
WIERSZ STAROŚWIECKI  
 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,  
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  
By wszystko się nam rozplątało,  
Węzły, konflikty, powikłania.  
 
Oby się wszystkie trudne sprawy  
Porozkręcały jak supełki,  
Własne ambicje i urazy  
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.  
 
Oby w nas paskudne jędze  
Pozamieniały się w owieczki,  
A w oczach mądre łzy stanęły  
Jak na choince barwnej świeczki.  
 
Niech anioł podrze każdy dramat  
Aż do rozdziału ostatniego,  
I niech nastraszy każdy smutek,  
Tak jak goryla niemądrego.  
 
Aby wątpiący się rozpłakał  
Na cud czekając w swej kolejce,  
A Matka Boska - cichych, ufnych -  
Na zawsze wzięła w swoje ręce.  
 

Ks. Jan Twardowski 

Pomyślności w Nowym Roku 2014 
całej Społeczności Szkolnej 

 

Życzy redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego” 
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DWA KONKURSY GASTRONOMICZNE 
 

 
W dniu 2 XII 2013 roku w naszej pracowni 

gastronomicznej odbył się konkurs gastronomiczny. 
Konkurs był zorganizowany we współpracy z komendą 
OHP w Sieradzu. W konkursie wzięły udział 4 drużyny: 
dwie z klasy 1a i dwie z klasy 2a. Zadaniem uczniów 
było przygotowanie typowo polskiej potrawy, czyli 
gołąbków w sosie pomidorowym. Wszystkie grupy 
pracowały bardzo energicznie i  starały się przygotować 
jak najlepszą potrawę. Każda z grup systematycznie 
dbała o czystość na stanowisku pracy. Rywalizacja była 
bardzo wyrównana. Ostatecznie I miejsce zajęły 
uczennice z klasy 2a: Paulina Szyszka i Karina 
Marciniak, II miejsce zajęli chłopcy z 2a: Mateusz Paś 
i Grzegorz Leśniewski, a III miejsce uczennice z 1a – 
Magdalena Mituła i Dominika Biskupska.  

Potrawy oceniały panie Jolanta Pietrzak i Marta 
Chudecka (OHP) oraz p. prof. Marlena Woźniak. 
 

W dniu 9 XII 2013 roku w naszej szkole odbył się 
szkolny konkurs nt. racjonalnego odżywiania się. Do 
konkursu przystąpiło 8 uczniów z klas technikum i ZSZ. 
Uczestnicy mieli do rozwiązania test zawierający pytania 
dotyczące zapotrzebowania organizmu w niezbędne 
składniki odżywcze, występowania chorób będących 
wynikiem nieprawidłowego odżywiania się oraz mogli 
wykazać się znajomością źródeł składników pokarmo-
wych i witamin. I miejsce i jednocześnie maksymalną 
liczbę punktów zdobyła Magdalena Parzybót (3G), 
II miejsce zajęła Karina Ciołek (2G), trzecie miejsce 
i taką samą liczbę punktów zdobyli Kamila Borczyk (2G) 
i Beniamin Błaszczyk (1G). Zwycięzcy otrzymali skrom-
ne nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki. 
Organizatorzy: ZSP nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu 
oraz komenda OHP w Sieradzu. Prace oceniały: Jolanta 
Pietrzak, Marta Chudecka i Marlena Woźniak. 

Mamy nadzieję na kontynuację w przyszłym roku. 
 

(fot. p. prof. M. Woźniak) 

SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY 
 

We wtorek 17 XII 2013 r. w sali 101 odbyła się 12 edycja szkolnego turnieju szachowego. W turnieju wzięło 
udział 32 uczestników, którzy mieli do rozegrania po siedem partii. Zwyciężył Filip Dorabiała (2D), drugie miejsce 
zajął Tomasz Rył (4D), a na trzecim miejscu uplasowali się: Krystian Kamiński (4G), Paweł Fornalski (4L) i Jan 
Stabrawa (4F). Nad przebiegiem turnieju czuwał p. prof. Robert Brzeziecki. Zwycięzcom gratulujemy!!! 
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A W SZKOLE BYŁ MIKOŁAJ... 
(fot. Paulina Adamczewska) 
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Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

Szkolny Wolontariat działa od lutego 2002 roku. Na czym polegają nasze działania? 
 
* od 2009 roku bierzemy udział w akcji „Podziel się posiłkiem" oraz w zbiórkach żywności, w ramach 
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich „Pro Futuro" z Sieradza; 
* opiekujemy się grobami nauczycieli uczących w naszej szkole; 
* od 2011 roku współpracujemy ze świetlicą środowiskową „ŚWIATEŁKO DZIKUSKA" działającą przy 
klasztorze sióstr Urszulanek w Sieradzu. Wolontariuszki pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji; 
* od 2013 roku współpracujemy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, 
wspomagając je w zbiórkach pieniędzy na rzecz ich podopiecznych; 
* zbieramy plastikowe zakrętki w ramach akcji prowadzonej przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”; 
* włączyliśmy się w akcję zbiórki makulatury organizowaną przez Fundację Księdza Orione „Czyńmy Dobro” 
działającą przy parafii św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli. 

 
Chcesz pomagać innym? Zgłoś się do nas, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Możesz to zrobić, 

kontaktując się z p. prof. Iwoną Bednarek lub Joanną Draganowską i Michałem Pasiem (3G). 
Czekamy na Ciebie!!! 

 
Zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w Jankowie Przygodzkim 

 
W dniach 22, 25 i 26 listopada 2013 r. Szkolny Wolontariat przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz 

mieszkańców Jankowa Przygodzkiego, poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu. Dzięki ofiarności nauczycieli 
i uczniów zebraliśmy 209,10 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Caritas Polska. Akcję koordynowały 
Anna Tomczyk i Natalia Świniarska (3G). 
 

Zbiórka żywności 
 

W piątek 29 listopada 2013 r. dziewięciu członków Szkolnego Wolontariatu wzięło udział w Świątecznej 
Zbiórce Żywności zorganizowanej przez Banki Żywności, a koordynowanej w Sieradzu przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Inicjatyw Obywatelskich „Pro Futuro”. Wolontariusze zbierali żywność w supermarkecie „Biedronka” 
przy ul. Kościuszki. W akcji udział wzięli: Joanna Draganowska i Michał Paś (3G), Klaudia Paś i Marta 
Wardęga (2F), Justyna Butwicka i Marta Klucha (2D), Donata Chrzan i Wiktoria Gruda (1D) 
oraz Patrycja Ciołek (4H). 
 

„Góra grosza” 2013 
 

W dniach 25 listopada – 6 grudnia po raz kolejny odbyła się w naszej szkole zbiórka monet groszowych 
w ramach „Góry Grosza”, akcji organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Wzięły w niej udział klasy: 
2D, 3G i 3F, które zebrały odpowiednio: 130,31 zł, 68,03 zł, 13,66 zł oraz  nauczyciele – 21,80 zł. W sumie 
zebraliśmy 233,80 zł. Zbiórkę na terenie szkoły prowadzili członkowie Szkolnego Wolontariatu i Samorządu 
Uczniowskiego, a koordynowały: Justyna Butwicka i Marta Klucha (2D). 
 

KONKURS O ŚWIĘTYM FRANCISZKU Z ASYŻU ROZSTRZYGNIĘTY 
 

W piątek 6 XII odbył się VIII Konkurs sieradzkich szkół średnich nt. życia i działalności św. Franciszka z Asyżu. 
W konkursie wzięło udział 26 uczestników. Do etapu międzyszkolnego, który odbędzie się w lutym, 

zakwalifikowało się sześć uczennic: Katarzyna Rogaszewska, Amanda Szczerba (3D) – obie 28 pkt., Justyna 
Butwicka (2D) oraz Justyna Andrzejak, Aleksandra Arczyńska i Dominika Dąbek (3D) – 27 pkt. W konkursie tym 
kolejne miejsca zajęli: Kinga Tępowska (2L), Marta Spętana (1G), Aleksandra Similak (1G), Natalia Przybyłek (1G), 
Andrzej Tępowski (3G), Natalia Adamczewska (2D), Mateusz Kwapisz (1D), Mateusz Mikołajczyk (2L), Marta 
Klucha (2D), Michał Szydłowski (3G), Barbara Agaciak (2L), Marcin Kowalski (2L), Mateusz Bartusiak (3G), 
Katarzyna Górska (2L), Igor Zagłoba (2L), Paulina Gawron (2L), Przemysław Miłek (2L), Andrzej Mrozek (3G) 
i Kamil Górzny (2L). Nad przebiegiem konkursu czuwali p. prof. Dariusz Danielewski i Marta Siniarska. 

Zwycięzcom gratulujemy!!! 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

Kulinarna magia Świąt 
 

Świąteczny piernik 
Składniki: 

* 2 margaryny 
* 6 jaj 
* 1 słoik powideł śliwkowych 
* cukier 

* kakao 
* przyprawa do piernika 
* mąka pszenna  
* mleko 

* soda oczyszczona  
* migdały 
* cukier puder 
* woda 

 
Wykonanie: 

1 margarynę ucieramy z 2 szklankami cukru i jajami, aż uzyskamy białą jednolitą masę. Następnie dodajemy 
2 łyżki kakao i powidła. Całość miksujemy i powoli dodajemy 24 łyżki mąki, przyprawę do piernika i 2 łyżeczki 
sody. Do zmiksowanej masy wlewamy 2 szklanki mleka, powoli miksujemy i dodajemy migdały. Wylewamy na 
blachę i pieczemy godzinę w 1800C. 
Polewa: 

4 łyżki cukru pudru rozpuszczamy w 3 łyżkach wody. Następnie dodajemy 2 łyżki margaryny i 2 lub 3 łyżki 
kakao, mieszamy tak, aby nie powstały grudki. Ostudzamy i polewamy upieczone ciasto.  
 

Pierogi z kapustą i grzybami 
Składniki: 

* mąka pszenna 
* ok. ¼ l wody 
* masło 
* 1 jajko 

* 2 żółtka 
* 100 g grzybów suszonych 
* ok. kilograma kapusty kiszonej 
* 2 liście laurowe 

* 200 g cebuli 
* sól 
* pieprz 

 
Wykonanie: 

Mąkę wsypujemy na stolnicę i dodajemy 50 g miękkiego masła, które drobno siekamy nożem i rozcieramy 
palcami. Dodajemy jajko wraz z żółtkami, łyżeczkę soli oraz stopniowo wodę. Zagniatamy elastycznie 
w miękkie ciasto. Wkładamy do miseczki na 15 minut, aby odpoczęło i przykrywamy ściereczką. Po tym czasie 
ciasto rozwałkowujemy cienko i wykrawamy szklanką koła.  

Suszone grzyby płuczemy trzykrotnie pod bieżącą wodą i namaczamy na całą noc. Gotujemy do miękkości 
w wodzie, w której się moczyły. Odcedzamy, wywar zachowujemy.  

Kapustę gotujemy 40-50 minut w osolonej wodzie z dodatkiem liści laurowych oraz wywaru z gotowania 
grzybów. Studzimy. 

Cebulę drobno siekamy i smażymy na maśle, aż się zeszkli. 
Ostudzoną kapustę dokładnie odciskamy i siekamy. Grzyby kroimy drobno i dodajemy do kapusty wraz 

z cebulą. Przyprawiamy solą i pieprzem, dokładnie mieszamy.  
Nakładamy farsz na wykrojone w koła ciasto i lepimy pierogi. Gotujemy w osolonym wrzątku do momentu, 

aż wypłyną. 
 

Śledzie w śmietanie 
Składniki: 

* 250 g filetów śledziowych matjasów 
* 1 jabłko 
* 1 cebula 

* ok. 300 g śmietany  
* 1 łyżka octu jabłkowego 
* pieprz 

* sól 
* szczypta cukru  
* łyżka soku z cytryny 

 
Wykonanie: 

Jabłko obieramy, kroimy w kostkę i skraplamy cytryną. Cebulę siekamy w drobną kostkę a śledzia w paski.  
W misce mieszamy śmietanę ocet, pieprz, sól i cukier. Następnie dodajemy cebulę i jabłka, dokładnie mieszamy. 
Na koniec śledzia i ponownie mieszamy. 
 

Smacznego i Wesołych Świąt ! :) 
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A MOŻE DO KINA? 
 

POWTÓRNE NARODZINY 
 

Bałkany ogarnięte wojną domową. Dziennikarka Gemma poznaje 
amerykańskiego fotografa o imieniu Diego. Zostają parą, a następnie 
małżeństwem. Niestety pojawia się problem: Gemma nie mogła zajść 
w ciążę. Jedynym wyjściem z sytuacji jest znalezienie matki zastępczej. 
Chętną jest Iska. Zarobione na byciu surogatką pieniądze kobieta chce 
przeznaczyć na wyjazd za granicę, na wyrwanie się z piekła wojny. 
Wspólnie podjęta decyzja dla każdego z bohaterów będzie miała 
nieodwracalne skutki. 

Film opowiada o wydarzeniach z przeszłości z dzisiejszej 
perspektywy. Gemma po latach wraca do Sarajewa z synem Pietro. 
Spotyka tam dawnego przyjaciela, Gosko. Wspólnie z nim próbuje 
wytłumaczyć chłopakowi, co stało się z jego ojcem, który z wojny nigdy 
nie wrócił. Reżyser zestawia czasy wojenne ze współczesnymi w taki 
sposób, że nie pozostawia widzowi złudzeń: wojna się kończy, ale jej 
ślady są widoczne bardzo długo. Subtelne zestawienie pięknych 
współczesnych Bałkanów ze zrujnowaną Bośnią lat 90 dobitnie 
pokazuje, jak konflikt trwale niszczy wszystko to, co znajdzie się w jego 
zasięgu. 

Reżyser trzyma widza w niepewności co do tego, co tak naprawdę 
wydarzyło się pomiędzy bohaterami 20 lat temu. Buduje napięcie, które 
nie znika aż do finałowej sceny, gdy wszystko to, z czym bohaterowie 
mieli wcześniej do czynienia, zostanie poddane w wątpliwość. 

Powtórne narodziny w reżyserii Sergio Castellitto to film 
niezwykły. Polecam 

Justyna Kędzierska (1L) 
 

KOMUNIKATY 
 

W poniedziałek 25 XI z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” piętnaście 
uczennic naszej szkoły wzięło udział w Warsztatach świątecznych, podczas 
których uczyły się wykonywania oryginalnych kartek bożonarodzeniowych. 
Pracowały pod kierunkiem p. prof. Urszuli Lisowskiej. Efekty można było 
podziwiać, a nawet zakupić podczas kiermaszu organizowanego przez TWI 
6 grudnia. 

We wtorek 3 XII na 4 lekcji w prelekcji dotyczącej honorowego 
krwiodawstwa wzięli udział uczniowie z klas: 1H, 1L, 2F, 3G i 4D. 

We wtorek 3 XII do BWA wybrała się klasa 3L wraz z wychowawczynią, 
p. prof. I. Bednarek. 

W czwartek 5 XII na wycieczkę do Łodzi pojechały klasy 1L i 2F pod 
opieką p. prof. A. Barwaśnej i K. Laszczyk. 

W poniedziałek 9 XII uczniowie klas maturalnych spotkali się 
z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej. 

W poniedziałek 9 XII w sali 112 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 
wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa. 

We wtorek 10 XII do Teatru Miejskiego na Braci Karamazow udały się 
klasy 2F i 3F pod opieką p. prof. A. Plesiak i R. Trojszczaka. 

W czwartek 19 XII sieradzki klasztor sióstr urszulanek odwiedzili 
uczniowie klasy 1H wraz z wychowawczynią, p. prof. L. Tomaszewską. 

W piątek 20 XII, po jasełkach, na sali gimnastycznej nastąpiło 
rozstrzygnięcie Konkursu Bożonarodzeniowego. Zwyciężyła klasa 3D, a kolej-
ne miejsca zajęły: 3F i 3G. Gratulujemy! 

W dniach 18-20 XII odbyło się, tradycyjnie już, wiele wigilii klasowych. 
 

BOŻONARODZENIOWE  
PRZYSŁOWIA 
 
Jak w Wigilię z dachu 
ciecze,  
jeszcze zima długo się 
powlecze. 
 
Gdy w Narodzenie 
pogodnie, 
będzie tak cztery tygodnie. 
 
W dzień Adama i Ewy  
daruj bliźniemu gniewy. 
 
Jakiś w Wigilię, 
takiś cały rok. 
 
Wigilia jasna, 
święty Jan ciemny, 
obiecują rok przyjemny. 
 
Jak się Adam z Ewą zgłosi,  
tak się koniec grudnia nosi. 
 
Gdy w dzień Adama i Ewy 
mróz i pięknie, 
zima wcześnie pęknie. 
 
W jakim blasku 
Bóg się rodzi,  
w takim cały 
styczeń chodzi. 
 
Gdy w Boże Narodzenie 
pola są zielone, 
na Wielkanoc  
będą śniegiem przywalone. 
 
W Boże Narodzenie  
bardzo biało, 
wiosną śniegu 
jest niemało. 
 
Jeśli w polu czarno, 
gdy się Chrystus rodzi,  
to będzie biało na lanie, 
kiedy Chrystus  
zmartwychwstanie. 
 
Jeśli dzień wigilijny 
pogodny,  
roczek będzie urodny. 
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KONIECZNIE DO KINA! 
 

KRAINA LODU 
 
W środę 11 grudnia uczniowie z klasy 1D naszej 

szkoły wybrali się na wycieczkę do kina. Repertuar może 
być trochę zaskakujący, ponieważ wybór padł na Krainę 
lodu. Jest to film animowany inspirowany utworem 
Hansa Christiana Andersena pt. Królowa śniegu. To 
klasyczna opowieść o pięknych księżniczkach i uczuciu 
silniejszym niż magia, która rozgrywa się w rytm 
musicalowych utworów. 

Kiedy bohaterowie nie śpiewają, próbują ocalić 
przed zamarznięciem mieszkańców królestwa Arendelle. 
Jego władczyni, Elza, to posiadaczka potężnej 
czarodziejskiej mocy, dzięki której może zamienić 
w szron i śnieg wszystko, co stanie na jej drodze. 
Dziewczyna od dzieciństwa próbuje nauczyć się 
kontrolować swój niebezpieczny talent, jednak nie bardzo 
jej to wychodzi. Dlatego gdy w dniu koronacji jej 
młodsza siostra Anna zaledwie po paru godzinach 
znajomości zaręcza się z przyjezdnym księciem, Elza 
w napadzie szału sprowadza do Arendelle wieczną zimę, 
a potem ucieka w góry by schronić się przed niebez-
pieczeństwem, które grozi jej ze strony mieszkańców 
królestwa. 

Akcja Krainy lodu rozkręca się powoli, ale kiedy już 
docieramy do pierwszego punktu zwrotnego, zaczyna się 
bardzo szybko rozwijać. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Dziewczynki będą trzymać kciuki za nieustraszone 
bohaterki, które w przeciwieństwie do większości 
baśniowych księżniczek nie dają sobą rządzić i nie 
czekają na królewicza, który uratuje je z opresji. 
Chłopcom przejdą po plecach przyjemne ciarki podczas 
oglądania scen ucieczki przed watahą wilków oraz starcia 
ze śnieżnym gigantem. Młodzież głośnym śmiechem 
wyrazi  uznanie dla dowcipu autorów polskiego 
dubbingu. Jednak serca wszystkich widzów i tak roztopi 
przemawiający głosem Czesława Mozila bałwanek Olaf 
– niezwykle roztrzepany, ale wierny towarzysz przygód. 

Animacja  jest naprawdę zachwycająca. Gwarantuję, 
że tak ładnie narysowanego, padającego śniegu jeszcze 
nie widzieliście. Dużym plusem jest to, że historia została 
opowiedziana bez zbędnych ozdobników i dodatków. 
Twórcy filmu przywrócili baśni pierwotny wdzięk. 

Wycieczka po Krainie lodu upłynęła nam w bardzo 
przyjemnej i pozytywnej atmosferze. Zarówno dla 
młodszych jak i starszych widzów film ten jest godny 
polecenia. 

Aleksandra Wlazły (1D) 
 

Czwarty w roku szkolnym 2013/2014 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Malwina 
Kamiennik, Zuzanna Sobańska (3D), Justyna Kędzierska 
(1L), Aleksandra Wlazły (1D), Magdalena Dawiduk, Daria 
Rosiak, Beata Witczak (3F) i Paulina Adamczewska (fot.; 
3D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
 

GRUDNIOWE OSIEMNASTOLATKI 
 

 

KASIA (3F) – ur. 13 XII 1995 r. 
 

 

MAGDA (3F) – ur. 15 XII 1995 r. 
 



8 „Kurier Zamkowy” nr 4/2013/2014 
 

„PROFESOR KAROL OLECKI, CZYLI NAUCZYCIEL Z POWOŁANIA” 
  

Profesor Karol Olecki urodził się w roku 1910 pod 
Kijowem, czyli na wschodnich rubieżach, Kresach 
dawnej Rzeczypospolitej, jako szósty z ośmiorga dzieci, 
z ojca Józefa, dzierżawcy majątków na Ukrainie 
w okolicach Kijowa, i matki Leopoldy z Hryniewiczów, 
wychowanki sióstr wizytek na pensji w Krakowie. 
Wskutek trudnych przeżyć na tamtych terenach w czasie 
I wojny światowej, a następnie wojny domowej w Rosji 
po rewolucji październikowej, rodzina Oleckich musiała 
opuścić tamte tereny i po przejściowym pobycie 
w Kijowie, po zawarciu układu pokojowego w Rydze 
w 1921 roku, przemieściła się na tereny odrodzonej 
II Rzeczypospolitej. Młody Karol Olecki ukończył 
gimnazjum w Toruniu zdając maturę w 1930 roku, 
a następnie filologię klasyczną na Uniwersytecie 
Warszawskim w roku 1936. W tym samym roku podjął 
pracę w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Polskiego 
Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. Pracował 
tam trzy lata, aż do wybuchu wojny. Wojna zaskoczyła 
go w Sieradzu, gdzie mieszkali rodzice żony. Po 
przejściu frontu w czasie okupacji pracował początkowo 
w gimnazjum i liceum Polskiej Macierzy Szkolnej do 
10 listopada 1939 roku, kiedy to szkoła została zamknięta 
przez władze okupacyjne. Po jej zamknięciu pracował 
rok w gorzelni jako starszy robotnik, następnie przez 
3 lata w sądzie jako tłumacz, a potem przez rok 
w warsztacie samochodowym Luebesmayera jako 
magazynier. Po wyzwoleniu Karol Olecki przystąpił 
natychmiast do pracy w obecnym Liceum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Sieradzu. Uczył języka łacińskiego, 
polskiego i niemieckiego. Był jednocześnie przez 
kilkadziesiąt lat kierownikiem internatu, a po południu 
w latach 1961-1971 pracował jako nauczyciel języka 
niemieckiego w technikum ekonomicznym w Siera-
dzu. Od roku 1946 był opiekunem drużyny wodnej ZHP, 
a przez  jakiś czas nawet jej drużynowym. W ramach tej 
działalności organizował z uczniami różne imprezy 
artystyczne, których dochód był przeznaczany na 
Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy oraz Fundusz 
Budowy Szkół. Prowadził też przez 20 lat kolonie 
i obozy wędrowne; organizował różne wycieczki dla 
młodzieży i nauczycieli. Był również w ramach ZNP 
przewodniczącym ogniska szkolnego nauczycieli. Nale-
żał do władz wojewódzkich i krajowych tej organizacji. 

Książka Łacinnik spod Kijowa zawiera wspomnienia 
Pana Profesora. Spisał on historię swojej rodziny i własne 
wspomnienia z długiego i barwnego życia. Po śmierci 
Profesora rękopis pamiętników przepisała na komputerze 
wnuczka, Janina Zemła. Teksty zredagowała Ita 
Turowicz, a w formie książki zostały wydane przez 
Agencję Reklamowo-Wydawniczą PROF-ART w Siera-
dzu. Teraz wszyscy możemy przeczytać wspomnienia 
profesora. Ważnymi fragmentami są opowieści 
o okupacji w naszym mieście oraz o wznowieniu zajęć 
w szkole po zakończeniu II wojny światowej. Autor był 

znanym i cenionym nauczycielem języka łacińskiego, 
niemieckiego i polskiego. Wśród uczniów zyskał 
pseudonim „Amicus" (z łacińskiego „przyjaciel”). Nawet 
po wielu latach od zakończenia szkoły absolwenci 
wspominają swojego profesora jako nauczyciela 
wymagającego, ale sprawiedliwego i życzliwego. 

Promocja książki Łacinnik spod Kijowa odbyła się 
11 grudnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Siera-
dzu, gdzie zaprezentowano zdjęcia archiwalne, fragmenty 
książki i wspomnienia uczniów i kolegów profesora. 
Wnuczka profesora, pani Janina Zemła wypowiada się 
o nim bardzo serdecznie: „Był osobą bardzo pogodną, 
z dużymi i urozmaiconymi zainteresowaniami, nigdy się 
nie nudziliśmy w domu. Był chętny do różnych 
przedsięwzięć, chętnie podróżował. Do 1996 roku 
wyjeżdżał nad morze każdego lata, ale również do 
Ciechocinka. Chętnie spotykał się z młodzieżą na 
wszystkich zjazdach, pisał rozmaite okolicznościowe 
wierszyki, układał piosenki. Mieliśmy bardzo urozmaico-
ne życie z Dziadkiem. Zawsze podkreślał, że dzięki temu, 
że ma kontakt z młodzieżą to jest i czuje się młodszy”. 

Książka profesora Karola Oleckiego dostępna jest 
do nabycia w Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Sieradzu oraz w księgarni „Róża” przy Alei Pokoju. 

Przyg. Malwina Kamiennik (3D) 
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BOŻE NARODZENIE  

 
Pusty rynek. Nad dachami 
Gwiazda. Świeci każdy dom. 
W zamyśleniu, uliczkami, 
Idę, tuląc świętość świąt. 
 
Wielobarwne w oknach błyski 
I zabawek kusi czar. 
Radość dzieci, śpiew kołyski, 
Trwa kruchego szczęścia dar. 
 

Więc opuszczam mury miasta, 
Idę polom białym rad. 
Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta: 
Jak jest wielki cichy świat! 
 
Gwiazdy niby łyżwy krzeszą 
Śnieżne iskry, cudów blask.  
Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą -  
Czasie pełen Bożych łask! 
 

Joseph Von Eichendorff 
 

 POZDROWIENIA  
 

*Dla mojej kochanej mamusi:* KOCHAM CIĘ KINGA – twoja córeczka <3 
 
*Dla mojego misiaczka z 2D. =* 
 
*Pozdrowienia dla Moniki z 2a od Sz. 
 
*Pozdrowienia od chłopaka ze złotym łańcuchem na szyi. Klasa 2c. 
 
*Pozdrowienia dla Vifona od tajemniczej wielbicielki. PS: Lubię Cię!!! 
 
*Dla Patrycji Ziarkowskiej od 2c. <3 
 
*Pozdrowienia dla Przemka Miłka. 
 
*Pozdrowienia od górników: dla całego dołka. 
 
*Najserdeczniejsze pozdrowienia i Szczęśliwego Nowego Roku dla najukochańszej wychowawczyni oraz 
Pana Profesora Szymańskiego życzy klasa 2G. 
 
*Pozdrowienia dla klasy IV D – WYCHOWAWCZYNI. 
 
*Pozdrawiam Damiana Owczarka od Mameda. 
 
*Pozdrawiam Sebastiana Barczaka od Moniki Berskiej :* 
 
*Pozdrowienia z więzienia – chłopak z 2c. 
 
*Pozdrowienia dla Pana Brodackiego. 
 
*Pozdrowienia dla Vifona od tajemniczej wielbicielki. 
 
*Pozdrowienia dla Joanny Grątkowskiej od Iszczka I<3U !!!  
 
*Pozdrowienia dla klasy 3F. 
 
*Pozdrowienia dla Pana od Sklepiku. 
 
*Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim!!! 

 
Zebrały: Magdalena Dawiduk & Daria Rosiak (3F) 
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 HUMOR SZKOLNY  
 

Uczeń: Proszę pani, czy mogę być ukarany za coś, czego nie zrobiłem? 
Nauczyciel: Oczywiście, że nie. 
Uczeń: W takim razie nie zrobiłem pracy domowej ... 
 
Nauczyciel: „Życzę sobie, żebyś się uspokoił!” 
Uczeń: „Ale to nie jest koncert życzeń.” 
 
Nauczyciel: „Dzwonię do twojej Mamy!” 
Uczeń: „To niech się pani spyta, co na obiad.” 
 
Nauczyciel: „Chcesz uwagę?” 
Uczeń: „A mogę na wynos?” 
 
Nauczyciel zadaje pytanie, a uczeń na to: „Bez adwokata nic nie powiem." 
 
Gdy przyjdziesz w połowie lekcji, a nauczyciel się spyta, czemu się spóźniłeś, możesz odpowiedzieć: 
„Na naukę nigdy nie jest za późno.” 
 
Nauczyciel mówi do ciebie, że masz iść do odpowiedzi, a ty na to: 
„Do 18 roku życia odpowiadają za mnie rodzice.” 
 
Dzwoni dzwonek, klasa chce wyjść. 
Nauczyciel: „Ale dzwonek jest dla nauczyciela.” 
Uczniowie: „To my wyjdziemy, a Pan niech go sobie spokojnie posłucha.” 
 
Nauczycielka: „Zaraz zadzwonię do twojej matki.” 
Uczeń: „Niech dzwoni pani z mojego, taniej wyjdzie.” 
 
Nauczycielka wiedząc, że uczeń nie napisze matury, spytała z troską: „Jak ty napiszesz tę maturę!?” 
Uczeń : Długopisem. 
 
Nauczyciel: „Schowaj tę kanapkę, bo już jest lekcja.” 
Uczeń: „Ale  to ostatni gryz” (i wkłada resztę kanapki do buzi). 
Nauczyciel: „Na lekcji nie można pić napojów.” 
Uczeń: „Ale jak zjadłem tę kanapkę, to się trochę nią zapchałam i teraz muszę się napić.” 
 
Nauczycielka: „To do odpowiedzi przyjdzie... Michalina. Nie, ona zawsze, wszystko umie, to pytać jej nie 
będę...” 
Inny uczeń: „Ja też zawsze, wszystko umiem!” 
Nauczyciel: „To chodź do odpowiedzi to zaraz zobaczymy, ile umiesz.” 
 
Nauczyciel: „Marek, jak wykonałeś zadanie? Pokaż zeszyt.” 
Marek: „Tutaj” (pokazuje zeszyt). 
Nauczyciel: „Marek! Czemu nie narysowałeś rysunku pomocniczego?! Tyle razy mówiłem, jak grochem o ścia-
nę! Działania piszemy jedno pod drugim, a u ciebie?! Co to ma być? I czemu tak bazgrzesz?” 
Marek: „Ale to niesprawiedliwe! Czemu pani zawsze sprawdza mój zeszyt, a do innych nawet pani nie zajrzy?” 
Nauczyciel: „Marek! Ty mi mówisz, co ja mam robić!?” 
 
Fizyka, pan oddaje sprawdziany, Marcin zostaje wezwany do odebrania pracy. 
Nauczyciel: „No, Marcin. Większość dobrze, masz to 4. Ale jednego nie rozumiem.” 
Uczeń: „Tak?” 
Nauczyciel: „No bo, że sześć plus cztery wyszło ci siedem, to nie wiem jak liczyłeś.” 
Uczeń: „Normalnie, no...” 
Nauczyciel: „To ja nie wiem jak „normalnie”. Skąd to niedopatrzenie? Chyba z przedszkola.” 
(teatralna pauza) 
Uczeń: „No bo ja, psze pana, do przedszkola nie chodziłem.” 

Beatissima 


