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KARP 

 
Tradycją wigilijnego stołu stały się potrawy 

z karpia. Karp musi być i już! Historia tej ryby, 
znanej i popularnej, to prawdziwa epopeja, która 
zaczyna się na kresach kontynentu azjatyckiego, na 
Wschodzie, w Chinach. Tak, właśnie w Chinach! 
Chińczycy znali i hodowali karpie tysiące lat przed 
tym, nim pojawiły się one w Europie. Już 1300 lat 
p.n.e., czyli 3300 lat temu, powstała tam książka 
kucharska opisująca potrawy z karpia! Napisana 
zresztą przez pana Li, co w języku chińskim znaczy... 
karp. Li jest po dziś dzień najpopularniejszym 
nazwiskiem chińskim, tak jak u nas np. Kowalski. 
Chińczycy oczywiście karpia jadali, ale wykorzysta-
wali go głównie do celów dekoracyjnych. To od 
karpia wywodzą się złote rybki i wiele innych 
gatunków hodowanych dla ozdoby w chińskich 
stawach i akwariach. Za czasów dynastii Tang 
zakazano nawet jedzenia karpia jako ryby świętej. 

W jaki sposób karpie przywędrowały do Europy? 
To jest sprawa tajemnicza i dość zawiła. Francuscy 
autorzy sądzą, że zostały przywiezione na nasz 
kontynent podczas wypraw krzyżowych. Według 
innej teorii, karpie trafiły do Europy w XIII w., gdy 
runęła na nas cała potęga tatarska. Która wersja jest 
bardziej prawdopodobna? Do końca nie wiadomo. 
W każdym razie ryba ta, podobnie jak wiele innych, 
z dawien dawna pojawiała się na polskich stołach. 
Z XVII-wiecznych rachunków wynika, że najwięcej 
wydawano pieniędzy na trzy rzeczy: korzenie, ryby 
i trunki. W dawnej Polsce ryby były wysoko cenione 
przez Polaków, a polskie rybne obiady znajdowały 
uznanie w oczach (i podniebieniach) cudzoziemców. 
Niejaki Edward Pożerski de Pomian, Polak, 
mieszkający na stałe we Francji, z wykształcenia 
lekarz i gastronom zasłynął swego czasu, jako twórca 
potrawy z karpia, zwanej „karpiem a la Pomian", 
która należy do arcydzieł światowej sztuki 
kulinarnej! Ciekawe, że przez wieki karp właściwie 
nie wypadł ze swej roli. O ile w Chinach był rybą 
świętą, o tyle w Europie stał się rybą świąteczną, 
jedzoną podczas wigilii, a więc w dzień najbardziej 
uroczysty, dla Polaków przynajmniej. Ale jest to ryba 

nie tylko polskich świąt, bo właściwie cała Europa 
Środkowa jada karpia w momentach uroczystych.  

Tak więc spożywając w wieczór wigilijny karpia, 
pomyślmy przez chwilę, jak daleką drogę musiał 
przebyć, zanim trafił do Polski, na nasze świąteczne 
stoły, a także jak wiele pokoleń przed nami jadło 
potrawy z tej ryby! 

Smacznego! 
Roma 

 

JARMARK ŚWIĄTECZNY 
7 grudnia 2009 roku, w naszej szkole odbył się 

już po raz drugi  jarmark świąteczny pt. „Świat 
świątecznie”. W tym roku każda klasa prezentowała 
zwyczaje świąteczne i noworoczne wylosowanego 
przez siebie państwa. Prezentacje były oceniane 
przez jury, w którego składzie znaleźli się: pani 
dyrektor Magdalena Marciniak, pani prof. Janina 
Zemła, prezes Towarzystwa Wspierania Inicjatyw 
„Zamkowa 15”, p. prof. Karolina Smus, 
przedstawiciel grona pedagogicznego, Joanna 
Kozłowska, przewodnicząca Samorządu Szkolnego 
oraz wolontariusz, Eva Berecz z fundacji FERSO. 
Podczas oceniania występów klas oceniane były: 
wystrój stoiska, zawartość merytoryczna prezentacji, 
potrawa, wkład pracy, pomysły.  

Jury przyznało 5 nagród: 
I miejsce – klasa 3D (prezentowany kraj: Rosja); 
II miejsce – klasa 2F (prezentowany kraj:  Niemcy); 
III miejsce – klasa 3F (prezentowany kraj: Meksyk); 
IV miejsce – klasa 1a (prezentowany kraj: Węgry); 
V miejsce – klasa 1F (prezentowany kraj: Włochy). 

Fundację reprezentowali wolontariusze z Niemiec 
i Węgier. Gość z Węgier przygotował dla naszych 
uczniów krótką prezentację na temat EURODESK-u. 

W tym dniu tradycyjnie można było kupić wyroby 
wykonane przez uczniów i ich rodziców oraz 
nauczycieli naszej szkoły: kartki świąteczne, ciasta, 
ozdoby choinkowe, zakładki do książek. 

Dochód ze sprzedaży wszystkich wyrobów 
przeznaczony został na działalność statutową 
Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. 

Patrycja Perka 
 

WYNIKI KONKURSU BIBLIOTECZNEGO Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI BIBLII I MITOLOGII 
(17-18 XII 2009 r.) 

Klasa 1A 1D 1F 1G 1L 
Liczba uczniów 25 25 23 29 25 
Liczba punktów 209 207,5 151 186 186 

Średnia arytmetyczna 8,36 8,3 6,57 6,41 7,44 
Miejsce 1 2 4 5 3 

Nikt z uczestników konkursu nie uzyskał maksymalnej liczby 12 punktów. Uczniowie, którzy uzyskali 
10-11 punktów otrzymali nagrody książkowe. 
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JARMARK ŚWIĄTECZNY 2009 
(fot. Agata Powalska) 
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1 STYCZNIA 2010 MALWINA UKOŃCZYŁA 18 LAT ! 
 

„Kurier Zamkowy”: Jak to jest obchodzić urodziny wraz z początkiem nowego roku? 
Malwina Ciołek: Jest bardzo przyjemnie. Jedni witają kolejny nowy rok, a ja wraz ze swoimi najbliższymi 
obchodzę także kolejne urodziny. 
„K. Z.”: Czy gdybyś miała możliwość dokonania zmiany daty urodzenia, zrobiłabyś to? 
M. C.: Nie dokonałabym takiej zmiany, nie przeszkadza mi to. Wręcz przeciwnie: jestem najstarsza 
w klasie, pierwsza będę miała dowód osobisty, prawo jazdy itp. 
„K. Z.”: Ukończyłaś 18 lat. Dla wielu wiek ten oznacza super dojrzałość. Czy Ty też jesteś tego zdania? 
M. C.: Nie, ponieważ z dniem 1 stycznia nie dokonały się żadne zmiany w moim życiu. 
„K. Z.”: Co według Ciebie znaczy mieć 18 lat? 
M. C.: Wkroczyć w dorosłe życie i być za siebie odpowiedzialnym. 
„K. Z.”: Czy Twoim zdaniem mając 18 lat jest się już dorosłym? 
M. C.: Tak, przynajmniej formalnie, ponieważ uzyskuje się dowód osobisty. Ale realnie w moim życiu poza 
tym faktem nic się, przynajmniej na razie, nie zmienia. 
„K. Z.”: Czy jesteś zadowolona z tego, że ukończyłaś 18 lat? 
M. C.: Jestem zadowolona, ponieważ będę mogła brać udział w tegorocznych wyborach. Mój głos będzie 
ważny i dla kandydata i dla kraju. Ale też w życiu codziennym inni (rodzice, znajomi) powinni brać pod 
uwagę także moje zdanie – właśnie dlatego, że jestem pełnoletnia. 
„K. Z.”: Co zamierzasz po ukończeniu liceum? Jakie są Twoje plany życiowe? 
M. C.: Planuję wyjść za mąż i założyć rodzinę.:) 
„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 

Z Malwiną Ciołek, uczennicą klasy 2A, rozmawiała Natalia Łukomska. 
 

WYNIKI OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ 
 

W tym roku XX Olimpiada Teologii Katolickiej zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii 
Diecezji Włocławskiej odbyła się pod hasłem: „Bądźmy świadkami miłości i sprawiedliwości społecznej”. 
Etap szkolny olimpiady został przeprowadzony w naszej szkole 1 XII 2009 r.  

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się 3 osoby: Dawid Matusiak (3B), Paulina Chudzia (2B) 
i Anna Szczypkowska (2B). 

Warto dodać, że OTK jest konkursem religijnym o najwyższym poziomie i przygotowanie do niej 
wymaga bardzo dużo pracy. Uczniowie chcący wziąć udział w tym konkursie, muszą sięgać  
do źródeł nauczania Kościoła Katolickiego – encyklik papieskich, katechizmu czy Pisma świętego. 

Gratulujemy zwycięzcom! Życzymy światła Ducha Świętego i wiele satysfakcji z nauki teologii 
katolickiej oraz powodzenia w dalszym etapie diecezjalnym, który odbędzie się 11 III 2010 r. w parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. 

P. prof. Marta Siniarska 
 

BRAWA DLA JOASI !!! 
 

W czwartek 15 X 2009 r. w MDK im. T. Sygietyńskiego w Sieradzu odbył się konkurs wiedzy 
o różnorodności języków i kultur w Europie w ramach projektu: Dialog międzykulturowy – aktywnym 
celem pokoju i utrzymania tożsamości wielokulturowej Europy. 

Konkurs przygotowany w języku angielskim i rosyjskim przeznaczony był dla uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie tym wzięli udział także uczniowie z naszej szkoły: Bartek 
Janowski, Ewelina Klucha i Joanna Kozłowska, którzy uczestniczyli w jego rosyjskiej wersji językowej. 

Ogłoszenie wyników nastąpiło we wtorek 17 listopada w siedzibie Zespołu Placówek Wychowania 
Pozaszkolnego w Sieradzu przy ul. Tysiąclecia 3. Z przyjemnością informujemy, że Joasia Kozłowska zajęła 
I miejsce w swej kategorii i otrzymała atrakcyjną nagrodę. 

P. prof. Krystyna Laszczyk 
 

Czwarty w roku szkolnym 2009/2010 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Eliza Kasperska 
(4F), Natalia Łukomska, Marta Rogalska (3D), Patrycja Perka (2D), Ewelina Wojtynka (2a), Mateusz Chrabelski (3B; fot.), 
Agata Powalska (1a; fot) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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JARMARK ŚWIĄTECZNY 2009 – „PALCE LIZAĆ!!!” 
(fot. Mateusz Chrabelski) 
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Z działalności DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻEK 
 

W środę 2 grudnia odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książek. Nasze spotkania 
odbywają się w Powiatowej Bibliotece Publicznej 
im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu w każdą 
pierwszą środę miesiąca o 17, w czytelni dla dzieci 
(z przesmacznym poczęstunkiem i ciepłą herbatką). 

W czasie wakacji nie ma spotkań, dlatego 
pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu. 
Omawialiśmy wówczas książkę pt. „Anna In 
w grobowcach świata” Olgi Tokarczuk. Autorka 
sięgnęła po sumeryjski mit o Inannie, który opisała 
w czasach współczesnych. Oryginalny mit został 
spisany na tabliczkach klinowych ok. cztery tysiące 
lat temu. Według mnie i uczestników klubu książka 
była bardzo interesująca, prezentowała zupełnie inny 
styl, zaskakujące obrazy. Opowiada ona o dwóch 
siostrach bliźniaczkach. Anna, jedna z sióstr, razem 
ze swoją przyjaciółką, kronikarką Niną Szubur udały 
się do grobowców. Chciała tam spotkać się ze swoją 
siostrą. Wiedziała, że jest to niebezpieczna wyprawa 
i raczej nie wróci. Opowieść jest momentami 
okrutna (np. powieszenie zwłok na hakach), ale są 
także piękne fragmenty. Nie wszystko jednak jest do 
końca wytłumaczone. Jest wiele symboli, sytuacji, 
których nie rozumiemy, np. dlaczego Anna udała się 
do siostry? I co było w tajemniczym koszyku? 
Ostatecznie stwierdziliśmy, że książka ta powinna 
znaleźć się w kanonie lektur. Jest warta polecenia i 
łatwo się ją czyta. Możemy w niej znaleźć trzy 
najważniejsze wartości – niezrozumienie, przyjaźń i 
zaufanie. 

Następne spotkanie odbyło się w październiku. 
Moim zdaniem książka, o której dyskutowaliśmy 
była wyjątkową powieścią. Książkę pt. „Cień 
Wiatru” napisaną przez hiszpańskiego autora 
Carlosa Ruiza Zafóna. Myślałam, że to opowieść 
o jakiś wojnach, a może biografia i nie chciało mi 
się jej czytać. Muszę jednak przyznać, że ktoś 
kiedyś mądrze powiedział, iż książki nie należy 
oceniać po okładce. „Cień Wiatru” jest bardzo grubą 
książką, ale szybko się ją czyta, a lektura bardzo 
wciąga. Na początku poznajemy małego 
dziesięcioletniego Daniela Sempere, mieszkańca 
Barcelony, narratora książki. Pewnego dnia ojciec 
zaprowadził go do Biblioteki Zapomnianych 
Książek, wtedy to znalazł on książkę pt. „Cień 
Wiatru” Juliana Caraxa. Zaczął się interesować 
życiem autora. W międzyczasie przeżył zawód 
miłosny zakochując się w starszej od siebie ślepej 
dziewczynie. Dodatkowo jakby mogło się wydawać, 
że ta opowieść jest spokojna niech was nie zmylą 
początkowe rozdziały. Nagle pojawia się bohater, 
tajemniczy człowiek, który chce zabrać książkę 

Danielowi. Kim jest, tego nie zdradzę… W książce 
możemy znaleźć wiele wspaniałych cytatów, np.: 
„Od czekania dusza rdzewieje”, „Ludzie są gotowi 
uwierzyć we wszystko, tylko nie w prawdę”, 
„Mówienie jest rzeczą głupców, milczenie - tchórzy, 
a słuchanie rzeczą mędrców”, „Miłość jest jak 
wędlina: jest salami i jest mortadela”. Bardzo 
zachęcam do przeczytania tej książki, bo zrobiła na 
mnie naprawdę wrażenie. Dodam jeszcze, że nie 
nagrano filmu na jej postawie. Myślimy, że książka 
daje więcej uroku niż film, który mógłby się nie 
udać. Może autor nie zgodził się na film, ale nagrał 
specjalną płytę do książki, którą także warto 
posłuchać. Melodie te odzwierciedlają atmosferę 
książki. Czytając czujemy się jakbyśmy brali udział 
w akcji. Ja przez moment poczułam się jak na 
ulicach Barcelony. 

Na przedostatnim spotkaniu w listopadzie 
mówiliśmy o książce przygodowo-podróżniczej 
„Rio Anaconda” Wojciecha Cejrowskiego. Autor 
znany jest nam z programu „Boso przez świat”. 
W książce jest wiele barwnych obrazków z jego 
podróży. Cejrowski przeżył wiele przygód m. in. 
spotkanie z Indianami, mieszkał z nimi przez jakiś 
czas, zaprzyjaźnił się z szamanem, został 
pogryziony przez mrówki itd. Wrażenie na mnie 
zrobił opis zupy, którą Indianie jedzą codziennie – 
kina pira, czyli zupa rybna (wrzątek, papryczki, 
żywe rybki). Autor jej strasznie nie lubił. Dialogi, 
sytuacje są niekiedy bardzo zabawne. Śmieszna była 
sytuacja, gdy dziewczęta z wioski chciały pomóc mu 
się pozbyć kleszczy, a potem on musiał im się 
odwdzięczyć. Druga sytuacja była z psem szamana, 
którego bali się wszyscy w wiosce tymczasem 
Wojciech zaczął do tego psa wołać po polsku 
„Burku”. Kiedy pojawił się szaman nie było mu już 
do śmiechu. Stanął w sytuacji bez wyjścia. Co się 
stało dalej? Trzeba przeczytać tą książkę. Nie ma 
bata. Polecam ją nawet tym, którzy nie przepadają 
za książkami przygodowymi. 

Nasze ostatnie spotkanie w tym roku odbyło się 
w grudniu. Omawialiśmy książkę pt. „Dom nad 
Oniego” Mariusza Wilka, który jest polskim 
pisarzem, dziennikarzem, a także podróżnikiem. 
W swojej książce prowadzonej w formie dziennika 
opisuje pobyt na północy Rosji w Karelii obok 
jeziora Onega. Wypowiada się on na różne tematy 
np. polityka (Putin), ekologia, książki (nawiązuje 
często do Gombrowicza), ludzie, święta w Rosji. 
Dowiadujemy się jak żyją tamtejsi mieszkańcy. 
Autor zbiera wszystko, co jest związane z wilkami. 
Lubi on ciszę i milczenie. Nie podobają mu się 
sensacje związane z katastrofami. Mieszka on 
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w zakątku, gdzie np. o tsunami dowiedział się kilka 
tygodni później, gdy sprawa ucichła. Oto fragment 
książki: „Nie mam tu telewizora! Nie słucham radia! 
Nie czytuję gazet! ... Słowem – inaczej tu żyję. Oraz 
wolniej – nieco. Bo w obraz za oknem wchodzić 
należy powoli, aby pojąć grę światła w wodzie 
w zależności od pory roku, zachmurzenia nieba, 
czasu dnia.” 

Na koniec serdecznie zapraszamy na drugie 
jubileuszowe spotkanie, które tym razem odbędzie 

się 13 stycznia 2010 roku. Z tej okazji będziemy 
rozmawiać o swojej ulubionej książce, która 
wpłynęła na nasze życie i powinna trafić do tzw. 
Biblioteki Zapomnianych  Książek. Oczywiście nie 
zabraknie nam opowieści, która będzie gł. tematem 
naszego spotkania – „Do ciepłych krajów” Pawła 
Wróbla Wróblewskiego. Mam nadzieje, że kogoś 
zachęciłam do chodzenia na spotkania i przeczytania 
przedstawionych przeze mnie książek. 

Eidżi – Eliza Kasperska 
 

CO TO JEST CZAS WOLNY? 
 

Pojęcia czasu wolnego noszą znamiona czasów w których powstawały. W okresie socjalizmu  W. Lenin 
pisał, że czas wolny to czas przeznaczony „ na odpoczynek, na swój rozwój, na korzystanie ze swoich praw 
człowieka, członka rodziny, obywatela” . Tą teorię weryfikują chociażby „subotniki” czyli przymusowe prace 
społeczne organizowane w Rosji Radzieckiej właśnie w soboty. Nieco inaczej i kilkadziesiąt lat później, 
formułuje problem Zygmunt Skórzyński (Skórzyński 1965), który za czas wolny uznaje „czas pozostający poza 
snem i poza wykonywaniem wszelkich koniecznych obowiązków, jak praca zawodowa, obowiązki gospodarczo-
domowe i obowiązki społeczne”. Praca „na rzecz” (powinności społeczne) została tu, jak widać, wpisana w ciąg 
obowiązków. 

Francuski socjolog Joffre Dumazedier definicję czasu wolnego  oparł na badaniach przeprowadzonych 
w swoim kraju. Dla niego czas wolny to czas przeznaczony na „wszelkie zajęcia, jakim może się oddawać 
jednostka z własnej ochoty, bądź rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego 
kształcenia się, dobrowolnego udziału w życiu społecznym, poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi 
i społecznymi”. 

Z myśli J. Dumazediera korzystał polski teoretyk i praktyk pedagogiki społecznej Aleksander Kamiński, 
który jest autorem definicji czasu na wpół wolnego. Według niego czas na wpół wolny to „część budżetu czasu 
przeznaczona na czynności, którym towarzyszy poczucie obowiązku ich wykonywania lub świadomość 
rzeczowych korzyści, ale które zarazem wykonujemy z pewnym marginesem swobody”. I to zbliża nas do 
współczesności napędzanej konsumpcjonizmem gdzie nakłaniani jesteśmy do tego by w czasie wolnym  „dorobić 
do pensji”. To jednak temat na osobny artykuł. Najprostszą definicją czasu wolnego jest sformułowanie – jest to 
czas w którym robię to co chcę , a nie to co muszę. I na tym, na potrzeby naszej szkolnej rzeczywistości, 
poprzestańmy. 

P. prof. Janusz Ziarnik 
 

KOMUNIKATY 
 

W środę 25 XI do Teatru Miejskiego na spektakl pt. Rowerzyści wybrali się klasa 2F pod opieką p. prof. 
G. Brodackiego. 

W czwartek 26 XI z wystawą 600 lat królewskiej wsi Wróblew zapoznali się w BWA uczniowie z klasy 2A pod 
opieką p. prof. W. Grzesiaka. 

Uczniowie z klasy 2F, wraz z p. prof. Z. Kołodziejem,  udali się także w  poniedziałek 30 XI na uroczysty finał 
konkursu „Ad urbis gloriam”, który odbył się w auli Zamiejscowego Ośrodka Politechniki Łódzkiej w Sieradzu (przy 
pl. Wojewódzkim 3). 

We wtorek 2 XII na wycieczkę do Łodzi na film pt. 2012 pojechały klasy 1b 1c, 1a, 2b pod opieką p. prof. 
M. Grzelak i W. Grzesiaka. Ten sam film we wtorek 8 XII obejrzały klasy 1L i 2B oraz panie prof. L. Tomaszewska 
i M. Kwiatusińska. 

W czwartek 3 XII o godz. 9.40 uczniowie klas maturalnych spotkali się z przedstawicielami Wyższej Szkoły 
Bankowości z Wrocławia. 

W piątek 11 XII odbyły się zajęcia z psychologiem w kl. 1b. 
Od poniedziałku 14 XII na korytarzu I piętra można zapoznać się z wystawą pt. Anioły, które Cię strzegą, którą 

przygotowały p. prof. I. Bednarek, K. Focht i K. Pilc-Vinci wraz z uczniami z klasy 2F i 4D. 
We wtorek 15 XII w łódzkim kinie „Silver Screen” film pt. Mikołajek klasy 1A, 1F i 3d pod opieką p. prof. 

K. Szymczak i S. Dęgi. 
W dniach 14-16 XII na wycieczce w Poznaniu była klasa 2L z wychowawczynią, p. prof. A. Jabłońską, p. dyr. 

A. Plesiak i p. prof. K. Laszczyk. 
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 
 

SYLWESTROWE ORZESZKI 
 

Składniki: 
 
Ciasto:  
• 15 dag masła 
• 2 budynie czekoladowe 
• 1 ½ szklanki mąki pszennej 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia  
• ½ szklanki cukru pudru  
• 1 jajko, 2 łyżki oleju  

Ponadto:  
• około 10 dag orzechów laskowych 
 

 
Sposób wykonania: 

Do miski przełożyć miękkie masło, wsypać budynie czekoladowe w proszku, mąkę pszenną, proszek 
do pieczenia, cukier puder, wbić jajko i dodać olej. Wszystko razem wymieszać i wyrobić ręką ciasto. Następnie 
wziąć mały kawałek ciasta, jednego orzecha laskowego i zrobić kulkę wielkości dużej wiśni. Tak samo postąpić 
z pozostałym ciastem i orzechami.  

Kulki kłaść na wysmarowaną tłuszczem blachę. Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 15 minut 
w temperaturze 180-190 °C. Ostudzić. 

Z przepisu wyjdzie około 80 sztuk ciasteczek.  

 
KARP W WINIE 

Składniki : 
• 1  kg karpia  
• 2 cebule  
• pęczek szczypiorku  
• 1|3 szklanki miodu  
• 1 łyżka sosu sojowego  
• 3 łyżki soku z cytryny 

• pół szklanki białego , słodkiego wina  
• cytrynowy pieprz lub może być czerwony  
• sól  
• 4 łyżki masła  
• olej do smażenia 

 
 
Opis przygotowania: 

Cebule obieramy, kroimy w piórka. Szczypiorek siekamy. Sprawionego karpia umytego i osuszonego kroimy 
w dzwonka. Skrapiamy 2 łyżkami soku z cytryny , solimy i pieprzymy każdy kawałek karpia. Rozgrzać olej na patelni 
i usmażyć rybę. Rybę wykładamy na talerz . Rozpuszczamy masło , dodajemy pokrojone cebule i wlewamy wino oraz 
dodajemy miód , mieszamy razem i dusimy ok. 5 minut. Dodajemy sos sojowy, szczypiorek i doprowadzamy do 
wrzenia. Przyprawić solą , pieprzem , 1 łyżką soku z cytryny, wymieszać. Karpia podajemy z tą duszoną cebulką .  
 
 

GWIAZDKI WIGILIJNE W MASIE MAKOWEJ 
 
Składniki: 
 
Ciasto: 12 dag mąki, 3 dag cukru, 6 dag masła, żółtko; 
Masa makowa: 15 dag maku, aromat migdałowy, 10 dag cukru, 2 łyżki miodu; 
Ponadto: pół szklanki śmietanki kremówki, łyżka cukru pudru. bakalie 
 
Sposób wykonania: 
 

Z podanych składników zagnieć kruche ciasto, a następnie cienko je rozwałkuj. Foremką wykrój gwiazdki, 
poukładaj je na wysmarowanej tłuszczem blasze i wstaw do piekarnika nagrzanego do 170°C, upiecz na złoty kolor. 
Mak sparz, osącz i wraz z cukrem przekręć przez maszynkę. Dodaj aromat migdałowy i miód, wszystko razem 
dokładnie wymieszaj. Śmietankę ubij z cukrem pudrem na krem. Masę makową włóż do salaterki, w środku zrób 
łyżką zagłębienie i wypełnij je bitą śmietaną. Całość udekoruj upieczonymi gwiazdkami i bakaliami. 
 

SMACZNEGO !!! 
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ZEBRALIŚMY GÓRĘ GROSZA 

 
Jeden grosz znaczy nie wiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. 

W dniach 23 listopada - 4 grudnia po raz dziesiąty odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach „Góry 
Grosza”. 

Zebrane pieniądze zostaną  przeznaczone na pomoc dla najbardziej potrzebujących domów dla dzieci 
i rodzinnych domów dziecka. Najwięcej pieniędzy zebrały klasy: 
I miejsce: klasa II D -  84,41 zł 
II miejsce: klasa II A - 74,92 zł 
III miejsce: klasa I A -  15,44 zł 
Łącznie zebraliśmy 180,58 zł. 

Za zbiórkę odpowiedzialne były: Patrycja Perka, Sylwia Jasiak (2D) I Magdalena Cieślar (2A). Opiekę 
nad uczniami sprawowała p. prof. Iwona Bednarek. 
 

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 

W dniach 4-6 grudnia 2009 roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskiej  akcji zbiórki 
żywności pod hasłem „Drobny gest czyni dobro” organizowanej na terenie Sieradza przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich Pro Futuro. 

W akcji uczestniczyły: Martyna Jaworska, Żaneta Olbińska, Aleksandra Strzelczyk (1A), Magdalena 
Cieślar, Anna Głuch, Ewelina Świniarska (2A) oraz Justyna Derda, Sylwia  Jasiak, Patrycja Perka (2D). 

Patrycja Perka 
 

SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI Z HISZPANII I WĘGIER 
 

W środę 18 XI 2009 roku, miało miejsce kolejne spotkanie uczniów naszej szkoły 
z eurowolanturiuszami. Tym razem, dzięki nasze współpracy z FERSO, przyjechali: Eva Berecz z Węgier 
i Joaquin Garcia z Hiszpanii. Uczniowie porozumiewali się z gośćmi w języku angielskim. Na spotkaniu, 
zorganizowanym przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”, poruszane były tematy różnic 
kulturowych oraz stereotypów dotyczących różnych narodów. Uczniowie podzieleni zostali na 5 grup. 
Każda grupa miała za zadanie przedstawić wybrany kraj, nie używając słów. Dyskusja wywiązała się przy 
prezentacji dotyczącej Niemców. Polakom kojarzą się oni głównie z wydarzeniami z okresu II wojny 
światowej. Wolontariusze pytali również, jacy w rzeczywistości są Polacy. Opowiadali o stereotypie Polaka, 
który w innych krajach kojarzony jest z alkoholem i kradzieżami, choć z drugiej strony Polacy słyną 
z gościnności. Takie spotkania pozwalają skonfrontować wyobrażenia o różnych narodach oraz poznać 
nowe słownictwo i zorientować się, jak to jest rozmawiać w języku obcym z innymi osobami niż 
nauczyciele.  

P. prof. Iwona Bednarek 
 

fot. M. Chrabelski 
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200. ROCZNICA URODZIN 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

 
Mój król, mój Pan – to nie mocarz żadny, 
Ni ten – na którym trzy koron się piętrzy, 
Ale duch pierwszy globu – światowładny, 
Chociażby w chłopku – duch świata najświętszy; 
Czy on na świecie żyw – czy gdzie nad światem? 
Wiem, że duch taki jest – i dość mi na tem. 
 
Skądkolwiek jego duch na mnie uderzy, 
Gdziekolwiek jego wołanie usłyszę, 
Czy to zjawi się w siermiężce pasterzy, 
Czy jeszcze w żłobku matka go kołysze, 
Gdziekolwiek ono dziecko światowładne 
Poczuję – klęknę i na twarz upadnę. 

Juliusz Słowacki 
 

WIERSZE JUSTYNY DERDY 
 

Modlitwa moja 
 

Moja rozmowa z Tobą Boże 
Jest mym westchnieniem jak wielkie morze 
O Tobie wtedy myśleć tylko chce 
I oddać Ci serce me 
Dla Ciebie porzucę wszystko 
Byle być przy Tobie blisko 
Ledwo otwieram rano oczy 
Poprawiam swój warkoczyk 
Klękam przed Twym obrazem 
 Z wielkim na twarzy wyrazem 
Wypowiadając słowa: „Ojcze Nasz” 
Ocieram lekko swoją twarz 
Ty jesteś w sercu mym, Panie 
I niech tak już do końca mego życia zostanie! 
 

Wróć 
 

To Ty mnie poznałeś 
To Ty mnie pokochałeś 
To Ty w me serce wpadłeś 
To Ty mą duszę wykradłeś 
 
A teraz gdy nie zostało mi nic  
Zostawiasz mnie na rozdrożu dróg  
I upadam na własny próg 
 
Nie, nie, nie 
Nie może tak być 
Musisz wrócić 
I me męki skrócić 
 

Niepewność 
 

Miłość nasza mała 
w serce mym płakała 
łzy to szczęścia czy smutku 
pytała mnie po cichutku 
odpowiedzieć jej nie umiałam 
bo odpowiedzi nie znałam 
 
Gdy Ci o tym powiedziałam  
łzy w Twych oczach ujrzałam 
tuląc mnie mile 
przez dłuższą chwilę 
 
Szeptałeś mi w uszko 
„Ty moje najdroższe serduszko” 
Wtedy to już zrozumiałam 
i już żadnych obaw nie miałam 
teraz już wiem, że to szczęście było 
i w sercu mym n zawsze utkwiło 
 

Dla Ciebie 
 

Wiele jest gwiazd na niebie 
A ja szukam tej wybranej dla Ciebie 
Chcę Ci ją podarować 
I na zawsze miłować 
Dam Ci wszystko co chcesz 
Dobrze o tym wiesz 
Dla Ciebie zniosę wszystko  
Pogardę, klęskę i inne zjawisko 
Dla Ciebie tylko żyję i żyć chce 
Bo me serce na zawsze oddałam Ci swe! 
 

Miłość 
 

Miłość to rzecz święta 
 Z naszego serca wyjęta 
Każdy z nas ją ma 
I drugiej swojej połówce da 
 

Wyznanie 
 

Ty jesteś blisko mnie 
Twa radość ogarnia mnie 
Ty wypełniasz myśli moje 
I słyszę tylko słowa Twoje 
Powtarzane przez cały czas 
I które połączyły na zawsze nas! 
Ty bądź prze mnie cały czas 
Bo ja bardzo 

Kocham Cię!! 


