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2 „Kurier Zamkowy” nr 2/2010/2011 
 

„Gazetki szkolne są i zawsze były niedocenionym obszarem wolności w naszym kraju. Tak było w okresie 
międzywojennym, tak jest i teraz. Na większą skalę nikt się tym tematem nie zajmuje, tymczasem to właśnie w 
gazetkach i w tekstach, które są w nich publikowane, przejawia się całkowita wolność słowa młodych ludzi” – 
powiedział pan Mirosław Pisarkiewicz, główny organizator festiwalu. 
 

IV FESTIWAL GAZETEK SZKOLNYCH 
 

W środę 29 IX w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbył się IV Festiwal Gazetek Szkolnych. Organizatorami tego 
przedsięwzięcia są: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, Sieradzkie Centrum Kultury 
i tygodnik „Siedem Dni”. W programie festiwalu znalazły się: konkurs na najlepsze prezentacje szkolnych gazetek, 
wystawa dorobku poszczególnych gazetek w holu teatru oraz „Świat Młodych” – specjalna wystawa tygodnika 
„Siedem Dni”, który od listopada na swych łamach prezentuje teksty pochodzące z gazetek szkolnych regionu 
sieradzkiego. 

Po otwarciu festiwalu i części oficjalnej, odbył się koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów, absolwentów 
i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu. W latach ubiegłych koncert PSM w Sieradzu 
odbywał się pod koniec zmagań festiwalowych, gdy jurorzy podejmowali decyzję, kto ma zostać tegorocznym 
zwycięzcą. Po koncercie swoje gazetki prezentowali kolejno uczniowie z 12 szkół: od szkół podstawowych po szkoły 
ponadgimnazjalne. Każda szkoła miała do dyspozycji 5-8 minut na deskach teatru. Forma była dowolna – od 
prezentacji multimedialnych po występy sceniczne redaktorów gazetek. 

W składzie tegorocznego jury znaleźli się: pan Jerzy Kaszuba (SCK) oraz panie: Violetta Florkiewicz, Ewa 
Ruszkowska i Dorota Wiśniewska (WODN). 

W tym roku I miejsce zajęła redakcja gazetki „Szok” ze Szkoły Podstawowej w Burzeninie. Drugie miejsce 
zajęły dwie gazetki: „Czwórka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu i „Nasza Strefa” z Gimnazjum nr 1 
w Zduńskiej Woli, natomiast na trzecim miejscu znalazł się „Uśmieszek” z Gimnazjum nr 6 w Zduńskiej Woli. 
Jurorzy wyróżnili ponadto gazetki: „Nowinka” ze Szkoły Podstawowej w Raczkowie, „No Name” z Gimnazjum nr 3 
w Sieradzu i „Portret” ze zduńskowolskiego „Plastyka”. 

Patrycja Ciołek (1H) 
 

LITERACKI NOBEL DLA PERUWIAŃCZYKA, MARIO VARGASSA LLOSY 
 

Pisarz został nagrodzony za „kartografię struktur władzy oraz wyraziste obrazy oporu, buntu i porażek 
jednostki” – tak uzasadnia werdykt szwedzka Królewska Akademia Nauk przyznająca nagrody Nobla. 

Ten 74-letni mężczyzna prócz tego, że jest jednym z największych powieściopisarzy XX wieku, zajmuje się 
także polityką, publicystyką, pisaniem reportaży i esejów. 

Urodził się w 1936 r. w Arequipie – katolickim i konserwatywnym mieście na południu Peru. Pierwsze 9 lat 
dzieciństwa spędził w Boliwii. Jego rodzice pochodzili z klasy średniej. Szybko jednak się rozwiedli i mały Mario 
został przy matce, żyjąc w przeświadczeniu, że ojciec umarł. Funkcję ojca pełnił jego dziadek, będący wtedy 
konsulem Peru. 

W wieku 10 lat dowiedział się od matki, że ojciec żyje. Wkrótce jego rodzice się zeszli. Ojciec mający 
negatywny stosunek do jego zainteresowań literaturą, chciał  wychować syna na „prawdziwego mężczyznę” i posłał 
go do szkoły kadetów. 

W wojsku Mario poznał, co to strach, przemoc, brutalność. Odczuwał wstręt do tych rzeczy. „Odczułem 
horror.(...) Wojskowi dręczyli nas. Dręczyli się nawzajem między sobą. Rządziły siła i strach.” - powiedział. Dzięki tej 
szkole napisał debiutancką powieść Miasto i psy. Nie spodobała się ona wojskowym – palili ją publicznie. Ale nie 
udało im się zagłuszyć rozgłosu o niej. Przeszła do historii dzięki klasie narracji, na której poznali się od razu krytycy 
i inni pisarze. Wielokrotnie nawiązywał w swoich książkach do dziejów politycznych i społecznych tamtego czasu. 
W swoich dziełach podkreśla, że warto „bić głową w mur”. Warto przeciwstawiać się niesprawiedliwości, 
zróżnicowaniu społecznemu, ignorancji, wyzyskowi, biedzie. 

Niektóre z bardziej znanych pozycji książkowych, które wyszły spod pióra M. V. Llosy to: Rozmowa 
w Katedrze, Historia Alejandra Mayty, Kto zabił Palomina Molero?, Lituma w Andach, Święto kozła, Raj tuz 
za rogiem. 

Zachęcam do ich przeczytania, a także do zapoznania się w szerszym zakresie z życiem i twórczością 
tegorocznego laureata literackiej Nagrody Nobla. 

Kesja Janik (3D) 
 
 

Drugi w roku szkolnym 2010/2011 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Patrycja Ciołek (1H), Milena 
Dziadek (2a), Emilia Gałka, Monika Kłodzińska (2F), Kesja Janik, Sylwia Jasiak, Patrycja Perka (3D), Jesika Szewczyk (3L), Krzysztof 
Jadczak (2L; fot.) pod opieka p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KĄCIK KULINARNY MILENY DZIADEK 
 

Rumiane placki z cukinią po łęczycku 
Składniki: 

• 1 kg ziemniaków 
• 50 dag cukini 
• 1 cebula 
• 2 obrane ząbki czosnku 
• mielona słodka papryka 

• 2 jaja 
• 1 szklanka mąki 
• mielony biały pieprz 
• sól 
• olej do smażenia 

 
Sposób przygotowania: 

Warzywa oczyść, obierz, opłucz. Z cukini usuń pestki, a miąższ zetrzyj na tarce o małych otworach. Cebulę drobno 
posiekaj. Ziemniaki, tak samo jak cukinię, zetrzyj na tarce o małych otworach. Z masy odciśnij wodę. Czosnek 
przeciśnij przez praskę lub posiekaj. Ziemniaki wymieszaj z cebulą, cukinią oraz czosnkiem. Wbij jaja. Wsyp mąkę. 
Dopraw solą, pieprzem i papryką. Wymieszaj. Na patelni rozgrzej porcję oleju. Łyżką nakładaj ciasto formując 
owalne placuszki. Placki smaż na rumiano z obu stron. Podawaj np. z pikantnym gulaszem drobiowym. 
 

Serowe mieszki z owocami 
 
Składniki: 

• 8 usmażonych naleśników 
• 4 morele pokrojone w kostkę  
• 2 łyżki cukru pudru 
• 30dag mielonego twarogu 
• paski skórki pomarańczy 

Sposób przygotowania: 
 
Twaróg połącz z cukrem pudrem i morelami. Farsz nałóż na 

naleśniki. Zwiń w mieszek. Zwiąż skórką pomarańczy. 
Podawaj np. z dodatkiem sosu czekoladowego. 

 
Smacznego!!! 

 
WARTO PRZECZYTAĆ 

 
Kristin Cast i jej matka, P. C. Cast są autorkami 

Naznaczonej – serii utrzymanej w stylu sagi Zmierzch. 
Akcja rozgrywa się w środowisku amerykańskich 
nastolatków naznaczonych wampiryzmem, 
uczęszczających do specjalnej szkoły, pozwalającej im 
zdobyć kwalifikacje dorosłego wampira. 

Zoey Redbird to zwyczajna nastolatka, która 
dzieli życie między szkolną monotonię a rodzinną 
niesielankę. Pewnego dnia cały jej świat staje na 
głowie. Zostaje Naznaczona i musi udać się do szkoły 
Domu Nocy. To tu będzie musiała przejść nieodzowną 
Przemianę. Pomimo początkowych trudności, 
przyzwyczaja się do nadzwyczajnych zdolności, jakimi 
obdarzyła ją Bogini Wampirów i coraz lepiej wchodzi 
w rolę nowej przywódczyni Cór Ciemności. Ma swego 
chłopaka, a nawet… dwóch. Pewnego dnia 
w zewnętrznym świecie ludzi ginie kilkoro 
nastolatków, a wszystkie ślady prowadzą do Domu 
Nocy. Zoey zaczyna zdawać sobie sprawę, 
że nadprzyrodzone siły, które wyróżniają ją spośród 
innych, mogą też obrócić się przeciwko jej 
najbliższym. Dziewczyna zwraca się o pomoc do 
swoich nowych przyjaciół, a wtedy śmierć zakrada się 
również do Domu Nocy. Zoey musi pogodzić się 

ze zdradą, która łamie jej serce i podkopuje 
fundamenty jej nowo zbudowanego świata. 

Książka pt. Naznaczona jest bardzo ciekawa 
i wciągająca. Napisana prostym językiem i przeka-
zująca emocje czytelnikowi. Serdecznie zachęcam do 
przeczytania tej oto książki. 

Emilia Gałka (2F) 
 

Książka Jany Frey pt. Pokręcony świat pokazuje 
problemy chłopaka o imieniu Juli, któremu nie była 
dana żadna szansa na lepsze życie. 

Juli nie znosi swojej matki alkoholiczki, ojca, 
który zniknął, a także nędzy, w której przyszło mu 
dorastać. Zaufaniem darzy jedynie przyjaciela matki – 
Adama, ale i on odchodzi od jego matki i pozostawia 
go samego. 

Juli jest skazany na samotność, jednak pomimo 
licznych niepowodzeń nie traci wiary w siebie i za 
wszelką cenę walczy o lepsze życie. 

Książka Jany Frey pt. Pokręcony świat bardzo mi 
się podobała i polecam ją każdemu, kto lubi historie 
oparte na faktach. 

Monika Kłodzińska (2F) 

 
 
  



  „Kurier Zamkowy” nr 2/2010/2011  7 
 

 
Z DZIAŁALNOŚCI 

SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

W dniach 24 i 25 IX 2010 r. odbyła się kolejna 
zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem" organizowana 
na terenie Sieradza przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Inicjatyw Obywatelskich „Pro  Futuro".  Szkolny 
Wolontariat już po raz kolejny włączył się w akcję. 
W piątek i sobotę wolontariusze z naszej szkoły zbierali 
żywność w Biedronkach przy ul. Targowej i ul. Jana 
Pawła II. Zebrali ponad 350 kg żywności. Zebrane dary 
zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci, 
za pośrednictwem organizacji i instytucji, zajmujących 
się pomocą rodzinom, na terenie całej Polski.  W akcji 
wzięły udział: Sylwia Jasiak i Patrycja Perka z klasy 3D, 
Anna Brąś, Magdalena Cieślar, Malwina Ciołek, Justyna 
Ciomek, Anna Głuch, Angelika Kosatka i Justyna 
Stangret z klasy 3A, Marlena Figas, Karolina Gibka, 
Sylwia Kaczmarek, Amanda Przybyłek, Martyna Rybak, 
Patrycja Smosna i Marta Wawrzyniak z klasy 1H oraz 
Emil Bartosik i Bartłomiej Resterniak z klasy 4L. 

Kolejna zbiórka żywności odbędzie się na początku 
grudnia!!! Wszystkich chętnych do współpracy ze 
Szkolnym Wolontariatem prosimy o zgłaszanie się do 
p. prof. Iwony Bednarek lub Patrycji Perki z kl. 3D!!! 

Patrycja Perka 
 

Z DZIAŁALNOŚCI 
TOWARZYSTWA WSPIERANIA 
INICJATYW „ZAMKOWA 15” 

  
We wtorek 5 X 2010 r. odbyło się pierwsze w tym 

roku szkolnym spotkanie zorganizowane przez TWI 
„Zamkowa 15". W ramach cyklu „Sieradz – moja mała 
Ojczyzna" gościł w naszej szkole kapitan Andrzej Bubek 
z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, która 
w tym roku obchodzi swoje 75. urodziny. W październiku 
1935 roku przybyli do Sieradza żołnierze z 31 pułku 
Strzelców Kaniowskich i od tego momentu rozpoczyna 
się historia Garnizonu Sieradz. W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie klasy 2G. 

Pan kapitan Bobek przedstawił najważniejsze fakty 
z historii Garnizonu Sieradz, odpowiadał też na pytania 
uczniów. O to jak Aleksandra Dzierbicka (2G)  
relacjonuje spotkanie z Panem kapitanem: 

Kapitan Bubek opowiedział pokrótce o historii 15 
Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, w jaki 
sposób dostać się do wojska i jakie są wymagania na 
poszczególne stopnie, wspominał o jubileuszu (75-lecie 
Garnizonu Sieradz). Pytania dotyczyły zaliczeń 
fizycznych, na czym one polegają itp., ile osób  liczy 
sieradzka brygada. Kapitan także opowiadał nam o tym, 
jak on sam dostał się do szkoły oficerskiej, jak 
przebiegały testy za jego czasów (mówił, że nie wolno 
się poddawać i próbować, aby potem nie żałować) na 
koniec zaprosił nas na 13 października na dzień otwarty 
jednostki. 

Patrycja Perka 

EDUKACJA, KARIERA, ROZWÓJ 
 

W piątek 15 X 2010 r. uczniowie z klasy 3D (Patrycja 
Perka, Kesja Janik, Sylwia Jasiak, Alicja Górczyńska, 
Krystian Mańka, Krzysztof Leśnik, Mateusz Jasek) oraz 
z klasy 3F (Aleksandra Adamska, Kinga Borkowska, 
Monika Gotkowicz, Beata Kikowska, Ewelina 
Kolankowska, Paulina Nowak, Katarzyna Tenentka, 
Patrycja Wymysłowska) brali udział w seminarium 
w ramach projektu pt. „Rozwój indywidualny poprzez 
kształcenie ustawiczne – kampania informacyjno-
promocyjna”. Spotkanie zostało podzielone na dwie 
sesje. Podczas pierwszej sesji przedstawiono: 
*10 powodów, dla których warto się kształcić przez całe 
życie; 
*Perspektywy kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki 
w Łodzi – wystąpienie pana Pawła Wawrzyniaka; 
*Historię pana Damiana Batora, który uzyskał 
dofinansowanie z Urzędu Pracy, by móc otworzyć swoją 
własną działalność gospodarczą; 
*Wystąpienie pama Janusza Kwiteckiego pt. „Znajomość 
języków obcych determinacją rozwoju jednostki 
i społeczeństwa”. 

Sesja druga została opatrzona tytułem „Planowanie 
kariery zawodowej, czyli jak zbudować wewnętrzną siłę 
do rozwoju osobistego?” 

W tej sesji poprzez rozwiązywanie testu o zain-
teresowaniach zawodowych oraz kwestionariusza 
wielorakiej inteligencji można było dowiedzieć się jak 
nasze zainteresowania wpłyną na wykonywany przez nas 
zawód w przyszłości. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do odwie-
dzenia strony internetowej: www.eduplus.eu 

Patrycja Perka (3D) 
 

KOMUNIKATY 
 

W piątek 24 IX na pielgrzymkę do Charłupi Małej wybrały 
się klasy 1H i 3F pod opieką p. prof. D. Danielewskiego, 
E. Dominiak, K. Pilc-Vinci, M. Siniarskiej i J. Ziarnika. 

Również 24 IX na wycieczkę integracyjną do Rudy udała 
się klasa 2A z wychowawczynią, p. prof. K. Szymczak. 

W czwartek 29 IX w Teatrze Miejskim przebieg festiwalu 
gazetek szkolnych obserwowała klasa 1H wraz z wychowaw-
czynią, p. prof. K. PIlc-Vinci. 

W czwartek 7 X na wycieczkę do Kalisza, Russowa 
i Gołuchowa pojechała klasa 1F pod opieką p. prof. A. Plesiak 
i M. Plesiewicz. 

Tego samego dnia na wycieczkę integracyjną do Rudy 
wybrały się klasy 1D i 1L pod opieką p. prof. K. Smus 
i M. Przybyła. 

We wtorek 12 X w łódzkiej Manufakturze film Śluby 
panieńskie obejrzała klasa 2L oraz p. prof. L. Tomaszewska 
i M. Siniarska. 

W poniedziałek 18 X na spektakl S. Mrożka pt. Tango 
w wykonaniu aktorów Teatru Ludowego w Krakowie wybrały 
się klasy 3B, 3D, 4D i 4L pod opieką p. prof. I. Bednarek, 
A. Margraf i M. Plesiewicz. 

W środę 20 X w łódzkim kinie „Silver Screen” filmy Śluby 
panieńskie i Pirania 3D obejrzały klasy 2G i 3D oraz p. prof. 
A. Bzdurska i B. Wysota. 
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NA CO DO KINA? 
 
Od 29.10.2010 
 
Charlie St. Cloud 
Dramat, USA, 2010, 99 min. 
Reżyseria: Burr Steers 
Obsada: Zac Efron, Amanda Crew 

Charlie przygnębiony śmiercią swojego młodszego 
brata, postanawia zacząć pracę na cmentarzu, na którym 
został pochowany. Dzięki ogromnej więzi jaka ich 
łączyła, Charlie wieczorami spotyka tam zmarłego 
chłopca i mogą cieszyć się wzajemnym towarzystwem. 
Pewnego dnia w życiu bohatera pojawia się 
dziewczyna... 
 
Piła VIII 3D 
Horror, USA, 2010 
Reżyseria: Kevin Greutert 
Obsada: Tobin Bell, Betsy Russell, Costas Mandylor 

Grupa ludzi, którzy przetrwali mordercze zabawy 
Jigsawa, szuka wsparcia u guru samopomocy, a przy 
okazji również niedoszłej ofiary geniusza zbrodni - 
Bobby’ego Dagena. Okazuje się, że skrywa on mroczne 
sekrety, których ujawnienie doprowadza do nowej fali 
terroru na niewyobrażalną skalę.  
 
Wampiry i świry 
Komedia, USA, 2010, 82 min. 
Reżyseria: Jason Friedberg, Aaron Seltzer 
Obsada: Ken Jeong 

Parodia młodzieżowych horrorów spod znaku 
Zmierzchu, w reżyserii Jasona Friedberga i Aarona 
Seltzera, reżyserów Komedii romantycznej, Wielkiego 
kina i Poznaj moich Spartan, współscenarzystów 
Strasznego filmu. 
 
Od 05.11.2010 
 
Zanim odejdą wody 
Komedia, USA, 2010 
Reżyseria: Todd Phillips  
Obsada: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle 
Monaghan 

Opowieść o ojcostwie, którego bohaterami są przyszły 
ojciec i jego nieoczekiwany towarzysz podróży. Pierwszy 
z nich stara się zdążyć na narodziny syna. 
 
Śniadanie do łóżka 
Komedia obyczajowa , Polska, 2010 
Reżyseria: Krzysztof Lang 
Obsada: Tomasz Karolak, Małgorzata Socha 

Zdolny, choć pechowy kucharz Piotr, ku swemu 
zaskoczeniu trafia na okładkę poczytnego magazynu 
i z dnia na dzień zostaje celebrytą. Sesja zdjęciowa 
przynosi mu sławę i... miłość. 

 
 
 

 
Amerykanin 
Dramat/ thriller, USA, 2010, 105 min 
Reżyseria: Anton Corbijn 
Obsada: George Clooney 

Pewien płatny zabójca, po swoim ostatnim zadaniu, 
ukrywa się w pięknym włoskim miasteczku. Należy on 
do osób, które nie lubią kontaktu z ludźmi, ale w nowym 
miejscu odnajduje go przyjaźń i miłość. Zmiana ta będzie 
miała znaczący wpływ na jego pracę… 
 
Od 12.11.2010 
 
Chloe 
Dramat/ thriller, USA, 2009, 96 min 
Reżyseria: Atom Egoyan 
Obsada: Liam Neeson, Amanda Seyfried, Julianne Moore 

Pewna pani doktor podejrzewa, że jej mąż ją zdradza. 
Nie posiadając ostatecznego dowodu postanawia wynająć 
luksusową prostytutkę. Kobieta ma uwieść jej męża 
i przetestować tym samym jego wierność. Jednak 
w wyniku splotu niespodziewanych wydarzeń, rodzina 
pani doktor znajdzie się w niebezpieczeństwie. 
 
Ostatni egzorcyzm 
Horror, USA, 2010, 87 min 
Reżyseria: Daniel Stamm 
Obsada: Patrick Fabian, Ashley Bell, Iris Bahr, Louis 
Herthum 

Wielebny Cotton Marcus przeprowadził w swoim 
życiu niezliczoną liczbę egzorcyzmów. Teraz, na skraju 
wyczerpania fizycznego i ze złamaną wiarą zostaje 
wezwany na niewielką farmę w Luizjanie. Na miejscu 
dowiaduje się, że chodzi o młodą dziewczynę o imieniu 
Nell, która ostatnio zaczęła dziwnie się zachowywać. 
 
Od 19.11.2010 
 
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 1 
Fantasy/dramat/przygodowy, USA, Wielka Brytania, 
2010 
Reżyseria: David Yates 
Obsada: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint 

Ostatnia część przygód młodego czarodzieja. Harry, 
wraz z przyjaciółmi, będzie musiał stanąć do 
rozstrzygającego pojedynku ze straszliwym i rosnącym 
w siłę Lordem Voldemortem. 
 
Od 26.11.2010 
 
Łatwa dziewczyna 
Komedia romantyczna, USA, 2010 
Reżyseria: Will Gluck 
Obsada: Emma Stone, Stanley Tucci, Cam Gigandet 

Uczennica pewnego liceum, wykorzystuje plotki na 
temat swojej rozwiązłości dla swojej korzyści. Rodzi to 
konflikt pomiędzy dwoma grupami uczniów i nauczy-
cieli, których dzielą purytańskie i liberalne poglądy. 

Przyg. Sylwia Jasiak (3D)  
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Zarząd Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” ogłasza: 
 

KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY 
„WSPOMNIENIE LATA...” 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” we współpracy 

z gazetkami szkolnymi: „Dyskurs” i „Kurier Zamkowy”. 
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły, którzy przedstawią prace plastyczne lub 

fotograficzne. 
3. Forma prac plastycznych jest dowolna (np.: rysunek, kolaż, grafika, prace wykonane z różnych materiałów). 
4. Fotografie muszą być przekazane w wersji cyfrowej. 
5. Ilość prac zgłoszonych na konkurs jest dowolna. 
6. Jury – 5-osobowe – nagrodzi najlepszą pracę w każdej kategorii. Jury ma także prawo przyznać wyróżnienia. 
7. Jury oceniać będzie: realizację tematu, środki wyrazu, oryginalność oraz estetykę pracy. W każdej z tych 

kategorii jury może przyznać maksymalnie 5 pkt. (maksymalnie 20 pkt. dla  każdej pracy zgłoszonej 
na konkurs). 

8. Na prace konkursowe czekamy do 15 listopada 2010 r. 
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 listopada 2010 r. 

10. 29 listopada 2010 r. odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród. 
 

Powodzenia!!! 
 

100. ROCZNICA ŚMIERCI MARII KONOPNICKIEJ 
 

PRELUDIUM 
 

Nie kocham jeszcze, a już mi jest drogi,  
Nie kocham jeszcze, a już drżę i płonę  
I duszę pełną o niego mam trwogi  
I myśli moje już tam, w jego progi  
Lecą stęsknione...  
I ponad dachem jego się trzepocą  
Miesięczną nocą...  
 
Nie kocham jeszcze, a ranki już moje  
O snach mych dziwnie wstają zadumane,  
Już chodzą za mną jakieś niepokoje,  
Już czegoś pragnę i czegoś się boję  
W noce niespane...  
I już na ustach noszę ślad płomienia  
Jego imienia.  
 
Nie kocham jeszcze, a już mi się zdaje,  
Że nam gdzieś lecieć, rozpłynąć się trzeba,  
W jakieś czarowne dziedziny i kraje...  
Już mi się marzą słowicze wyraje  
Do tego nieba,  
Które gdzieś czeka, aż nas ukołysze  
W błękitną ciszę. 

 
TAM, W MOIM KRAJU 

 
Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie  
Sto gwiazd zgaszonych stoi w koronie,  
Sto gwiazd zgaszonych nad polem stoi,  
Jak stu rycerzy w żelaznej zbroi.  

 
Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie  
Sto serc gorących tęsknotą płonie,  
Sto serc gorących w piersi uderza  
Jak duch w żelazne blachy pancerza.  
 
Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie  
Sto wichrów tętni przez puste błonie,  
Sto wichrów tętni przez szlak stepowy  
Jak sto rumaków w złote podkowy.  
 
A jak przeminie sto dni, sto nocy,  
Wstaną rycerze w serc żywych mocy,  
Wstaną rycerze, dosiędą konie,  
Zapalą gwiazdy w złotej koronie. 
 

SĄ LATA WIELKIE… 
 
Są lata wielkie, które Pan w swej dłoni 
Jak białe kwiecie w pogodny czas roni. 
Piastowa lipa ludom wtedy kwitnie, 
Pola się ścielą pszeniczne a żytnie, 
Po łąkach rankiem spokój chodzi boży, 
A krew na głogach tylko a na zorzy. 
 
Ale są inne, które Pan od siebie 
Puszcza jak orły szumiące po niebie. 
A ludy wówczas pęd biorą na loty 
W słoneczność sławy i w blask szczerozłoty, 
I każde serce tym pędem jest wzdęte, 
I duch nad światem ma skrzydła rozpięte.
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