna strona 

policzków są zawsze mokre, więc 

guma się do nich nie przykleja. Za 

to, pod wpływem ciepła i ugniatania 

zębami, robi się miękka i plastyczna. 

Gdy się ją wypluje, idealnie 

dopasowuje się do każdej 

powierzchni, a na powietrzu 

twardnieje. To dlatego tak trudno ją 

usunąć, gdy się już do czegoś 

przyklei. 



Dlaczego śnimy dłużej, niż 

śpimy? 
Znasz to uczucie? Spałeś/aś tylko 

kwadrans, ale to, co ci się śniło, 

trwało dobrych kilka godzin. Jak to 

możliwe? Udowodniono naukowo, 

że czas trwania jednego marzenia 

sennego nie wynosi nigdy więcej niż 

15-20 minut, a 10 sekund śnienia 

faktycznie zajmuje 10 sekund ,,w 

realu”. Jednak gdy śnimy, nasze 

poczucie czasu jest zaburzone. 

Podobnie jak w filmie, który trwa 

tylko 2 godziny, chociaż 

wydarzenie, o których opowiada, 

dzieją się na przestrzeni wielu dni, a 

czasem nawet lat. We śnie w naszych głowach ,,wyświetlają się’’ jedynie 

kluczowe sceny, a czas pomiędzy nimi jest ,,wycięty’’. Każdy z nas jest więc 

reżyserem, montażystą i widzem. 

 
Kot przeznacza na sen nawet do 18 godzin dziennie. 2 do 3 zajmuje mu 

czyszczenie futerka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krzyżówka – konkurs 
 
1. Święto, podczas którego ludzie przebierają się w różne stroje, nie jest ono 

obchodzone w Polsce. 

 

2. Proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę 

grawitacji i działalność organizmów. 

 

3. Termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową innego 

terminu. 

 

4. Czworokąt mający przynajmniej jedną parę równoległych boków 

nazywanych podstawami. 

 

5. J. angielski - Czas, który określa, co się dzieje teraz, w tym momencie, do 

czasownika dopisujemy końcówkę –ing. 

 

6. Nazwisko polskiego króla panującego w latach 1306-1333. 

 

7. Choroba, przez którą ludzie boją się pająków. 

 

8. Mama Jezusa. 

 

9. Stolica Norwegii. 

 

10. Weszli w skład imperium Czyngis-chana jako element wieloetnicznej armii; 

brali udział w wyprawach na Europę. 

 

11. Operacja odwrotna względem potęgowania. 

 

12. Inaczej ,,przypowieść’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Pierwsza osoba, która odgadnie wszystkie odpowiedzi i 

wytłumaczy, co znaczy powstałe hasło, otrzyma piątkę z 

przedmiotu, którego ono dotyczy. 
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Kącik refleksyjny… 

Opowieść indyjska 

„Mój przyjaciel otworzył szufladę w stoliku nocnym swojej żony i wyciągnął pakunek 

owinięty w biały papier. Odwinął papier i zobaczył piękny jedwabny komplet bielizny. 

Kupiła go, gdy byliśmy pierwszy raz w Nowym Jorku, jakieś 8 albo 9 lat temu…Nigdy tego nie 

założyła. Przechowywała to na specjalną okazję… Dobrze. Myślę, że teraz będzie 

odpowiednia okazja. Zbliżył się do łóżka i położył tę bieliznę obok rzeczy, w które miała 

zostać ubrana jego żona na pogrzeb. Kilka dni wcześniej zmarła… Odwrócił się do mnie i 

powiedział: Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień twojego życia jest 

„specjalną okazją”.  

Nigdy nie zapomnę, jak te słowa zmieniły moje życie. Teraz częściej czytam książki. 

Siaduję na tarasie i podziwiam panoramę ogrodu. Nie marnuję czasu na wyszukiwanie 

chwastów. Poświęcam więcej czasu rodzinie i przyjaciołom. Nie jestem pracoholikiem. 

Zrozumiałem, że życie daje nam doświadczenia nie po to, by je przeżyć, ale po to, by z nich 

korzystać i cieszyć się… Nie przechowuję niczego. Codziennie używam najlepszej zastawy 

stołowej. Gdy tylko zapragnę, ubieram nowy garnitur, żeby iść w nim do supermarketu. Już 

nie przygotowuję wyjątkowych potraw jedynie na „wielkie uroczystości” – robię to, kiedy 

tylko mam na to ochotę. Sformułowania: „kiedyś to zrobię”, „pewnego dnia” i „następnym 

razem” wykreśliłem ze swojego słownika. Jeżeli nie zaszkodzi robić pewne rzeczy teraz…to 

po co czekać? Nie wiem, co zrobiłaby żona mojego przyjaciela, gdyby wiedziała, że 

następnego dnia już jej nie będzie. Myślę, że zadzwoniłaby do członków swojej rodziny i 

najbliższych przyjaciół, a może także i do dawnych znajomych. Zadzwoniłaby, aby 

przeprosić za stare kłótnie i przykrości. Chciałbym myśleć, że poszłaby do restauracji 

chińskiej… Jej ulubionej. Są takie małe, niezrobione rzeczy, które by mi dokuczały, gdybym 

miał świadomość, że zostało mi niewiele godzin. Dokuczliwe, bo nie zobaczyłbym już moich 

przyjaciół, których miałem odwiedzić „pewnego dnia”… Dokuczliwe przez to, że nie 

napisałbym listów, które chciałem napisać „któregoś dnia”… Dokuczliwe i smutne, bo nie 

zdążyłbym powiedzieć mojemu rodzeństwu i moim dzieciom, jak bardzo ich kocham… Teraz 

postanowiłem nie przechowywać na „specjalne okazje” niczego, co dopełniałoby moje życie 

radością i szczęściem. Każdego dnia mówię sobie, że ów dzień jest wyjątkowy. Jeżeli jesteś 

zbyt zajęty, aby poświęcić kilka minut swoim bliskim i myślisz: „kiedyś to zrobię…”, 

pamiętaj, że ten dzień może się bardzo odwlec albo może nigdy nie nastąpić…”. 

 



 Wypowiedz się … 

 
Czym jest dla mnie podróżowanie? 

 

            Na pytanie ,,Czym jest dla mnie podróżowanie?” odpowiem, że jest to 

chęć poznania świata. 

            Nasza planeta kryje wiele 

pięknych miejsc, które naprawdę 

warto zwiedzić. Możemy wówczas 

poznawać ciekawych ludzi, ich 

kulturę, historię oraz religię. Podróż 

jest dla mnie jak radosny krzyk 

dziecka biegnącego z latawcem, jest 

to oderwanie się od rzeczywistości. 

Nie muszę myśleć o problemach, 

tylko mogę cieszyć się chwilą i nabywać nowe doświadczenia. Odchodzę wtedy 

od codziennego schematu życia i oddaję się bezgranicznej wolności. Oprócz 

tego podczas podróżowania wiele się nauczyłam. Jako młoda osoba zwiedziłam 

już kilka krajów, m.in.. Grecję, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Austrię. 

Nauka obcego języka podczas pobytu za granicą dużo mi dała, dlatego zgadzam 

się ze stwierdzeniem, że ,,podróże kształcą’’. Intryguje mnie to, co nieodkryte i 

niezbadane. Jestem ciekawa nowego 

i właśnie ciekawość jest powodem 

moich podróży. 

            Podróżowanie stanowi 

nieodłączną część mojego życia, 

więc ciężko by mi było z nich 

zrezygnować. Mam nadzieję, że uda 

mi się zwiedzić resztę świata. Może 

zakocham się w nowo poznanym 

miejscu i będę pragnęła tam zostać? Kto wie… Zobaczymy, co przyniesie czas. 

 

 

Bernadetta Szczypka     

 

 

 

 
 



 Nasze własne teksty 

 
„- Czuć Londyn.- słowa te wypowiedział wysoki oficer, sądząc po mundurze – brytyjski. 

Siedział on na skraju powozu, kręcąc namiętnie odznaczające się siwymi pasami wąsy. Potężna 

budowa i liczne ordery wyraźnie kłóciły się z obojętną i zmęczoną życiem twarzą. Słowa te, będące 

reakcją na wyraźnie już wyczuwalną woń licznych londyńskich fabryk i manufaktur, skierował do 

drugiej osoby w zaprzęgu, młodego mężczyzny, który nie liczył jeszcze dwudziestu lat.  

Oficer uważnie przyglądał się towarzyszowi podróży, ten jednak wyjątkowo zamyślony 

oglądał przedmieścia Londynu. Chłopak ubrany był w długi czarny płaszcz, spod którego przebijała 

biała koszula; nosił czarne spodnie oraz wysokie, sięgające kolan buty. Ciemne włosy 

kontrastowały z jasnymi, niebieskimi oczami. Na młodej, opalonej twarzy widać było blizny. 

Pierwsza, niewielka, znajdowała się na prawymi łuku brwiowym, druga i zarazem znacznie większa 

ciągnęła się od lewego ucha, do połowy szyi. Nie szpeciły one jednak, wręcz przeciwnie, dodawały 

młodzieńcowi zadziorności i wdzięku. Ten chłopak z pewnością nie mógł narzekać na brak 

zainteresowania ze strony płci pięknej. 

- A panicz, skąd jedzie? - pytanie oficera trochę zaskoczyło młodzieńca, który jednak szybko 

włączył się do rozmowy. 

- Indie, a pan? – odrzekł kwiecistym brytyjskim, przybysz z Indii. 

- Przejdźmy na „ty”. Sir Richard Hammond, porucznik brytyjskiej floty wojennej. – duma wręcz 

wylewała się z jego ust, gdy wymieniał swój stopień wojskowy. 

- Sir James Prescott – obaj dżentelmeni podali sobie ręce, uścisk Prescotta był niezwykle krzepki. 

- Wracając jednak do pańskiego pytania - kontynuował Hammond. – Nie dane mi było zwiedzać tak 

dalekich krain jak chociażby Indie, został mi więc tylko kraj tych żabojadów - ostatnie trzy słowa 

wypowiedziane były z nieukrywaną pogardą, z jaką część Brytyjczyków mówiła o Francuzach i z 

jaką Francuzi wypowiadali się o wyspiarzach.- Panicz z Londynu? 

- Tak, dokładnie z Westminster. 

- A więc co skłoniło pana do powrotu do domu? 

- Śmierć ojca.- na twarzy Jamesa pojawił się smutek, jakim odznaczali się ludzie po śmierci osoby 

tak bliskiej jak własny ojciec. 

- Proszę przyjąć moje najszczersze kondolencje – sir Hammond ukłonił się, wręcz przesadnie. 

Sir Prescott szybko jednak wrócił do poprzedniego humoru, jakby nie chcąc, by nastała krępująca 

cisza.  

Dalsza rozmowa zeszła na temat długiej, bo aż dwuletniej wyprawy Jamesa Prescotta do 

Indii oraz służby sir Hammonda w rejonie Kanału La Manche. Właśnie omawiali zdecydowaną 

wyższość herbat pitych w Londynie od tych z kontynentu, gdy dorożka podskoczyła, ujawniając 

przy tym zły stan dróg owej dzielnicy Londynu. 

-Whitechapel, takie drogi tylko w Whitechapel.- w głosie starego oficera można było wyczuć nutkę 

obrzydzenia.  

James znów dosunął się do okna z wzmożonym pragnieniem ponownego zobaczenia 

Londynu. Widok wysuniętej na północ dzielnicy rozczarował go. Nic tu się przez dwa lata nie 

zmieniło. Niestety. Liczne kamienne baraki i warsztaty rozlewały się jak morze. To właśnie w 

tutejszych garbarniach, odlewniach i browarach pracę znajdowała najuboższa część londyńczyków. 

Widok Whitechapel był niezwykle depresyjny. Wszystko było brudne, ludzie ubrani w szarą odzież 

roboczą wyglądali tak nijako. Był wieczór, więc część robotników siedziała w okolicznych barach i 

melinach, zapijając smutki i szukający w alkoholu ucieczki od monotonnego trybu życia. Z tłumu 

wyróżniały się jedynie panie lekkich obyczajów. Jaskrawymi strojami i uwodzicielskim 

spojrzeniem starały się zwrócić uwagę ludzi mających chodzi trochę więcej pieniędzy, 

bezskutecznie.  

James zamknął oczy, chcąc poczuć to miasto innymi zmysłami. Słyszał odgłosy z pobliskich 

fabryk, stukot kopyt, krzyki pijanych mężczyzn i ich żon oraz piosenki, których obraźliwy tekst 

skierowany był w stronę bogatszych mieszkańców Londynu. Czuł zapach taniego alkoholu, gryzący 

smród dymu i pot koni. Nawet nie zdał sobie sprawy, kiedy zasnął. Obudził go dopiero szum 



Tamizy. Otworzył oczy i z uśmiechem spojrzał na rzekę. Setki, jeśli nie tysiące kutrów, statków i 

tratw, którymi spławiano towary w dół rzeki. Zamknął po raz kolejny oczy, rozkoszując się 

pluskiem wody. Jechali dalej.  

- To już Westminster, przyjacielu - Hammond tytułował się przyjacielem Jamesa, co młodzieńcowi 

nie przeszkadzało, polubił oficera, ale teraz było tu coś ważniejszego.  

Westminster. Dom. James napawał się widokiem zadbanych uliczek, eleganckich mężczyzn 

i kobiet ubranych w drogie suknie. W tutejszych kamienicach mieszkała londyńska śmietanka. To 

właśnie w okolicznych herbaciarniach pijała ulubiony napój wyspiarzy. Spacerowała po tutejszych 

parkach. Minęli siedzibę londyńskiego parlamentu - Pałac Westminsterski, Pałac Buckingham i Big 

Ben. To był Londyn, który opuszczał dwa lata temu. Westminster tak pięknie kontrastowało z 

Whitechapel. Zamknął oczy, chcąc chłonąć to miasto. Zapach herbaty, mijanego parku. Rozmowy 

w kwiecistym brytyjskim języku. Stukot eleganckich dorożek. Szum liści. Krzyk. Długi, przeciągły, 

kobiecy krzyk.  

Coś kazało mu wybiec, sprawdzić co się stało. Drzwi dorożki otwarły się z hukiem, a sir 

James Prescott wyleciał na ulicę, przepychając londyńczyków i biegnąc w stronę, z której dobiegał 

wrzask. Skręcił w jedną z bocznych uliczek, gdzie oparta o ścianę kamienicy łkała szlachcianka. 

Młodsza od niego, prawie dziecko. Pochylił się obok niej, otarł troskliwie łzy i pytającym 

wzrokiem spojrzał w zaszklone oczy. Arystokratka bez słów wskazała znajdujące się jakieś 

piętnaście kroków dalej krzaki. James wstał i skierował się w ich stronę. Wyjął on również jedyną, 

poza bliznami, pamiątkę z Indii, ciężki zakrzywiony nóż – khukri. Po przejściu około 10 kroków 

uderzyła go fala okropnego odoru. Lewą ręką wyciągnął chusteczkę i przyłożył ją do nosa. To, co 

ujrzał, zaszokowało go. Kobieta ubrana w jaskrawą zieloną sukienkę, leżała na plecach z 

zamglonymi oczami. Krew na poderżniętym gardle zakrzepła. Prawą ręką trzymała szal i zakrywała 

brzuch. Podniósł go. Wstał i oparł się o ścianę, z trudem łapiąc oddech. Hammond cały czerwony i 

zdyszany przybiegł chwilę potem. Również podszedł do ciała, również wstał i również oparł się o 

ścianę, ale przeciwieństwie do Jamesa, zwymiotował.  

„Kuba Rozpruwacz powraca” - głosił napis wydzierany nożem na brzuchu kobiety.” 

 

J.C. 

 

 

DWAJ BLIŹNIACY 

 

Homer stwierdził kiedyś, 

Że ,,sen i śmierć są… 

Jak bracia bliźniacy” 

Niby tak podobni, 

A jednak tak inni. 

 

Obydwaj coś znaczą. 

Niełatwo ich pojąć, 

Niełatwo zrozumieć. 

Wciąż się ich boimy,  

Chcemy od nich uciec, 

A oni nas łapią 

I nie chcą wypuścić. 

 

Ja też się ich boję, 

bo są kresem czegoś, 

końcem, tych pięknych chwil… 

 

 

 

Och, bracie ,,bliźniaku” 

Nie przychodź zbyt szybko! 

Pozwól być tu jeszcze. 

Cieszyć się tym światem, 

Jego wielkim pięknem, 

Zapachem, kolorem, 

Jego niezwykłością. 

 

A ty… śnie niezwykły, 

Odwiedzaj mnie często. 

W snach… marzyć mogę, 

O tym czego pragnę. 

To taka ostoja  

w gonitwie życia. 

Śniąc wciąż, zapominam 

O rzeczach strasznych. 

 

O śnie, ma ucieczko, 

Dobrze, żeś nie wieczny! 

 

Agata Jakubiak 
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                                          Po klasówce z matematyki 

rozmawiają dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

                                                 - Ja też. Pani znowu powie, że 

ściągaliśmy od siebie. 

 



Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Gosiu, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 

jabłek to znaczy, że...? 

Gosia odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idzie student fizyki ulicą, zaczepia go starsza pani: 

- Do kościoła to dobry kierunek? 

- Dobry – odpowiada student. 

Pani odchodzi, a student do siebie: 

- Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny. 

 

- Czym się różni mieszkaniec starożytnej Sparty od Polaka? 

- Ten pierwszy myślał: „Z tarczą czy na tarczy?” Drugi  

kombinuje: „Starczy czy nie starczy?” 
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