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11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

W 1918 roku, po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość. Jesienią 1918 

roku dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się 

w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku 

upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy. 

Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc klęskę 

zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego państwa. W dniu 28 X 

1918 roku w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która zaczęła przejmować władzę z rąk Austriaków na 

terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Przypieczętowaniem jej dzieła było w kilka dni później rozbrojenie załogi 

austriackiej przez członków konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej oraz legionistów i młodzież. W dniu 1 XI 

1918 roku we Lwowie wybuchły walki polskiej ludności z Ukraińcami, którzy proklamowali powstanie Zachodnio-

Ukraińskiej Republiki Ludowej. 

W nocy z 6 na 7 XI powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem 

Ignacego Daszyńskiego, w którego skład weszli przedstawiciele PPS, PPSD i PSL „Wyzwolenie”. Równocześnie 

podległe rządowi oddziały przystąpiły do rozbrajania wojsk okupacyjnych na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie.  

W tym właśnie czasie powrócił do kraju Józef Piłsudski, więziony od lipca 1917 roku przez Niemców. W dniu 

10 X 1918 roku przybył on do Warszawy. Jego przyjazd wywołał entuzjazm wśród ludności stolicy i masowe 

rozbrajanie okupantów na terenie całej Kongresówki. W dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi 

Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Wojskiem Polskim, a trzy dni później przekazała mu całą 

władzę cywilną. Dzień wcześniej podporządkował mu się również Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 

w Lublinie. Józef Piłsudski powołał nowy centralny rząd, który w dniu 21 listopada wydał manifest zapowiadający 

reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu, uzależniając jednak ich przeprowadzenie od postanowień 

przyszłego Sejmu Ustawodawczego. Jednocześnie Józef Piłsudski wprowadził bardzo korzystne dla robotników 

warunki pracy i zapowiedział wybory parlamentarne.  

W dniu 22 listopada Józef Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z premierem podpisał dekret 

o tymczasowych władzach Republiki Polskiej.  

O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodległości przyszło narodowi polskiemu toczyć krwawe 

boje. W dniu 27 XII 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie, które przywróciło Wielkopolskę do macierzy. 

W Galicji Wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińcami, a na wschodnich kresach Polski oddziały samoobrony 

walczyły z bolszewikami. Ponadto trzeba było trzech powstań śląskich, by część Górnego Śląska znalazła się 

w granicach Polski. Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska, w której naród 

polski obronił odzyskaną niepodległość.  

Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka 

władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak dzień ten był już od 

1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych 

przez Polaków w kraju i zagranicą.  

Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc 

Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 

roku Sejm IX Kadencji przywrócił narodowi to święto.  
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WYWIAD Z JOASIĄ KOZŁOWSKĄ 
PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
„Kurier Zamkowy”: Dlaczego wzięłaś udział w wyborach? 
Joanna Kozłowska: Udział w wyborach był pomysłem z mej strony spontanicznym. Na początku nie sądziłam, 
że w ogóle znajdę się w samorządzie szkolnym, a cóż dopiero, że zostanę przewodniczącą. 
„K. Z.”: Kto lub co skłoniło Cię do udziału w wyborach? 
J. K.: Do wzięcia udziału w wyborach nakłonił mnie mój kolega z klasy. Ale na pewno nie bez znaczenia była chęć 
sprawdzenia swoich możliwości i szans. 
„K. Z.”: Czy jesteś zaskoczona wynikiem? 
J. K.: Zaskoczona to chyba mało powiedziane. Nie nastawiałam się na to, że mogę zostać przewodniczącą. 
Po wyborach dostałam telefon, że to właśnie ja jestem przewodniczącą i przyznam się, że dopiero kiedy przyszłam 
do szkoły i zobaczyłam plakat – uwierzyłam. 
„K. Z.”: Czy nie boisz się nowego wyzwania? 
J. K.: Lubię nowe wyzwania. Lubię sprawdzać się w czymś nowym i nieznanym, więc wydaje mi się, że ten rok 
będzie dla mnie ważnym sprawdzianem. 
„K. Z.”: Czy masz już jakieś plany dotyczące pracy w samorządzie? 
J. K.: Na pewno chciałabym kontynuować to, co zaczął Kuba – nasz dotychczasowy przewodniczący. Ale samorząd 
cały czas myśli nad czymś nowym, co mogłoby wspomóc dobre funkcjonowanie szkoły. W planach samorządu jest 
dalsze pomaganie szkolnemu wolontariatowi, organizowanie akademii i innych inicjatyw. Mamy również nadzieję, że 
uda nam się pomagać potrzebującym. Już pierwsze nasze działania chcielibyśmy, żeby były widoczne na święta 
Bożego Narodzenia. Ale poza tym planujemy organizować różne konkursy, by zachęcić uczniów do zabawy 
i współpracy. 
„K. Z.”: Czy uważasz, że po wyborach staniesz się bardziej rozpoznawalna w szkole? 
J. K.: Osobiście nie liczę na to, jednak wydaje mi się, ze w jakiś sposób na pewno. 
„K. Z.”: Są problemy, które trudno załatwić, jednak uczniowie mogą domagać się ich załatwienia. Jak sobie 
z tym poradzisz? 
J. K.: Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i na pewno, jeśli takie problemy się pojawią, bardzo chętnie postaramy się 
je załatwić. Czekamy tylko na takie propozycje, bo rozwiązywanie trudnych spraw będzie dla nas bardzo motywujące. 
Oczywiście, nie wszystko da się zrobić. Jednak na pewno zrobimy to, co w naszej mocy. 
„K. Z.”: Co Twoim zdaniem należałoby zmienić w szkole? 
J. K.: Przyzwyczajenie do palenia w toaletach. Ale boję się, że jest to niemożliwe, bo nauczyciele nie są w stanie 
stwierdzić, czy ktoś się załatwia czy pali. Ale są również i inne sprawy. Jedna z nich już się zajęliśmy, mam na myśli 
sprawę otwierania szatni przed przerwą. Na pewno ułatwi to przebieranie się uczniów. Podanie z tym problemem 
trafiło już do pani dyrektor i z tego, co mi wiadomo, zostało pozytywnie rozpatrzone. W najbliższym czasie nie 
powinno już być problemu z oczekiwaniem na przyjście pani woźnej. 
„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych planów i satysfakcji z pracy 
na stanowisku przewodniczącej Samorządu Szkolnego. :) 

Roma 
 

KONKURS O ŚWIĘTYM MAKSYMILIANIE MARII KOLBE 
 
W piątek 6 XI 2009 r. odbył się etap szkolny IV Konkursu Sieradzkich Szkół Średnich nt. „Święty Maksymilian 

Maria Kolbe – życie, działalność i kult”. Miał on na celu zapoznanie młodzieży ze świętym, który całe swoje życie, 
aż po męczeńską śmierć, poświęcił Bogu i innym ludziom. 

Ideą tego konkursu jest popularyzowanie świętych Kościoła Katolickiego, a w szczególności świętych Diecezji 
Włocławskiej. W latach poprzednich w ramach konkursu młodzież przybliżała sobie już postacie św. Urszuli 
Ledóchowskiej, papieża Jana Pawła II oraz s. Faustyny Kowalskiej. Każdego roku odbywa on się na poziomie 
szkolnym i  międzyszkolnym. 

Tej jesieni do etapu szkolnego w naszej szkole przystąpiło 37 uczniów. Motto tegorocznego konkursu brzmiało: 
„Nie ma większej miłości od tej, jeżeli ktoś oddaje swoje życie za brata”. Rozpoczęcie konkursu nastąpiło o godz. 
13.00 w obecności pani dyrektor Magdaleny Marciniak. Pytania zostały przygotowane w postaci testu, a młodzież 
miała 40 minut na jego rozwiązanie Konkurs został przygotowany przez katechetów – Martę Siniarską i Dariusza 
Danielewskiego. W styczniu 2010 r. odbędzie się międzyszkolny etap tego konkursu. 

Z przyjemnością informujemy, że do międzyszkolnego etapu konkursu zakwalifikowali się: Patrycja Perka (2D), 
Brąś Anna (2A), Anna Wania (3B), Dawid Matusiak (3B) i Justyna  Derda (2D). 

P. prof. Dariusz Danielewski 
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PRZYZNANO LITERACKĄ NAGRODĘ „NIKE” 
 

 
Tegorocznym laureatem 

Nagrody „NIKE” 
został poeta, 

Eugeniusz Tkaczyszyn - Dycki, 
za tomik poetycki 

„Piosenka o zależnościach i uzależnieniach”. 
 

 

 
Czym jest „Nike”? 
To nagroda za najlepszą książkę roku. Przyznawana jest zawsze w pierwszą niedzielę października, w tym 

roku po raz 13. W konkursie mogą startować wszystkie gatunki literackie. Nagrody nie można podzielić ani nie 
przyznać. Dotyczy tylko autorów żyjących. Zwycięzca wyłaniany jest w trzech etapach. Pierwszy to 20 nominacji, 
drugi to wybór siedmiu finalistów. Decyzję o przyznaniu nagrody jury podejmuje w dniu jej wręczenia.  
 

FINALIŚCI „NIKE” 2009: 
 

- Fabryka muchołapek A. Bart 
- Bambino I. Iwasiów 
- Gesty I. Karpowicz 
- Pałac Ostrogskich T. Piątek 

- Królowa tiramisu B. Sławiński 
- Gulasz z turula K. Varga 
- Piosenka o zależnościach i uzależnieniach 
  E. Tkaczyszyn-Dycki 

 
Jury 13 edycji literackiej nagrody „NIKE” 2009, pod przewodnictwem Grażyny Borkowskiej w składzie: 

Edward Bartoś, Tadeusz Bradecki, Kinga Dunin, Tomasz Fijałkowski, Marcin Król, Dariusz Nowacki i Marta Wyka, 
4 października przyznało ją poecie Eugeniuszowi Tkaczyszynowi-Dyckiemu za tom Piosenka o zależności 
i uzależnieniach opublikowany przez Biuro Literackie. 

Grażyna Borkowska, przewodnicząca jury, w uzasadnieniu wyboru napisała: „Poezja Eugeniusza 
Tkaczyszyna-Dyckiego uruchamia różne kody literackie, lecz w żadnym z tych kodów (wzorów mówienia) nie 
wyczerpują się jej znaczenia i sensy."  

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, urodził się w Wólce Krowickiej koło Lubaczowa w roku 1962. Dzieciństwo 
i młodość spędził w okolicach Przemyśla i dorastał na pograniczu języków i kultur: ukraińskiej i polskiej. Do dzisiaj 
ten niesłychanie drażliwy styk kulturowy i historyczny boleśnie dynamizuje jego twórczość. Można też powiedzieć, że 
swoista, szorstka i zdobywająca się na niepowtarzalną melodykę poezja Tkaczyszyna-Dyckiego swoją specyficzność 
zawdzięcza temu stykowi, chociaż niewiele w niej bezpośrednich kresowych zapożyczeń.  

Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego jest najoryginalniejszym chyba, najlepiej rozpoznawalnym głosem 
pośród wszystkich poetów średniego i młodego pokolenia. To poeta niepodobny do nikogo, sam kształtujący własną 
tradycję, na własną rękę poszukujący sobie precedensów w dawnej liryce. I ufający niepowtarzalności swojej 
psychicznej i egzystencjalnej konstrukcji. Poeta łączy w swej poezji nie tylko fascynację konceptualizmem, 
marinizmem, ale także nadaje swym wierszom muzyczność i nacechowanie filozoficzne. Jego wiersze zestawiane są 
wielokroć z poezją Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. 

Laureat nagrody otrzymał statuetkę „Nike” dłuta prof. Gustawa Zemły i czek na 100 tys. zł. Fundatorami 
Nagrody Literackiej „Nike” są „Gazeta Wyborcza" i Fundacja „Agory”. 

Oprac. Iwona Gołdyn 
 

WARTO PRZECZYTAĆ: 
 

Witam! 
Chciałabym przedstawić Wam jedną z książek mojej ulubionej pisarki Marty Fox. Przeczytałam chyba wszystkie utwory jej 

autorstwa, a z każdą następną jestem pod coraz większym wrażeniem. Niebo z widokiem na niebo to powieść o trudnym 
dojrzewaniu młodzieży, o miłości i o problemach, jakie dotykają nas w życiu codziennym. Główni bohaterowie to Artur i Kinga. 
Cudem poznają się w chaosie, który ich otacza. Zaczyna rodzić się między nimi cudowne uczucie. Rozmawiają ze sobą 
wierszami. Mają swój własny, cudowny świat, w którym ich dusze non stop fruwają w chmurach. Para ta tworzy sobie doskonały 
„wierszowy” azyl, w którym doskonale się odnajduje. Powieści uroku dodaje duża ilość wierszy, które bardzo umiejętnie 
wprowadzone zostały w opowieść o normalnym życiu. Uważam, że każdego, kto ma w sobie choć trochę wrażliwości książka 
ta wzruszy i zachwyci. Gorąco zachęcam do przeczytania. :) 

Karolina 
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NOBEL DLA MÜLLER 
 

Szwedzka Akademia Nauk w dniu 
9 października 2009 roku przyznała Literacką 
Nagrodę Nobla niemieckiej pisarce, Hercie 
Müller. Werdykt jurorów oraz jego uzasad-
nienie przedstawił dziennikarzom Peter 
Englund, sekretarz akademii. 

Ceremonia wręczenia nagród Nobla 
nastąpi 10 grudnia 2009 w Sztokholmie. 
Tradycyjnie medale i dyplomy wręczy 
laureatom król Szwecji Karol Gustaw XVI. 
 

Herta Müller urodziła się 17 VIII 1953 roku w wiosce zamieszkałej głównie przez Niemców w wielokulturowym 
Banacie w Rumunii. Podczas wojny jej ojciec był żołnierzem Waffen-SS. Jej matka po wojnie została wywieziona 
wraz z innymi Niemcami banackimi na roboty do ZSRR. W dzieciństwie posługiwała się wyłącznie językiem 
niemieckim, język rumuński poznała dopiero w szkole. W Timişoarze studiowała germanistykę i literaturę rumuńską. 
W czasie studiów należała do literackiej Aktionsgruppe Banat, gdzie poznała przyszłego męża. W 1976 podjęła pracę 
jako tłumaczka tekstów technicznych w fabryce maszyn, jednak w 1979 po odmowie współpracy z Securitate straciła 
pracę. Zarobkowała, pracując w przedszkolu i udzielając prywatnych lekcji języka niemieckiego. W 1982 udało się jej 
wydać (po wcześniejszym okrojeniu przez cenzurę) swoją debiutancką powieść Niziny. W 1987 wraz ze swoim 
ówczesnym mężem, Richardem Wagnerem, po dwóch latach starań emigrowała do RFN i Berlina Zachodniego. 
Pracowała jako „writer-in-residence" i „visiting professor" na kilku uniwersytetach w Niemczech i za granicą, m.in. na 
Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, gdzie zamieszkała. W październiku br. otrzymała literacką Nagrodę Nobla. 

„Dokładnie nie wiem, kim jestem. Być może po części niemiecką, a po części rumuńską pisarką, albo ani jedną, 
ani drugą (..) Nie jestem prawdziwą Niemką, ale nie jestem też prawdziwą Rumunką. Pochodzę z miejsca pomiędzy" 
– mówi pisarka o sobie. 

Polecam Wam jedną z najgłośniejszych powieści Müller z 1994 roku pt. „Sercątko”. Ukazuje ona obraz z życia 
Rumunii w czasach reżimu Ceausescu. Czworo przybyłych ze wsi na studia w mieście młodych ludzi zaprzyjaźnia się 
po zagadkowej śmierci Loli, koleżanki z akademika. Żyją ze świadomością, że są śledzeni. Policja przeszukuje ich 
rzeczy, mieszkania rodziców, kontroluje listy.... Zapewniam że po przeczytaniu ta powieść na długo zapadnie 
w Waszej pamięci.... 

Müller jest dziesiątym pisarzem języka niemieckiego uhonorowanym literackim Noblem i dwunastą kobietą, 
która zdobyła tę nagrodę. Dostała ona Nobla, jako ta, "która łącząc intensywność poezji i szczerość prozy przedstawia 
świat wykorzenionych" - napisała w uzasadnieniu werdyktu Akademia Szwedzka.  

Nataluś 

Książki Herty Müller (w polskim przekładzie): 

• Sercątko, przeł. Alicja Buras, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2003, 
• Dziś wolałabym siebie nie spotkać, przeł. Katarzyna Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2004, 
• Lis już wtedy był myśliwym, przeł. Alicja Rosenau, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2005,  
• Król kłania się i zabija, przeł. Katarzyna Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2005, 
• Niziny, przeł. Katarzyna Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006, 
• Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie, przeł. Katarzyna Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 

2006, 
• Głód i jedwab, przeł. Katarzyna Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008. 

LISTOPADOWE INICJATYWY TWI „ZAMKOWA 15” 
 
Z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” w tym miesiącu odbyły się: 
We wtorek 17 XI 2009 r. o godz. 12:00 w sali 207 warsztaty dla osób zainteresowanych fotoreportażem (przy 

współudziale p. prof. M. Świniarskiego). 
W środę 18 XI 2009 r. o godz. 10:30 spotkanie z wolontariuszami z Hiszpanii i Węgier na temat różnic 

międzykulturowych. Były to kolejne warsztaty organizowane we współpracy z Fundacją FERSO.  
Również 18 XI, o godz. 16.00, nastąpiło otwarcie wystawy zdjęć „Magiczne miejsca – wspomnienia z wakacji”. 
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„PAMIĘTAJ POMAGAĆ!” 
 

W poniedziałek 9 listopada 2009 r. uczniowie z klasy 2L: Martyna Wiewiura, Paulina Knop oraz Wiktor 
Kubas zawieźli do schroniska w Łodzi przy ulicy Marmurowej żywność i koce, które zostały zebrane w naszej szkole 
w ramach akcji „Pamiętaj pomagać!” przygotowanej i przeprowadzonej przez P. Knop i M. Wiewiurę. 

Schronisko w Łodzi jest utrzymywane przez Gminę Łódź. Przebywa w nim ponad 700 psów i ponad 100 
kotów; schronisko jest stanowczo za małe, przepełnione, gdyż pierwotnie miało służyć tylko dla ok. 250 psów. 

To straszne, że w jednym boksie przebywa od kilku do kilkunastu zwierząt. Psy muszą walczyć ze sobą 
o ciepłą budę, więcej jedzenia oraz o uwagę odwiedzających. Każdy pies marzy tu o odrobinę czułości, miłości, 
bezpiecznym domku i pieszczotach, ma nadzieję, że ktoś go zabierze. Te smutne zwierzaki, pozostawione same sobie 
przez lekkomyślnych, nieodpowiedzialnych, głupich ludzi, którzy mieli kiedyś ochotę na małego, czworonożnego 
pupila, lecz gdy ten się już znudził, wyrzucają go lasu, na jakieś pustkowie, bądź podrzucają komuś pod dom, nie 
myśląc co dalej pocznie ta żywa istota. Przestraszone płaczą rzewnymi łzami sądząc, że zrobiły coś bardzo złego i że 
już nie są kochane przez swoich właścicieli, dlatego zostały porzucone. A tymczasem, znieczulica ludzka (choć to nie 
jest usprawiedliwienie) pozwala na to wszystko. 

To przez nas te zwierzęta znajdują się w schronisku lub umierają ze smutki i głodu, ale także dzięki nam 
znajdują w schronisku ciepły kąt i pożywienie, ponieważ (na szczęście) znajdują się jeszcze ludzie, którzy pomagają 
tym bezbronnym oraz słabym stworzeniom. 

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zrozumienie i za okazaną pomoc łódzkim czworonogom. 
Równocześnie bardzo prosimy: nawołujmy do pomocy, a także sami pomagajmy i wspierajmy wszelkie inicjatywy, 
jakie odbywają się w naszej szkole. 

Jesika Szewczyk 
 

SCHRONISKO 
 

Czy to może wreszcie już ty? 
Wiesz, tak bardzo długo tu czekam 
W klatkach wszystkich wielkie poruszenie  
Chyba lepiej będzie, jak zaszczekam 
Ty na pewno rozpoznasz mój głos 
Zawsze przecież się śmiałeś, jak wyję 
Tylko nie wyjdź z jakimś innym psem 
Bo ja tego już nie przeżyję 
Tutaj zawsze w misce coś jest 
Wszystkie psy tutaj raczej są miłe 
Czasem nawet mnie ktoś pogłaszcze 
Ale czemu mnie tu zostawiłeś? 

 
Barbara Borzymowska 

 

 
EUROLEKCJA na temat EUROWOLONTARIATU 

 
Dla wolontariuszy z naszej szkoły oraz dla uczniów – członków Towarzystwa Wspierania Inicjatyw 

„Zamkowa 15”, pan Łukasz Mikołajczuk z łódzkiego oddziału Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego “FERSO”  przeprowadził eurolekcję. Zajęcia odbyły się 27 października 2009 r. i dotyczyły 
eurowolontariatu. Pan Łukasz wyjaśniał, w jaki sposób można wziąć udział w wolontariacie europejskim, 
jakie są warunki w nim uczestnictwa oraz jakie należy spełniać kryteria, by zostać eurowolontariuszem. 
Podczas zajęć pracowaliśmy aktywnie, wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, co łączy wolontariat 
i podróże zagraniczne. Okazało się, że to jest właśnie EUROWOLONTARIAT! Za pomocą prostego 
ćwiczenia pan Łukasz pokazał nam także, że dobra znajomość języka obcego wcale nie jest potrzebna, 
by porozumieć się w innych krajach. 

p. prof. Katarzyna Pilc-Vinci 
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 
 

KARKÓWKA NA SŁODKO 
 

Składniki: 
 kawałek karkówki 
 delikat do mięs 
 25 dag rodzynek 

 1 i 1/2 szklanki soku jabłkowego 
 tłuszcz do smarowania 

 
 
Sposób przygotowania: 
 

Karkówkę pokroić na 2 cm grubości plastry i z każdej strony obsypać obficie delikatem. Naczynie żaroodporne 
posmarować tłuszczem. Ułożyć plastry mięsa, obsypać rodzynkami i położyć kolejną warstwę karkówki i znowu 
posypać rodzynkami. Powtórzyć układanie warstw mięsa i rodzynek do wyczerpania składników. Zalać mięso sokiem 
jabłkowym, przykryć i wstawić do piekarnika. Piec w temp. 200 stopni do miękkości podlewając sokiem. Pod koniec 
pieczenia odkryć i lekko zapiec. 
 

ZAPIEKANKA ZBÓJNICKA 
Składniki: 

 0,5 kg ziemniaków 
 3 cebule 
 30 dag boczku 

 30 dag pieczarek 
 20 dag sera żółtego 

 
 
Sposób przygotowania: 
 

Ziemniaki obrać, pokroić w cieniutkie plasterki i posolić. Pieczarki, boczek i cebulkę pokroić w plastry, 
doprawić do smaku i podsmażyć. Naczynie żaroodporne wysmarować i układać warstwami ziemniaki i farsz i znowu 
ziemniaki i farsz. Wszystko posypywać ziołami prowansalskimi (jak kto lubi). Na wierzchu posypać tarkowanym 
serem żółtym. Zapiekać pod przykryciem w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez 30 min. 
 

SAŁATKA MAKARONOWA Z SZYNKĄ 
Składniki: 

 25 dag makaronu rurki 
 5 dag szynki 
 1 puszka groszku 

 1 puszka kukurydzy 
 4 łyżki jogurtu naturalnego 
 4 łyżki majonezu 

 1 łyżka soku z cytryny 
 Kilka gałązek natki 
 Cukier, sól, pieprz 

 
Sposób przygotowania: 
 

Plasterki szynki kroimy w kostkę. Groszek i kukurydzę odsączamy z zalewy. Makaron gotujemy na półtwardo, 
odcedzamy, przelewamy zimną wodą i studzimy. Do ostudzonego makaronu dodajemy groszek, szynkę, kukurydzę 
i mieszamy. Majonez łączymy z jogurtem, sokiem z cytryny, przyprawiamy solą, pieprzem, cukrem i mieszamy. 

Do salaterki wkładamy wszystkie składniki, polewamy sosem i mieszamy. 
Na koniec dekorujemy sałatkę listkami natki. 
 

SAŁATKA Z OGÓRKÓW Z JAJKAMI: 
 
Składniki: 

 500 g ogórków 
  3 żółtka 

 ¾ szkl. jogurtu 
 5 łyżek majonezu 

 koperek 
 sól, pieprz 

 
Sposób wykonania: 
 

Ogórki obrać po czym je pokroić i zalać osoloną wodą. Trzymać na ogniu około 10 minut. W międzyczasie 
żółtka utrzeć razem z majonezem i jogurtem. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem i połączyć z posiekanym 
koperkiem. Następnie ogórki odcedzić, oprószyć solą oraz pieprzem i polać sosem. 
 

Smacznego!!! 
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200. ROCZNICA URODZIN 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

 
KIEDY PRAWDZIWIE 

POLACY POWSTANĄ… 
 

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, 
To składek zbierać nie będą narody, 

Lecz ogłupieją – i na pieśń strzelaną 
Wytężą uszy, odemkną gospody. 

 
I będą wieści z wichrami wchodziły, 

A każda będzie serce ludów pasła; 
Nieznajomymi świat poruszą siły 

Na nieznajome jakieś wielkie hasła. 
 
Nie pojmie Francuz, co to w świecie znaczy, 

Że jakiś naród wstał w ciemności dymie, 
Choć tak rozpaczny – nie w imię rozpaczy, 

Choć taki mściwy – a nie w zemsty imię. 
 
Nie pojmie, jaką duch odbył robotę 

W przeświętej serca ludzkiego ciemnicy, 
I przez sztandary jest tłuczony złote, 

I przez bój wielki przy dział błyskawicy. 
 
„Cóż to” – zapyta – ‘są za bezimieńce, 

Którzy na dawnym wstali mogilniku? 
Bój tylko widać i ogniste wieńce, 

A zwierzęcego nic nie słychać krzyku!” 
 
„Nie, to nie ludzie z krwi i ciał być muszą, 

Lecz jacyś pewnie upiorni rycerze, 
Którzy za duszę walczą tylko duszą 

I ogniem biją niebieskim w pancerze”. 
 

Juliusz Słowacki 
 

25.  ROCZNICA ŚMIERCI 
TEODORA GOŹDZIKIEWICZA 

 
13  listopada  2009  r.  przypada  25.  rocznica  śmierci 

najbardziej  znanego  w  Polsce  pisarza  wywodzącego  się 
z Ziemi Sieradzkiej – Teodora Goździkiewicza. W tym roku 
mija  także  10  lat  od  nadania  jego  imienia  Szkole 
Podstawowej  w  Dąbrowie  Wielkiej.  Towarzystwo 
Wspierania  Inicjatyw  „Zamkowa  15”  zorganizowało 
spotkanie  uczniów  z  panem  Janem  Krzysztofem 
Szczęsnym  –  poetą  z  Dąbrowy Wielkiej,  który  osobiście 
znał  prozaika,  eseistę,  dziennikarza  i  nauczyciela  – 
Teodora  Goździkiewicza.  Gość  przybliżył  nam  sylwetkę 
pisarza,  opowiadał  o  jego  twórczości,  o  swoich 
spotkaniach  z  nim  oraz  o  tym,  w  jaki  sposób  Ziemia 
Sieradzka  pamięta  dziś  o  swoim  piewcy.  Pan  Szczęsny 
pokazał nam  fragmenty  filmu o Teodorze Goździkiewiczu 
wyemitowanego  kiedyś  w  cyklu  „Spotkanie  z  pisarzem” 
oraz  liczne  pamiątki  z  nim  związane, m.in.  listy  i  książki 
z dedykacjami. 

p. prof. Katarzyna Pilc‐Vinci 
 

W  środę  4  XI  klasy:  2L  i  4F  spotkały  się  z  panem 
Janem Krzysztofem Szczęsnym. 

Tematem  spotkania była osoba  i  twórczość Teodora 
Goździkiewicza.  Obaj  panowie  byli  przyjaciółmi,  którzy 
poznali się, gdy pan Szczęsny uczęszczał do VII klasy szkoły 
podstawowej. 

Mówiąc  językiem współczesnym T. Goździkiewicz był 
idolem  J.  K.  Szczęsnego.  To  dzięki  niemu  pan  Szczęsny 
zaczął pisać i został poetą. 

Obu panów łączyła Dąbrowa Wielka, Sieradz i okolice 
oraz, oczywiście, książki.  

Pan  Jan  Krzysztof  Szczęsny  napisał  książkę 
pt. Spotkanie  z  Teodorem  Goździkiewiczem,  której  treść 
oparta jest na ich korespondencji. 

Jesika Szewczyk 
 

(fot. M. Chrabelski) 
 

Trzeci w roku szkolnym 2009/2010 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Magdalena Cieślar 
(2A), Iwona Gołdyn (3U), Karolina Kolasa (1A), Natalia Łukomska, Marta Rogalska (3D), Jesika Szewczyk (2L) i Ewelina 
Wojtynka (2a) pod kierunkiem p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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Regulamin II Jarmarku Świątecznego 
 „Świat świątecznie” – 7 grudnia 2009 r. 

 
1. Każda klasa, z wyjątkiem klas maturalnych,  bierze udział w losowaniu kraju, który będzie prezentować 

podczas Jarmarku oraz numeru stoiska. 
2. Każda klasa przygotowuje 5-minutową prezentację, w której zostaną uwzględnione: 

a. krótka informacja na temat położenia wylosowanego kraju, jego stolicy, obowiązującego języka oraz 
religii i przynależności do UE 

b. tradycje świąteczne związane z Bożym Narodzeniem, ewentualnie Nowym Rokiem 
c. charakterystyczna dla danego kraju potrawa świąteczna 
d. inne, np. kolęda, strój, ciekawostki. 

3. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 5 minut. 
4. Nie może to być prezentacja multimedialna. 
5. Klasę może reprezentować maksymalnie 5 osób. 
6. Każda klasa przygotowuje stoisko danego kraju – 7 grudnia od godz.8:00 do 9:00. 
7. Prezentacje oceniać będzie jury. 
8. Oceniane będą: 

a. wystrój stoiska (0-4pkt) 
b. zawartość merytoryczna prezentacji (0-5pkt) 
c. potrawa (0-3pkt) 
d. wkład pracy (0-4pkt) 
e. pomysły (0-3pkt) 

9. Jury przyzna 3 nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce. 
 

SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY 
 

W środę 18 XI w sali 101, z inicjatywy p. prof. R. Brzezineckiego, odbył się drugi już szkolny turniej 
szachowy. Wzięło w nim udział 32 uczniów z następujących klas: 1A, 1D, 1F, 1G, 1L, 2D, 2F, 2L, 3A, 3B, 3D,i 4L. 

Zwyciężyli: 
Indywidualnie: 

1. Piotr Zamysłowski (1F); 
2. Artur Świniarski (2L); 
3. Mateusz Karczmarek (3A). 

Drużynowo: 
1 Klasa 2L (16 pkt); 
2 Klasa 2D (13 pkt); 
3 Klasa 1L i 4L (po 12 pkt). 

 
Najwięcej punktów uzyskali: 

- dla klasy 2L: Artur Świniarski, Mariusz Kikowski i Sebastian Baranowicz;; 
- dla klasy 2D: Dariusz Banaś, Krystian Mańka i Daria Głuch; 
- dla klasy 1L: Michał Butwicki, Adrian Brzezinecki i Jakub Szczepanie; 
- dla klasy 4L: Jakub Frątczak, Łukasz Szałek i Maciej Musiał. 

Sędziował: pan Jerzy Potapski (Polski Związek Szachowy). 
Turniej przeprowadzono przy współudziale Ludowego Związku Szachowego „Piast” w Sieradzu. 
Nagrody dla trójki zwycięzców ufundowała dyrekcja szkoły. 

 
KOMUNIKATY 

 
W poniedziałek 2 XI klasa 2L z wychowawczynią p. prof. A. Jabłońską oraz p. prof. K. Pilc – Vinci wybrała się 

na wycieczkę śladami Marii Dąbrowskiej. Uczniowie zwiedzili dworek i park w Russowie, zamek, park i rezerwat w 
Gołuchowie oraz galerię w Kaliszu. 

W piątek 6 XI do teatru miejskiego na Gry w pana Cogito wybrała się klasa 4D pod opieką p. prof. Jolanty 
Budzisz. 

W poniedziałek 16 XI z inicjatywy OHP w Sieradzu, przy współudziale p. prof. Anny Barwaśnej, odbył się 
I etap konkursu na kartkę bożonarodzeniową, mówiącą o obrzędach, zwyczajach i symbolach związanych z tymi 
radosnymi świętami. Wybrane przez organizatorów prace zostały wysłane do Łodzi na kolejny etap konkursu. O jego 
wynikach poinformujemy w następnym numerze. 

Zajęcia z psychologiem nt. agresji odbyły się w nast. klasach: 4 XI – w kl. 1D i 1G, 13 XI – w kl. 1L i 1F, 16 XI 
– w kl. 1c i 2a, a także 25 XI – w kl. 1A i 1a. 

Na wtorek 24 XI zaplanowano drugie w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami (o godz. 15.30 i 17.30). 
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WKRÓTCE ANDRZEJKI! 
 

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych 29 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, 
Grecji i Rosji. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były 
dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki 
traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu. W czasach 
późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś 
współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.  
Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane. Niektórzy  odwołują się do 
kultu starogermańskiego boga Freyera, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności. 
 

Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne: 
 
Indywidualne: 

• dziewczyny  wysiewały  w  garnkach  lub  na  skrawku  pola  ziarna  lnu  i  konopi,  które  zagrabiano  męskimi 
spodniami, w nadziei, że rychło sprowadzi to do domu kandydata na męża 

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

• jeśli  ucięta  przez  pannę  w  dniu  świętego  Andrzeja  gałązka wiśni  lub  czereśni  zakwitła  w wigilię  Bożego 
Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż   

 
Zbiorowe: 

• losowanie  przedmiotów  o  symbolicznym  znaczeniu  np.:  listek  oznaczał  staropanieństwo,  obrączka  lub 
wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny  

• wylewanie wosku na  zimną wodę  (często przez  klucz)  i wróżenie  z  kształtu  zastygłej masy  lub  rzucanego 
przez nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych z jego zawodem itp.  

• strona od której zaszczekał pies miała być tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec  
• ustawianie od  ściany do progu  jeden  za drugim butów  zgromadzonych dziewczyn:  ta  której but pierwszy 

dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść za mąż 
• dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta oznaczające wybranych chłopców i czekały, którą zje jako pierwszą  
• dziewczyny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczyna do której 

gąsior  najpierw  podszedł  (albo  skubnął)  –  jako  pierwsza miała wyjść  za mąż  (wróżba  znana  na  Kujawach 
i w Małopolsce).  

• dziewczyny kładły na  ławie placki posmarowane  tłuszczem  i sprowadzały psa;  ta dziewczyna, której placek 
został najpierw zjedzony jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana na Mazowszu)  

• uczestnicy  zabawy  pisali  imiona  na  kartkach:  imiona  dziewczyn  na  jednej  kartce  a  imiona  chłopców  na 
drugiej. Potem dziewczyna przychodzi bierze szpilkę, i przekłuwa z czystej strony kartkę z imionami chłopców 
tak, żeby nie widziała. I to imię chłopca, co je przekłuje ten chłopak, którego imię przekłuwa, to z chłopcem 
o takim imieniu się ożeni. I tak samo z chłopcami, tylko że przekłuwają kartkę z imieniem dziewczyn (wróżba 
nowoczesna, znana w całej Polsce)  

przygotowały: Magdalena Cieślar i Karolina Kolasa 
 

Z nocą św. Andrzeja wiążą się również liczne przysłowia: 
 

• Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie. 
• Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 
• Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze. 
• Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy. 

 
Życzymy niezapomnianego wieczoru andrzejkowego, 

wybornego towarzystwa i spełnienia wróżb ;) 
 

Redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego” 

 


