
PAMIĘTALIŚMY O ŚWIĘCIE 
11. LISTOPADA 

 
... 10 listopada 1918 roku przybył 

do Warszawy, zwolniony z magdeburskiego 
więzienia, Józef Piłsudski. Następnego dnia – 
11. listopada – Rada Regencyjna przekazała 
mu naczelne dowództwo nad tworzącą się polską 
armią. Jednocześnie Piłsudski przyjął propozycję 
Rady, by utworzyć rząd narodowy, skupiając w ten 
sposób całą władzę w swoich rękach. Między 
innymi ze względu na te wydarzenia 11. listopada 
1918 roku uważa się za datę odzyskania przez 
Polskę niepodległości po latach zaborów... 
 

W środę 9 listopada o godz. 1040 oraz 
(powtórnie dla klas popołudniowych) o godz. 1410 
młodzież naszej szkoły uczestniczyła w apelu 
z okazji 87. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Apel przygotowała klasa 2 A pod 
kierunkiem p. prof. Iwony Bednarek i p. prof. 
Waldemara Grzesiaka. 

W czwartek 10 listopada o godz. 1800 apel 
powtórzono w Teatrze Miejskim dla władz powiatu 
i miasta Sieradza. 
 
 
Opowiedz nam, moja Ojczyzno. 
Jak matka dzieciom ciekawym, 
O latach znaczonych blizną, 
O wiekach chwały i sławy. 
 
Matczynej ucz nas miłości, 
Jak ojciec w życie wprowadzaj, 
Nie żałuj serdecznej troski, 
Za trudy szczodrze nagradzaj. 
 
Wytłumacz nam, tak jak umiesz, 
Skąd czerwień i biel sztandarów. 
Niech ludzie żyją w dumie, 
Że taki wydał ich naród. 
 

* * * 
O Polsko, święte Twe imię, 
Po cichu i po kryjomu,  
Z trwogą za siebie i innych 
Szeptane w ojców mych domu. 
 
Prawdziwe jakieś nieprawdy 
Opowiadano o Tobie - 
Mówiono, że jesteś święta, 
Mówiono, że leżysz w grobie. 

 

 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów nieba... 

Tęskno mi, Panie... 
 
Dla kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą... 

Tęskno mi, Panie... 

 
 
Rozdzielił nas, mój bracie, 
Zły los i trzyma straż. 
W dwóch wrogich sobie szańcach 
Patrzymy śmierci w twarz. 
 
W okopach pełnych jęku, 
Wsłuchani w armat huk, 
Stoimy na wprost siebie 
Ja – wróg twój, ty – mój wróg! 
 
O nie myśl o mnie, bracie 
W śmiertelny idąc bój 
I w ogniu moich strzałów 
Jak rycerz mężnie stój. 
 
A gdy mnie z dala ujrzysz, 
Od razu bierz na cel  
I do polskiego serca 
Moskiewską kulą strzel. 
 
Bo wciąż na jawie widzę 
I co noc mi się śni, 
Że ta co nie zginęła, 
Wyrośnie z naszej krwi. 
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1 LISTOPADA 
 

CÓRKA OJCIEC 

Grób Marii Dąbrowskiej na warszawskich 
Powązkach. 

Grób Józefa Szumskiego na cmentarzu w Chlewie 
koło Goszczanowa. 

 
ŚMIERĆ BOGUMIŁA 

 

Pani Barbara uklękła i położyła głowę na poduszce tuż 
koło jego twarzy. 

- Ty nie umierasz! - zawołała. - Nie umierasz! 
- Umieram - powiedział stanowczo. - Bóg ze mną... 

z wami... 
Około szóstej przestał mówić, choć zdawał się 

przytomny i chciał coś powiedzieć. Męczył się. Niebawem 
zamknął oczy i zaczął jęczeć raz za razem, jakby za całe 
swoje życie. Jęczał tak, prędko, za każdym wdechem, przez 
kilka godzin. Koło północy umilkł, twarz mu pobladła 
i pojawił się na niej wyraz niewymownej błogości. Oczy 
miał otwarte, ale nie patrzył już na nikogo z obecnych. Ręka 
jego zsunęła się z krawędzi łóżka. Pani Barbara przycisnęła 
do niej zalaną łzami twarz. 

- Bogumił! Nie zostawiaj nas tak samych. Bogumił! 
Julka, Tomaszek i Emilka poklękali przy łóżku, zanosząc 

się od płaczu. 
W chwilę później niewyraźny hałas wszczął się około 

domu i w sieni: turkot, dzwonienie, zgrzytanie w zamku – 
i Szczepanowa wprowadziła księdza w komży. 

Nowy proboszcz, ponury i ospowaty, przystąpił 
do łóżka. Popatrzył i rzekł niechętnie: 

- Dlaczego tak późno? My umarłych nie namaszczamy. 

A spojrzawszy po zapłakanych, na pół przytomnych 
twarzach, dotknął ręki zmarłego. 

- Jeszcze ciepły - mruknął. - Puls jeszcze, zdaje się, bije. 
I posępnie dopełnił przepisanej ceremonii.  
Kiedy odchodził, pani Barbara wyjąkała: 

- Posłaliśmy po południu, ale księdza proboszcza nie 
było. 

- Nie od dzisiaj był chory - odparł ksiądz nieprzyjaźnie. - 
O ratowaniu ciała myślicie państwo zawczasu, a o duszy 
dopiero, jak już nie pora. 

(...) 
- Ratować duszę – rzekła z goryczą w przestrzeń. – Toć 

ten człowiek był tak cichego, czystego serca, że mógłby 
jeszcze twoją duszę zratować od potępienia, ty pyszny 
kościelny sługo! 

(...) 
Pani Barbara chodziła niby we śnie, najbardziej dolegało 

jej to, że przy urządzaniu pogrzebu nie może o nic zapytać 
się, poradzić Bogumiła. 

Pochowano Bogumiła Niechcica w Małocinie, w grobie, 
gdzie leżała już babcia Adamowa Ostrzeńska. Odwalono 
tylko kamienną płytę, którą zaraz potem wiejscy mularze 
umieścili na powrót, gdzie była. 

Maria Dąbrowska: Noce i dnie 
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MIELIŚMY NIECODZIENNYCH PRZEWODNIKÓW... 
 

Klasa II F podczas jednej z październikowych 
lekcji wiedzy o kulturze poznawała w Muzeum 
Okręgowym ludową kulturę Ziemi Sieradzkiej oraz 
działalność naszych regionalistów. Klasa wybrała 
się tam pod opieką swoich nauczycieli historii 
i wok-u. Przewodnikami oprowadzającymi uczniów 
po wystawie regionalnej byli: Michał Kosecki 
i Krzysztof Kijański – koledzy z klasy. Zadałam 
im kilka pytań. 

- Czy dużo czasu zajęło wam przygotowanie się 
do prezentacji w muzeum? 

- Przygotowania te trwały kilka godzin 
lekcyjnych. 

- Czy trudno jest oprowadzać młodzież 
po muzeum? 

- Wycieczkę nie jest trudno opracować 
i zaplanować. Gorzej potem przyciągnąć uwagę tak 
trudnej młodzieży. 

- Podoba się wam kultura ludowa regionu 
sieradzkiego? 

- Tak, kultura naszego regionu jest bardzo 
interesująca i dobrze jest wiedzieć, jak kiedyś 
wyglądało życie w naszym regionie. 

- Czy chcielibyście w przyszłości pracować 
w muzeum? 

- Tak, ponieważ panuje tam bardzo miła 
atmosfera. A poza tym można się dużo dowiedzieć 
o przeszłości naszych przodków. 
 

Rozmawiała: Kaja Szumicka
 

 

NOCNE OPOWIEŚCI ZE STRYCHU PRZY ZAMKOWEJ 
 

CZĘŚĆ I 
 

Chcielibyśmy zaproponować Wam przyjaźń z pewną mieszkanką strychu naszej szkoły. Po raz 
pierwszy prezentujemy dziś szarą myszkę Franię, która, kto wie, być może buszuje nocami po szkolnych 
korytarzach. Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, iż kilku uczniów już ją widziało. Ale tak naprawdę, 
w ciągu dnia stara się ona nie wytykać noska ze swojej kryjówki. Chcecie się dowiedzieć, co dzieje się 
w gmachu naszej szkoły w nocy? Czytajcie cykl Bajek o Frani. Zapraszamy na pierwsze spotkanie. 
 

Koniec października. Jeszcze nie tak zimno, ale 
powszechnie już wiadomo, że myszy lubią ciepło, 
więc Frania nie zamierza wychodzić z budynku, 
nawet w obliczu ogromnego głodu. Bo cóż by się 
stało, gdyby pan Krzysio podczas jej nieobecności 
pozamykał wszystkie szparki, uchylone okna i drzwi 
i nie udałoby jej się wrócić do szkoły przy 
Zamkowej? W następnym tygodniu koło nosa 
przeleciałyby jej wspaniałe okazje nie tylko 
zapełnienia żołądka, ale i zebrania zapasów w norce 
na strychu. Od miesięcy bowiem Frania stacza boje 
z ,,paniami z obsługi” – kto pierwszy, ten lepszy. 
Czy porzucone skórki od chleba, okruchy z kanapek 
i inne resztki śniadań uczniów znajdą się na szu-
felce, czy też w apartamentach Frani, zależy tylko 
od refleksu i sprytu obu stron. Na razie Frania nie 
narzeka, choć dziś właśnie uczniowie zjedli chyba 
wszystko, co mieli. Albo to ,,panie” były tak 
dokładne w sprzątaniu... 

Dochodziła północ, gdy Frani udało się wejść 
do wielkiego pokoju z ogromnym, długim stołem na 

środku. Pod licznymi oknami ustawione były 
równiutko krzesła. Po jednym z nich Frania wspięła 
się za parapet i już, już uciekłaby stamtąd gdzie 
pieprz rośnie (bo było tam bardzo zimno pod 
uchylonym oknem), gdyby nie rząd pomarań-
czowych głów z ogromnymi oczami – dziurami 
i wykrzywionymi w uśmiechu ustami. Wydały się 
Frani sympatyczne, a poza tym jej mysi instynkt 
podpowiadał, że tu można coś przekąsić. 
Zwierzątko weszło nawet do jednej z takich głów 
i nadgryzło ją od środka. Słodkawy, soczysty 
miąższ. Frania zaniosła go również sporo na strych, 
na zapas. Tej nocy długo rozmyślała leżąc na swoim 
skromnym posłaniu. ,,Po co tyle tych pomarań-
czowych świeżych łebków?... Tego gryzonie nigdy 
nie zrozumieją. Bo w ich małym świecie, który też 
obfituje w strachy, emocje i prawdziwą trwogę, nie 
robi się sympatycznych potworów z dyni w ostatnim 
dniu października (ani w żadnym innym dniu 
roku!). 

 
Wszelkie podobieństwo osób, miejsc, zdarzeń i sytuacji jest przypadkowe. 
W następnej części ,,Nocnych opowieści ze strychu przy Zamkowej”, napisanych przez Kaję Szumicką 

z kl. II F, Frania zmierzy się ze szkolnym kootem!!! 
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NIKE DLA STASIUKA 
W tym roku najważniejszą polską Nagrodę Literacką „Nike” otrzymał Andrzej Stasiuk za książkę „Jadąc 

do Babadag”. 
Andrzej Stasiuk urodził się w 1960 roku w Warszawie. Ten znany dziś prozaik i poeta zajmuje się także krytyką 

literacką. Uhonorowany wieloma nagrodami (uważa się, że w ostatnich latach „zrobił” jedną z najgłośniejszych karier 
literackich), w przeszłości wyrzucany był ze szkół i imał się rozmaitych prac. Na początku lat osiemdziesiątych 
zaangażował się w ruch pacyfistyczny, zdezerterował z wojska i półtora roku przyszło mu spędzić w więzieniu. 
Współpracował z pismami wydawanymi przez animatorów literackiego „undergroundu” w Polsce lat 80-tych. 
Niechętny literackim salonom, w 1987 roku wyprowadził się z Warszawy i zamieszkał na dalekiej prowincji, skąd 
przesyła swoje teksty do najpoczytniejszych i najbardziej prestiżowych pism krajowych (m. in. do „Gazety 
Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”). 

„Jadąc do Babadag” to książka o podróżach, tyle że nie chodzi o turystykę. Stasiuk upomina się o świat biedny, 
niepotrzebny i zapomniany. Pisze o Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, węgierskiej, czeskiej i słowackiej prowincji. 
„Opisuję rzeczywistość marginalną i peryferyjną, bo na takich peryferiach układa się moje życie” - mówi Stasiuk. 

W tej książce nie ma indywidualnej, człowieczej historii. Autor napisał o geografii, o pejzażu, a także o tym, jak 
rzeczywistość materialna oddziałuje na umysł człowieka. 

W tegorocznym finale wraz z Andrzejem 
Stasiukiem znaleźli się następujący autorzy i ich utwory: 

• Anna Bikont – autorka My z Jedwabnego 
• Ryszard Kapuściński – autor Podróży z Herodotem 
• Hanna Krall – autorka książki Wyjątkowo długa 

linia 
• Ewa Kuryluk – autorka książki Goldi 
• Tadeusz Różewicz – autor tomiku poetyckiego 

Wyjście 
• Dariusz Suska – autor książki Cała w piachu 

W latach poprzednich Nagrodę Literacką „Nike” 
otrzymali: 

• 1997 – Wiesław Myśliwski 
• 1998 – Czesław Miłosz 
• 1999 – Stanisław Barańczak 
• 2000 – Jerzy Różewicz 
• 2001 – Jerzy Pilch 
• 2002 – Joanna Olczak-Ronikier 
• 2003 – Jarosław Marek Rymkiewicz 
• 2004 – Wojciech Kuczok 

Lidia Świniarska 
Dominika Przybyłek 

KOMUNIKATY
W czwartek 12 X o godz. 900 klasy 1 a i 1b wzięły udział 

na terenie jednostki wojskowej w rozpoczęciu obchodów 
70-lecia Garnizonu Sieradz. Natomiast o godz. 1400 klasy 
1 c i 1 D uczestniczyły w uroczystej sesji Rady Miasta 
w Teatrze Miejskim. 

W niedzielę 16 X w 46. Biegach Ulicami Sieradza wzięli 
udział m. in. uczniowie naszej szkoły. Zajęli nast. miejsca: 
Daniel Banasiak (1 F) – 6, Michał Michalak (1 D) – 7, 
Krzysztof Pęczkowski (3 C) – 9, Dariusz Pryk (2 D) – 10. 

W czwartek 20 X klasy 1 B i 1 U pod opieką p. prof.  
A. Jabłońskiej i M. Świniarskiego wybrały się na wycieczkę 
do Kalisza, Russowa i Gołuchowa. 

We wtorek 25 X redakcja „Kuriera Zamkowego” wraz 
z opiekunem p. prof. G. Brodackim udała się do Kalisza 
 
 

na otwarcie wystawy 200 lat prasy w Kaliszu. 
W czwartek 27 X sprzedawcy z klasy 2 a pod opieką 

p. dyr. Anny Pietrzak udali się na wycieczkę do nowo 
otwartego hipermarketu „Lidl”. 

W środę 16 XI uczniowie klasy 2 C pojechali 
na wycieczkę do Gołuchowa i Kalisza. 

W dniach 17-18 XI klasa 3 F uczestniczyła w Akcji 
Merchandisingowej w sieradzkich i pozasieradzkich 
firmach handlowych. 

We wtorek 22 XI odbył się etap szkolny VI Olimpiady 
Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Wzięło w nim 
udział siedmiu uczniów (3-2E, 2-4D, 2-2A). Olimpiada 
ta jest przeprowadzana pod patronatem Konsulatu Brytyjs-
kiego w Łodzi. 

SPOTKANIE Z LITERATEM
12 października redakcja „Kuriera Zamkowego” oraz 

członkowie MIT-u wraz z opiekunami p. prof. 
G. Brodackim i M. Świniarskim uczestniczyli w spotkaniu 
z poetą, pisarzem i publicystą Andrzejem Dębkowskim, 
które odbyło się w czytelni Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sieradzu. 

Andrzej Dębkowski urodził się w 1961 roku. Obecnie 
mieszka w Zelowie. Przez wiele lat był oficerem WP. Jako 
młody chłopak pragnął zostać oficerem, ukończył Wyższą 
Szkołę Oficerską we Wrocławiu. W latach 90-tych rozstał 
się z wojskiem. Wrócił do Zelowa, gdzie podjął pracę 
w domu kultury. W związku z tym  przyszło mu ukończyć 
kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim oraz 
Państwowe Studium Oświaty i Kultury Dorosłych 
w Warszawie. Założył i redagował w Zelowie „Gazetę 

kulturalną”. Jego pierwsza książka nosi tytuł Wierzyć 
w siebie. Do kolejnych należą tomiki: Wiersze nowe i wy-
brane, Wiersze wybrane, Paryż nie jest taki piękny. Jest 
laureatem XII Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza 
w dziedzinie publicystyki. Należy do Związku Literatów 
Polskich. 

Chętnie pisze felietony. Ciekawostką było dla nas 
to, że pisze je w ciągu 40  minut, a wynoszą one 7000 
znaków. Założył własne wydawnictwo i sam składa książki. 
W sposób bardzo interesujący i barwny opowiadał 
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
(głównie redaktorom gazetek szkolnych) o swym życiu 
i metodyce pracy dziennikarskiej. Udzielił nam wielu 
cennych wskazówek mając nadzieję, że z pracą redakcyjną 
zwiążemy swe dorosłe życie. 

Dominika Szałek 



5„Kurier Zamkowy” nr 3/2005/2006 
 

  
SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT 

  
„TOWARZYSKIE NADZIEJE” „TOWARZYSKIE NADZIEJE” 

  
Polska re-

prezentacja na-
rodowa, która 
rozegrała dwa 
towarzyskie me-
cze: z Ekwado-
rem (3:0) i Esto-
nią (3:1) dała 
nam nadzieję, że 
na przyszłorocz-
nych mistrzost-
wach świata mo-
że zajść dalej niż 
w Korei i Ja-
ponii. 
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Pierwszy 
mecz pokazał, 
że mamy solidną 
i dobrze zgraną 
ekipę. Mecz od-
bywał się w tru-
dnych warun-
kach i mimo 
że było to towarzyskie spotkanie, nasi zawodnicy 
dali z siebie wszystko. Na pochwałę zasługuje 
w szczególności Euzebiusz Smolarek, który rozegrał 
bardzo dobre spotkanie i „ukoronował” je zdoby-
ciem przepięknego gola. Do wysokiej formy wraca 
też Jacek Krzynówek, który – mimo nie wykorzysta-
nego rzutu karnego – pokazał się z bardzo dobrej 
strony. 

Pierwszy 
mecz pokazał, 
że mamy solidną 
i dobrze zgraną 
ekipę. Mecz od-
bywał się w tru-
dnych warun-
kach i mimo 
że było to towarzyskie spotkanie, nasi zawodnicy 
dali z siebie wszystko. Na pochwałę zasługuje 
w szczególności Euzebiusz Smolarek, który rozegrał 
bardzo dobre spotkanie i „ukoronował” je zdoby-
ciem przepięknego gola. Do wysokiej formy wraca 
też Jacek Krzynówek, który – mimo nie wykorzysta-
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Bardzo pewnie w naszej bramce spisał się Artur 
Boruc. Do niedawna wydawało się, że to Jerzy 
Dudek jest niepodważalnie bramkarzem numer 
jeden. Teraz jednak musi rywalizować z bramka-
rzem „Celticu” Glasgow. 
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Drugi mecz z kolei pokazał, że nasza kadra ma 
wartościowych zmienników. Z bardzo dobrej strony 
pokazali się krytykowani przez media: Sebastian 
Mila i Mariusz Lewandowski. Obaj strzelili gole z 
rzutów wolnych. Cała drużyna włożyła wiele starań 
i mimo że grała w tym zestawieniu po raz pierwszy 
(i prawdopodobnie ostatni), zagrała bardzo ambitnie 
i zwyciężyła. 
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Niesamowite następstwa w drugiej połowie 
przyniosło wprowadzenie na boisko Grzegorza 
Piechny. Wykorzystał on wspaniale błąd obrony 

estońskiej i strzelił pierwszego gola w swym 
debiucie w reprezentacji Polski. 
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estońskiej i strzelił pierwszego gola w swym 
debiucie w reprezentacji Polski. 

Po tym zagraniu bramkarza Ekwadoru sędzia uznał, że Tomasz Frankowski był faulowany i przyznał 
polskiej drużynie rzut karny. Niestety nie został on wykorzystany. (fot. „Gazeta Wyborcza”) 

„Wreszcie stanąłem na baczność. Wzniosłem 
oczy ku górze i pomyślałem: Boże, co będzie dalej? 
Pierwszy z gratulacjami podbiegł chyba Sebastian 
Mila. Warto było czekać na tę chwilę, grać do 25. 
roku życia w czwartej lidze. Trzy lata temu o kadrze 
nawet nie śniłem. Któryś z kolegów: albo właśnie 
Mila, albo Ireneusz Jeleń, krzyknął do mnie: 
«Człowieku, to niesamowite, co ty robisz!» A fakt, 
że strzeliłem gola w debiucie, dotarł do mnie tak 
naprawdę dopiero po meczu, kiedy z gratulacjami 
zadzwoniła żona” – powiedział po meczu. 

„Wreszcie stanąłem na baczność. Wzniosłem 
oczy ku górze i pomyślałem: Boże, co będzie dalej? 
Pierwszy z gratulacjami podbiegł chyba Sebastian 
Mila. Warto było czekać na tę chwilę, grać do 25. 
roku życia w czwartej lidze. Trzy lata temu o kadrze 
nawet nie śniłem. Któryś z kolegów: albo właśnie 
Mila, albo Ireneusz Jeleń, krzyknął do mnie: 
«Człowieku, to niesamowite, co ty robisz!» A fakt, 
że strzeliłem gola w debiucie, dotarł do mnie tak 
naprawdę dopiero po meczu, kiedy z gratulacjami 
zadzwoniła żona” – powiedział po meczu. 

Trener Paweł Janas nie popełnia błędu Jerzego 
Engela i nie kończy selekcji zawodników. Dzięki 
temu każdy zawodnik musi walczyć o miejsce 
w składzie, a taka rywalizacja dobrze wpływa 
na morale zespołu. 

Trener Paweł Janas nie popełnia błędu Jerzego 
Engela i nie kończy selekcji zawodników. Dzięki 
temu każdy zawodnik musi walczyć o miejsce 
w składzie, a taka rywalizacja dobrze wpływa 
na morale zespołu. 

Jeśli mecz z Argentyną dojdzie do skutku, 
będzie on prawdziwym sprawdzianem umiejętności 
naszych zawodników. Póki co pozostaje nam 
cieszyć się z odniesionych zwycięstw i mieć 
nadzieję, że nasza kadra powtórzy sukces odniesiony 
31 lat temu... 

Jeśli mecz z Argentyną dojdzie do skutku, 
będzie on prawdziwym sprawdzianem umiejętności 
naszych zawodników. Póki co pozostaje nam 
cieszyć się z odniesionych zwycięstw i mieć 
nadzieję, że nasza kadra powtórzy sukces odniesiony 
31 lat temu... 

Damian BaszczyńskiDamian Baszczyński 
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Także TY możesz spotkać istoty pozaziemskie 

Bliskie spotkania I stopnia 
Pojawiają się obiekty, których nie można od razu zidentyfikować tradycyjnymi metodami obserwacyjnymi 
ani rejestracją radarową. Mogą nimi być komety, meteory, satelity, balony, chmury, światła odległych 
samochodów, samoloty a nawet gęste stada ptaków. 98% relacji o rzekomym UFO można wyjaśnić lecz 
zaczyna się problem jeżeli chodzi o te 2%... 

Bliskie spotkania II stopnia 
Tajemniczy obiekt znajduje się kilkadziesiąt metrów od świadka wydarzenia, można go dość precyzyjnie 
obserwować. Często dochodzi do zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej w samochodach i w 
domach, pogorszenie samopoczucia ludzi, pozostają ślady na ziemi (np. kręgi zbożowe - piktogramy). 

Bliskie spotkania III stopnia 
Dochodzi do bezpośredniego kontaktu z kosmitą i jego pojazdem (kto uwierzy osobie, która powie, że 
widziała ufoludka ?) 

Bliskie spotkania IV stopnia 
Póki co takie nie zostały zdefiniowane. 

A teraz kilka rad na wypadek gdybyś doświadczył(a) któregokolwiek ze spotkań: 

1. Jeżeli masz aparat fotograficzny lub kamerę, natychmiast zarejestruj widziany obiekt, zwróć uwagę na 
niego osób stojących niedaleko ciebie. Spytaj się co widzą, może oni posiadają sprzęt do rejestracji 
zdarzenia, zachęć ich do jego użycia. Jeżeli nie ma nikogo a posiadasz telefon, zadzwoń po kogoś kto 
może natychmiastowo dołączyć do obserwacji. 
2. Spójrz na zegarek i zapamiętaj godzinę w której została dokonana obserwacja. 
3. Sporządź szkic tego co widziałeś (jeśli nie wykonałeś punktu pierwszego). 
4. Zapisz adresy osób uczestniczących w obserwacji. 
5. Zapamiętaj miejsce w którym byłeś oraz miejsce gdzie przebywał obiekt oraz zapamiętaj punkty 
odniesienia do obserwowanego obiektu. Jeżeli jest noc, zapamiętaj położenie wobec Księżyca i znanych ci 
gwiazd. 
6. Po zakończeniu obserwacji zgłoś to zdarzenie ludziom zajmującym się UFO oraz dziennikarzom. Jeżeli 
ci nie uwierzą nie przejmuj się ! Przecież TY i tak widziałeś! 

 M. Ł. 
Ciekawostka ze świata wędkarzy 

 

Czy wiecie, że w polskich zbiornikach wodnych pływają gigantycznej 
wielkości drapieżniki, którym połknięcie kaczki pływającej po wodzie nie 
sprawia najmniejszych kłopotów? Z pewnością niejeden wędkarz na widok 
80-kilogramowego potwora uciekłby w popłochu. Jednak pan Janusz Pikul po emoc-
jonującym, ale również wyczerpującym pojedynku z gigantem wyciągnął na brzeg 
suma, który warzył 80 kg i miał długość 223 cm. W rankingu największych 
złowionych sumów przodują: pogromca 80-sięcio kilogramowego olbrzyma i pan 
Sławomir Sałapa, który złowił suma o wadze 78 kg i długości 238 cm. Obecny 
rekord Polski złowionego suma wynosi 88 kg. i został dokonany przez pana 
Kazimierza Wlazłego w zbiorniku Elektrowni Rybnik. 

 
Druga co do wielkości ryba zgłoszona w 2003 roku - sum 78 kg. Na  zdjęciu ze swoim pogromcą, Sławomirem Sałapą. 
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Świat techniki 
 

Cyfrowe miksowanie 
Mixman  DM2  to  cyfrowy  symulator gramofonów. Miksowanie odbywa się jednak nie na czarnych 
„winylach”, ale na utworach i dźwiękach zapisanych w formacie MP3 pobieranych z komputera. Atutem 
jest też możliwość zachowania dzieł na twardym dysku. Cena: 320 zł. 

Zakręcone radio 
Wind Up Torch Radio sprawdzi się w każdej podróży. Ta kieszonkowa latarka i radyjko 
w jednym działa nawet wtedy, gdy wyczerpią się baterie. Wystarczy wtedy kręcić wbudowaną 
korbką 90 sekund, a uzyskamy energię na 20 minut działania radia. Cena:130 zł. 

Sonarowe disco 
Ten niewielki Soundbug, wykorzystując nowoczesne technologie sonarem rodem z łodzi podwodnych, 
pozwala nagłośnić nawet sporą imprezę. Wystarczy przyczepić go lustra lub szyby, a cała ich powierzchnia 
będzie pełniła funkcję głośników. Takie głośniki bez problemu zmieścimy w plecaku czy torbie podróżnej. 
Cena:108 zł. 

Cyfrowa kurtka 
Na rynek weszła niedawno e-kurtka mpSblue firmy Rosner. Ma ona zintegrowaną z rękawem 
tekstylną klawiaturę, która przewodzącymi włóknami jest połączona z wbudowanym modułem 
Bluetooth do współpracy z telefonem komórkowym oraz zaszytym odtwarzaczem MP3 o pojemności 
128 MB pamięci. Kurtka ma też słuchawki i mikrofon wbudowane w kołnierz. Cena: nie ustalona. 

Megapikselowa komórka 
Lg zaprezentowało trzy nowe modele telefonów komórkowych Dica Phones SV550/KV5500/LP5500. 
Urządzenia mają wbudowaną matrycę fotograficzną o rozdzielczości 5 megapikseli oraz obrotowy ekran 
LCD. Nowe foto-komórki LG są wyjątkowo cienkie - mają zaledwie 18,4mm grubości. Moduł fotograficzny 
wyposażony jest w funkcję auto-focus; dostępna jest również lampa błyskowa. Telefony umożliwiają 
nagrywanie filmów wideo w rozdzielczości 640x480 pikseli przy prędkości 30 klatek na sekundę. Zarówno 
zdjęcia jak i filmy mogą być przechowywane na karcie pamięci flash MiniSD. Na razie produkty trafiają na 

rynek azjatycki i nie wiadomo czy (i kiedy) trafią do Europy. Cena: nie ustalona. 

Postrach ucznia 
Interaktywny System Odpowiedzi InterWrite PRS firmy GTCO Calcomp musi być prawdziwą zmorą dla leniwych 
uczniów i studentów. System umożliwia w pełni interaktywną współpracę wykładowcy ze słuchaczami oraz 
natychmiastową jej obiektywną ocenę. Za pomocą bezprzewodowych pilotów wszyscy uczestnicy mogą odpowiadać 
w czasie rzeczywistym na zadawane przez wykładowcę pytania, wybierając numer odpowiedzi na klawiaturze pilota. 
Rezultaty są natychmiast wyświetlane na monitorze komputera, tablicy interaktywnej lub na dużym 
ekranie za pośrednictwem projektora. System może być wykorzystany w sali dowolnej wielkości 
i przy dowolnej liczbie słuchaczy. Jedyną pociechą dla uczniów może być cena zestawu 
konferencyjnego (dla 50 użytkowników) - 3060 euro netto i 2258 euro netto w wersji szkolnej (dla 32 
użytkowników), co zapewne jest zaporą dla niejednej szkoły. 
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HIP- HOP & RAP, MUZA DLA  MŁODYCH 

Wszystko o Mobb Deep 

Mobb Deep to rapowy duet, w skład którego wchodzą Havoc (Queensbridge, Nowy York) oraz 
Prodigy (Queensbridge, Nowy York). Za najlepszy ich singiel uważa się "Shock Ones Part II" 
wyprodukowany w 1995 roku. Wywarł on ogromny wpływ na cały HIP HOP. Utwór ten wyniósł Havoca 
i Prodigiego na sam szczyt sławy. 

O Mobb Deep zaczęło być głośno na początku 1991 roku, kiedy to słynny magazyn traktujący 
o muzyce hip hop "The Source" chwalił ich w artykule, którego tytuł brzmi: "Unsigned hype". 
Wtedy Havoc i Prodigy mieli zaledwie po 16 lat, ale w ich muzyce słychać było już 
doświadczenie i niezwykle duże umiejętności. Raperzy uczyli się swojego fachu poprzez 
podglądanie w pracy Mc Shan'a i Roxanne Shante. Członkowie formacji Mobb Deep poznali się 
w 1988 roku, wtedy właśnie na Havoca największy wpływ miał jego kuzyn Mc Tragedy. Do 1992 
chronieni byli kontraktem z firmą Island Records - 4th And Broadway. Do pomocy przy produkcji 
pierwszego albumu mieli zostać zatrudnieni Dj Premier i Large Proffesor. Niestety wkrótce 
potem po kłótni z managerem projekt się rozpadł. To jednak nie zniechęciło duetu do pracy. 
Przygotowali oni album "The Infamous", który w pozytywnym znaczeniu różnił się bardzo 
od poprzednich produkcji. Następny album "Murda Muzik" został bardzo krytycznie przyjęty. 
Pomimo to duet Havoca i Prodigiego zebrał bardzo dużo komercyjnych nagród. Niedługo potem 
Prodigy nagrał swoją solową płytę, która nosi tytuł "H.N.I.C.". Ostatnio wydali nowy krążek 
"Infamy". Niestety odchodzi on troszkę od klimatu poprzednich produkcji grupy, ale mimo tego 
jest dobry, a bity są spokojne i przyjemne dla ucha. 
 

Coś na ząb 
 

„Jabłka zapiekane” 
 

Przepis: 
2 duże jabłka (landsberska, boiken, reneta), 2 białka, 15 dag cukru, 
cukier waniliowy lub kawałek wanilii. 5 dag zmielonych orzechów lub 
migdałów, odrobina śmietanki 1 łyżka cukru pudru, l łyżka tartej bułki 
Sposób wykonania: 
Jabłka umyć, obrać, przekroić na pół, wydrążyć gniazdka pestkowe; 
nałożyć w te miejsca „czubato” orzechów zmieszanych z cukrem 
pudrem i śmietanką. Ustawić połówki jabłek na odpowiednio 
przyciętym arkusiku folii aluminiowej lub ogniotrwałym półmisku, 
posypać z wierzchu tartą bułką zmieszaną z orzechami. Na każdym 
jabłku umieścić „kopkę" ze sztywno ubitej piany z cukrem kryształem, 
wstawić do średnio nagrzanego piekarnika (220°C) i zapiekać 30 min. 
Podać na gorąco. 

„Galaretka biała ze zsiadłego mleka" 
 

Przepis: 
3 szklanki zsiadłego mleka, 3 pełne łyżki cukru, wanilia lub skórka 
utarta z cytryny wyszorowanej i sparzonej, 3 łyżki żelatyny deserowej, 
syrop owocowy do polania. 
Sposób wykonania: 
Żelatynę namoczyć w 4 łyżkach zimnej wody, po czym rozpuścić 
w jak najmniejszej ilości wrzątku i zagotować. Mleko w garnku lub 
stojaku miksować lub ubijać trzepaczką wlewając po trochu 
ostudzoną żelatynę, dodają też cukier z wanilią lub utartą skórką. 
Wyłożyć deser do szklanych pucharków, pozostawić w lodówce 
do stężenia. Podając polać syropem owocowym. Najlepiej przyrzą-
dzić deser poprzedniego dnia. 

 

Życzę smacznego 
Bombel  

 
Uśmiechnij się 

 
Pani od polskiego mówi do uczniów: 
- Kto zna odpowiedź, ręce do góry. 

Na to Jasio:  - A co, będzie pani strzelać? 
 

- Mamo, dziś nie muszę iść do szkoły! 
- A dlaczego ? 

- Bo pani powiedziała, że jak ktoś nie odrobi lekcji, ma się nie 
pokazywać w szkole. 

 
Przysłowia óczą: 

 
+  Kto rano wstaje, temu się oczy kleją. 

+ Co się przywlecze to nie uciecze. 
+ Czego się Jaś nie nauczy - z tego go spytają. 

+ Nie taki diabeł straszny, jak nauczyciel. 
+ Jak sobie zaśpisz, tak się wyśpisz. 

+ Pokorny uczeń z dwóch ściąg ściąga. 
+ Nie wszystko złoto, co kupisz na odpuście. 

Facet spotyka kolegę policjanta na ulicy. 
- Cześć, co robisz ? 

- Niosę piwo dla komendanta. 
- A po co Ci te drzwi ? 

- Kazał przynieść coś do otwierania. 
 
 

Przychodzi facet do dentysty. 
- Panie doktorze, wydaje mi się, że jestem ćmą. 

- Rozumiem. Ale moim zdaniem powinien pan iść 
do psychiatry. 

- No tak, wiem, ale tylko u pana świeciło się światło. 
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Moja ulubiona drużyna 
 

FC Barcelona (również znana jako Barça) – 
klub sportowy z Barcelony w Hiszpanii założony 
29 listopada 1899 roku przez Hansa Gampera. 
Posiada wiele sekcji z różnych dyscyplin sportu. 
Głównym stadionem klubu jest Camp Nou. 
Drużyna piłkarska FC Barcelona przynajmniej od 
pięciu lat stacza boje z odwiecznym rywalem 
Realem Madryt o miano najlepszej drużyny 
Hiszpanii. Fani FC Barcelona nazywani są culés.  
 

Skład w sezonie 2005/2006: 
Bramkarze: 

1. Victor Valdes Arribas 
25. Albert Jorquera Fortia 
28. Ruben Iván Martínez Andrade  

Obrońcy: 
2. Juliano Haus Belletti  
4. Rafael Marquez Alvarez Ojea  
5. Carles Puyol Saforcada 
12. Giovanni van Bronckhorst 
15. Edmilson Gomes de Moraes 
16. Sylvinho, Silvio Mendes 
23. Oleguer Presas Renom 
27. Carlos González Peña 
32. Damià Abella Pérez 

Pomocnicy:  
3. Thiago Motta 
6. Xavi, Xavier Hernandez Creus 
8. Ludovic Giuly 
17. Mark Van Bommel 
18. Gabri, Gabriel Garcia De la Torre 
20. Deco, Anderson Luis de Souza  
24. Andres Iniesta Lujan 

Napastnicy: 
7. Henrik Larsson 
9. Samuel Eto'o Fils 
10. Ronaldinho, Ronaldo Assis Moreira  
11. Maximiliano Gaston Lopez 
14. Santiago Ezquerro Marin 
29. Oriol Riera Magen 
30. Lionel Messi 

Trener: 
Frank Rijkaard  

 
Piotr Pawlak

Ja będę obok 
 

Kiedy nikogo nie będzie i pomyślisz, 
że nikomu nie zależy. 
Kiedy cały świat opowie się przeciwko Tobie 
i poczujesz się osamotniony. 

Ja będę obok 
 
Kiedy ten na którym najbardziej  Ci zależy, 
nie będzie dbał o Ciebie. 
Kiedy ten, komu dasz swoje serce, 
rzuci Ci je w twarz. 

Ja będę obok 
 
Kiedy osoba, której zaufałeś, 
zdradzi Cię. 
Kiedy ten, z którym dzielisz 
wszystkie myśli i tajemnice, 
nie będzie pamiętał nawet o Twoich urodzinach. 

Ja będę obok 
 
Kiedy wszystko, czego będziesz potrzebował, 
to ktoś, kto Cię wysłucha. 
Kiedy wszystko, czego będziesz potrzebował, 
to ktoś, kto otrze Twoje łzy. 

Ja będę obok 
 
Kiedy Twoje serce będzie tak bolało, 
że nie będziesz mógł nawet oddychać. 
Kiedy będziesz chciał już tylko położyć się 
i umrzeć. 

Ja będę obok 
 
Kiedy zaczniesz płakać słysząc smutną 
piosenkę. 
Kiedy łzy nie będą chciały przestać płynąć. 

Ja będę obok 
 
Więc widzisz, będę obok aż do końca. To jest 
obietnica, którą mogę Ci dać. Jeśli 
kiedykolwiek będziesz mnie potrzebował, 
po prostu daj mi znak i 

znajdę się obok. 
 

Patrycja Wysocka
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Andrzejki Andrzejki 

  
Andrzejki - według tradycji są świętem obchodzonym tylko przez 

panny, które poznają na nich imię swojego przyszłego męża. Dla 
kawalerów przewidziane były „katarzynki” przypadające 24 listopada. 
Obecnie odbiega się od tradycji i andrzejki stały się oczywiście świętem, na 
którym wróżą sobie wszyscy, wszystkim i wszystko, a przepowiednie 
traktowane są bardziej z przymrużeniem oka. 

Andrzejki - według tradycji są świętem obchodzonym tylko przez 
panny, które poznają na nich imię swojego przyszłego męża. Dla 
kawalerów przewidziane były „katarzynki” przypadające 24 listopada. 
Obecnie odbiega się od tradycji i andrzejki stały się oczywiście świętem, na 
którym wróżą sobie wszyscy, wszystkim i wszystko, a przepowiednie 
traktowane są bardziej z przymrużeniem oka. 

Nasza wychowawczyni 

  
Zwyczaje i wróżby andrzejkowe: Zwyczaje i wróżby andrzejkowe: 
Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie 

roztopionego wosku na wodę. Wosk można lać bezpośrednio lub przez 
dziurkę np. w kluczu. Na podstawie kształtu woskowej figurki lub kształtu 
cienia rzucanego przez nią przewidujemy przyszłość lejącego. 

Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie 
roztopionego wosku na wodę. Wosk można lać bezpośrednio lub przez 
dziurkę np. w kluczu. Na podstawie kształtu woskowej figurki lub kształtu 
cienia rzucanego przez nią przewidujemy przyszłość lejącego. 

Większość wróżb andrzejkowych ma na celu przepowiedzenie, która z 
panien pierwsza wyjdzie za mąż i tak na przykład: 

Większość wróżb andrzejkowych ma na celu przepowiedzenie, która z 
panien pierwsza wyjdzie za mąż i tak na przykład: 

• Sposobem wywróżenia szybkiego zamążpójścia jest zabawa z butami. 
Panny ustawiają buty z lewej nogi jeden za drugim w pokoju, po 
czym ostatni przestawiają na początek tak długo, aż pierwszy but nie 
dotknie progu. Panna, której but pierwszy dotknie progu, pierwsza 
wyjdzie za mąż. 

• Sposobem wywróżenia szybkiego zamążpójścia jest zabawa z butami. 
Panny ustawiają buty z lewej nogi jeden za drugim w pokoju, po 
czym ostatni przestawiają na początek tak długo, aż pierwszy but nie 
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rys. Magda Tomkowiak 

• Inne wróżby andrzejkowe, to na przykład wróżenie z obierki: należy obrać jabłko tak, żeby powstała 
jedna obierka, po czym rzucić ją za siebie; kształt obierki ma oznaczać pierwszą literę imienia 
przyszłego męża. 
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• Można też położyć pod trzy filiżanki monetę, obrączkę, listek, a czwartą zostawić pustą. Po przemie-
szaniu filiżanek wybieramy jedną z nich i jeśli trafiliśmy na monetę - wróży to bogactwo, obrączka 
przepowiada zamążpójście, listek – miłość. Pusta filiżanka oznacza, że w nowym roku nie wydarzy 
się nic nowego. 
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• A jak poznać imię przyszłego małżonka/żony?. Wkładamy pod poduszkę karteczki z wypisanymi 
imionami rano po przebudzeniu się wyciągamy jedną z kartek i odczytujemy z niej imię lubego.  
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• Innym sposobem na poznanie imienia ukochanego jest wycięcie z papieru serca, napisanie na nim 
imion, po czym przebicie go igłą od tyłu. Imię, na jakie trafi igła to, oczywiście, imię przyszłego 
narzeczonego. 
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• Magiczne zapałki. Pomyśl sobie życzenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi łebkami do góry. 
Jeżeli zapałki będą palić się “ku sobie”, życzenie się spełni w ciągu roku, a jeśli nie – będziesz 
musiała dłużej poczekać na jego realizację. 
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Wróżb jest oczywiście mnóstwo, nie sposób wspomnieć o wszystkich. Niech wystarczy tych kilka na 

początek, a cała reszta długiego, upojnego wieczoru zależeć będzie tylko od waszej inicjatywy, wyobraźni, 
waszego szaleństwa i nietuzinkowości. 
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Najważniejsze przecież jest to, by się świetnie zabawić, więc życzymy Wam niezapomnianego wieczoru 
andrzejkowego, miłego towarzystwa, no i oczywiście spełnionych wróżb. 
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Małgorzata TępowskaMałgorzata Tępowska 
Justyna Bojzan
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