
 

 
 
 
„Choinka stół nakryty białym  
obrusem, blask palących się świec, 
opłatek, Pismo Święte otwarte na  
Ewangelii św. Łukasza, a za oknem 
wszystko przykryte białym 
puchem. To czas, kiedy dzieją się cuda, 
zdolne przeobrazić życie każdego  
z nas....” 
 
 
 

Paniom Dyrektor, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły 
oraz Uczniom 

 magicznych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności  
w Nowym Roku 2015! 

życzy 
 

Redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego” 

 

JASEŁKA 2014 
 

W piątek 19 grudnia 2014 r. o godz. 9.10 na sali 
gimnastycznej grono pedagogiczne i uczniowie wzięli 
udział w jasełkach bożonarodzeniowych. 

Program jasełek składał się z dwóch części. W pierw-
szej, zawierającej elementy pantomimy, obserwowaliśmy 
współczesne reakcje różnych osób na przyjście na świat 
Jezusa Chrystusa. Drugą część stanowił koncert kolęd. 

W przygotowanie jasełek zaangażowali się uczniowie 
z klasy: 1-4 G,  1, 2 i 4 D, 1, 3 i 4 H oraz 3c. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują: M. Gruszel (4G), M. Grabarczyk 
(4H) i K. Karaczun (4H), która kierowała chórem oraz 
W. Witczak (1L)  i M. Szymala (3F) za obsługę techniczną. 

Dziękujemy p. prof. D. Danielewskiemu i K. Pilc-
Vinci za przygotowanie jasełek. 
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Tradycje świąteczne w Polsce  
 
Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli 

Bożego Narodzenia. Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi tradycje. 
 

Pierwsza Gwiazdka 
 

Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, 
której pojawienie się towarzyszyło narodzinom -
Jezusa. Dzięki niej pasterze i Trzej Królowie 
mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. 
Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka 
pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero gdy ona 
zabłyśnie, możemy, według tradycji, siąść do 
stołu i podzielić się opłatkiem. 
 

Opłatek 
 

Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa 
„oblatum” i znaczy tyle co dar ofiarny. Jest to 
nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki 
pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy 
związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie się 
chlebem ma korzenie w pogańskich tradycjach. 
Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów 
chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem 
przed wieczerzą wigilijną składając sobie 
życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie 
podczas dzielenia się opłatkiem powinny być 
szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie 
winy, aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z czys-
tymi sercami. 

 
Sianko wigilijne 

 

Kładziemy je pod białym obrusem na stole, 
przy którym będziemy spożywać wigilijną 
kolację. Symbolizuje oczywiście miejsce, 
w którym przyszedł na świat Jezus: szopkę 
i siano, na którym leżał po urodzeniu. 
 

Choinka 
 

Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 
grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy 
siana bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj 
przynoszenia do domu i ubierania w różne 
ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się 
z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. 
Ozdoby choinkowe powinny być związane 
z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej 
szczycie wiesza się bombkę w kształcie 
gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, 
które prawdopodobnie symbolizowały biblijną 

przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka 
zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone 
drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. 
Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz 
pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej 
gwiazdki. 
 

Kolędy 
 

Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. 
Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu 
Pana. Ich nazwa pochodzi z łaciny – 
„calendae”, co oznaczało pierwszy dzień 
miesiąca. Pierwsze „kolędy” były śpiewane 
przez Rzymian w ramach uroczystego 
uczczenia pierwszego stycznia, potem zwyczaj 
śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby 
czcić narodziny Jezusa. Najstarsza polska 
kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” i pochodzi 
z ok. 1420 roku. 
 

Prezenty  
 

Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj 
bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą 
się z Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten 
zwyczaj był związany wyłącznie z osobą św. 
Mikołaja, dziś przyjmujemy, iż są to podarki od 
małego Jezusa. 

 
Stajenka 

 

W niej narodził się Jezus. Jest także 
symbolem nas samych. Jesteśmy jak stajenka, 
w której nie zawsze jest czysto, w której dobro 
przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do 
stajenki, a więc i do nas, zwykłych ludzi, 
przychodzi Jezus, rozświetla nasze życie i daje 
nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się 
w nas! 
 

Pasterka 
 

Tradycyjna msza odprawiana o północy 
z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie 
pasterzy przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy w 
niej razem z najbliższymi. Jest najważniejszym 
momentem w czasie Świąt Bożego Narodzenia. 

Przyg. Justyna Wlazło (1D) 
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WYMARZONY PREZENT POD CHOINKĘ 
 

KLASA 1L 
 

* Zdać z rosyjskiego i przejść  cały semestr (K.M.) 
* Przejść cały semestr bez jedynki (K.D.) 
* Play Station 4 (D.S.) 
* Honda CRF 250R (M.K.) 
* Ciuchy, buty, brak zagrożeń na półrocze, słodycze, pieniądze (.K.K.) 
* Samochód. Normalnego brata 
* Super ciuchy, motor, dużo kasy i białego miśka (S.S.) 
* Samochód Lexus, markowe ciuchy, weekend w jakimś ciepłym kraju, by brat przyjechał  
na Święta (A.S.) 
* Psa Pit bull (D.) 
* Markowe ubrania, pieniądze, gry komputerowe (D.Sz.) 

  
KLASA 1G 

 
* Laptop 
* Rower (S.Z.) 
* Odrzutowiec, własny samolot, najnowszy 
samochód  (A.W.) 
* Laptop, drukarka (A.S.) 
* Rower, laptop 
* Odrzutowiec, własny samochód BMW (D.Z.) 
* Lokówka (M.D.) 
* Telefon (P.M.) 
* Laptop (W.Z.) 
* Motocykl (A.P.) 
* Sportowy samochód (K.P.) 
* Wyjazd na wycieczkę, szczęście (D.G.) 
* Gitara (P.D.) 
* Fajny ciuch, pieniądze, mikrofon ze 
wzmacniaczem, kosmetyk (K.S.) 
* Laptop, telefon. 

 
KLASA 3G 

 
* Laptop (N.A.), (A.M.) 
* Samochód (A.K.), (K.B.), (K.A.), (A.B.) 
* Rower (K.P.) 
* Kajdanki, pejcz 
* Chciałbym dostać bilety na festiwale muzyczne 
w całej Polsce (T.A.) 
* Aparat (P.Z.) 
* Tablet (A.G.) 
* Pędzelki do makijażu, koszyk do roweru (K.M.) 
* Zegarek złoty (K.B.) 
* Bransoletkę (M.R.) 

 
 

 
 

 
Pada deszcz, rdzewieją sanki, 
Gdzie, do licha, są bałwanki? 
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JESTEM, WIĘC ŚPIEWAM 
 
„Kurier Zamkowy”: Od kiedy i gdzie uczysz się śpiewać? 
Klaudia Owczarek: Śpiewam od dzieciństwa, w wieku 9 lat mama zapisała mnie do Warckiego Centrum 
Kultury, gdzie uczę się do dzisiaj u pana Jarosława Miłka.  
„K.Z.”: Co skłoniło Cię do nauki śpiewu? 
K.O.: Przychodziła do mnie starsza sąsiadka i śpiewałyśmy karaoke. Moi rodzice słuchając mnie stwierdzili, 
że zapiszą mnie do WCK. 
„K.Z.”: Śpiewasz sama, czy w jakimś zespole? 
K.O.: Śpiewam w zespole „CZARS" 
„K.Z.”: Wiem też, że masz siostrę. Śpiewasz również z nią? 
K.O.: Tak, moja siostra śpiewa ze mną w tym zespole, ale także śpiewamy w duecie na różnych uroczystościach.  
„K.Z.”: Masz jakieś osiągnięcia związane ze śpiewem? 
K.O.: Byłam na różnych konkursach, gdzie zajmowałam wysokie miejsca również z moim zespołem, 
ale zdarzało się, że nic nie zajmowałam i to dawało motywację. 
„K.Z.”: Występujesz w jakiś konkursach, byłaś w jakimś programie telewizyjnym? 
K.O.: Tak uczestniczę w różnych konkursach. Nie byłam w żadnym programie telewizyjnym, ale bardzo 
chciałabym spróbować swoich sił w The Voice of Poland. 
„K.Z.”: Wzorujesz się na jakimś artyście, zespole? Masz kogoś kto Cię do tego motywuje? 
K.O.: Jakoś nie wzoruje się na innych artystach, ponieważ śpiewam po swojemu i w mojej muzyce, którą 
przekazuję, ukazuję siebie. 
„K.Z.”: Jaki jest Twój ulubiony wokalista, zespół? 
K.O.: Moimi ulubionymi zespołami są „The Beatles” i „Metallica”, a wokalistą Marek Piekarczyk. 
„K.Z.”: Jak zachęciłabyś swoich rówieśników do nauki śpiewu? Jakich rad byś im udzieliła? 
K.O.: „Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej." Wydaje mi się, że każdy, kto lubi śpiewać, 
powinien spróbować swoich sił i nie przejmować się opinią innych. 
„K.Z.”: Z tego co wiem, śpiewasz na ślubach i weselach. Od dawna się tym zajmujesz? 
K.O.: Śpiewać na imprezach zaczęłam rok temu i aktualnie śpiewam w dwóch zespołach. Natomiast na ślubach 
razem z moją siostrą występujemy od dawna. 
„K.Z.”: Wiążesz dalsze plany życiowe ze śpiewem? Chciałabyś występować na większej scenie? 
K.O.: Chciałabym zaistnieć w świecie muzycznym i występować na większej scenie. 
„K.Z.”: Masz zamiar dalej kształcić się wokalnie? Chcesz ukończyć jakąś szkołę muzyczną? 
K.O.: Oczywiście, myślałam żeby po technikum wybrać się na studia wokalne na śpiew rozrywkowy. Właśnie 
w tym roku ukończyłam Szkołę Muzyczną I st. w Sieradzu w klasie gitary. 
„K.Z.”: Czy śpiew towarzyszy Ci na co dzień? 
K.O.: Muzyka towarzyszy mi na co dzień i cieszę się, że czasem mogę się dzielić z innymi własną twórczością. 
„K.Z.”: Co sądzą Twoi rodzice o Twojej pasji? 
K.O.: Moi rodzice wspierają mnie, doradzają w różnych sprawach, pomagają w kształceniu mojej kariery 
wokalnej. 
„K.Z.”: Jaki rodzaj muzyki lubisz najbardziej śpiewać? 
K.O.: Jest kilka takich gatunków muzycznych, w których potrafię się odnaleźć, ale najbardziej lubię wszelkie 
odmiany rocka, zwłaszcza te, które mają w swoim brzmieniu mnóstwo energii i emocji. Ale często lubię też 
słuchać spokojniejszej muzyki, jak i ją śpiewać. 
„K.Z.”: Jakie utwory lubisz najbardziej wykonywać? 
K.O.: Marek Piekarczyk – Nie widzę Ciebie w swych marzeniach, 
- Bon Jovi – It's My Life, 
- Whitney Houston – I Wonna Dance With Somebody. 
„K.Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 

Z Klaudią Owczarek, uczennicą klasy 1H, 
rozmawiała Klaudia Okoliczna (1H) 

 
Czwarty w roku szkolnym 2014/2015 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Martyna Baławs 

(4H), Klaudia Okoliczna (1H), Zuzanna Sobańska (4D), Justyna Wlazło (1D), Emilia Salamon (2L; fot.) pod redakcją p. prof. 
Grzegorza Brodackiego. 
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JASEŁKA – 19 XII 2014 
(fot. Emilia Salamon) 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

Świąteczne pyszności 
 

Zupa grzybowa mojej mamy 
 
Składniki: 
• spora miska suszonych grzybów 
• włoszczyzna: 5-6 marchewek, 3 korzenie pietruszki, seler 
• 2-4 liście laurowe 

• 2 cebule 
• 2 ząbki czosnku 
• oliwa do smażenia 

• śmietana 
• ziele angielskie 
• sól, pieprz 

 
Sposób wykonania: 

Grzyby zalewamy gorącą wodą i odstawiamy na noc. Na drugi dzień gotujemy w tej samej wodzie do miękkości. 
Przecedzamy przez sito z drobnymi oczkami, ale nie wylewamy wody, przecedzenie ma na celu pozbycie się 
nieczystości. Marchewki, pietruszki i seler obieramy, myjemy i kroimy w mniejsze kawałki. Cebulę i czosnek obierz 
i drobno posiekaj, a następnie zeszklij w dużym garnku. Dodajemy pokrojoną włoszczyznę i przesmażamy dosłownie 
1 minutę. Zalewamy gorącą wodą (4 szklanki), dodajemy ziele angielskie, listki laurowe, pieprz i szczyptę soli. 
Gotujemy pod przykryciem na małym ogniu aż warzywa będą miękkie a wywar przejdzie ich aromatem (ok. godziny). 
Wyciągamy warzywa (możesz je pokroić w kostkę i dodać do zupy,  jeśli lubisz). Dodajemy ugotowane grzyby i wodę 
z gotowania. Gotujemy jeszcze ok. 10 minut. Jeśli chcesz zabielić zupę to do kubeczka wlej 3 łyżki śmietany i trochę 
gorącej zupy, wymieszaj i potem wlej do zupy. Szybko wymieszaj. 
 

Kapusta z grzybami 
Składniki: 
• 250 g suszonych grzybów 
• 500 g kapusty kiszonej 
• cebula 
• 1/3 jabłka 

• oliwa 
• sól, pieprz  
•  1/2 łyżeczki kminku całego 
• 1 łyżeczka cukru 

• 1/2 szklanki białego wina lub domowego bulionu 
• 1/4 szklanki wody 
• 100 g suszonej żurawiny (lub pokrojonych 
suszonych śliwek) 
• 1/2 łyżki posiekanej natki pietruszki 

 
Sposób wykonania: 

Grzyby zalej ciepłą wodą i mocz godzinę. Następnie pokrój na kawałki. Kapustę wykładamy  na sitko 
i dwukrotnie opłukujemy pod bieżącą ciepłą wodą, odciskamy, tniemy nożyczkami w kilku miejscach. Cebulę 
obieramy i kroimy w kosteczkę. Jabłko obieramy i trzemy na tarce. Na dużej i głębszej patelni z pokrywą 
podgrzewamy oliwę, dodajemy cebulę i podsmażamy aż cebula się zeszkli. Dodajemy kapustę, przyprawy: sól, pieprz, 
kminek i cukier. Mieszając smażymy przez minutę. Dodajemy grzyby oraz starte jabłko i dalej smażymy przez 
minutę. Wlewamy wino lub bulion oraz dodatkową wodę i gotujemy. Dodajemy żurawinę, przykrywamy i gotujemy 
przez około 10 minut, w międzyczasie 1-2 razy mieszamy. Następnie zdejmujemy pokrywkę i gotujemy przez około 
10 minut aż nadmiar płynu wyparuje, od czasu do czasu mieszamy. Na koniec dodajemy posiekaną natkę pietruszki. 
Gotujemy jeszcze przez 1-2 minuty i odstawiamy z ognia. Podajemy z pieczywem lub wykorzystujemy jako farsz do 
pasztecików lub pierogów. 
 

Jarmarkowe babeczki 
 

Składniki: 
• 180 g masła (miękkiego) 
• 180 g cukru 
• cukier waniliowy 
• 3 jajka 
• 1/2 łyżeczki cynamonu 
• 2 łyżki przyprawy do piernika 
• 180 g mąki 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• szczypta soli 
• 2 łyżki mleka 
• 100 g posiekanej kandyzowanej 
skórki pomarańczowej 

 
Masa budyniowa: 

• 2 szklanki mleka 
• 2 łyżki mąki pszennej 
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej 
• 1 cukier waniliowy 
• 3 łyżki cukru 
• 2 żółtka 
• 200 g masła (miękkiego) 

 
Masa maślana na choinki do dekoracji: 

• 200 g miękkiego masła  o temperaturze 
pokojowej 
• 2 szklanki cukru pudru  
• 2 łyżki mleka 
• aromat lub ekstrakt waniliowy 
• zielony barwnik spożywczy 
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Sposób wykonania 

Masło ucieramy z cukrem aż będzie gładkie i puszyste. Dodajemy po jednym jajku cały czas ubijając. Mąkę 
mieszamy z proszkiem do pieczenia, cynamonem, przyprawą do piernika i solą. Dodajemy do masy i miksujemy 
mikserem na najsłabszych obrotach. Na końcu dodajemy mleko i skórkę pomarańczową i miksujemy do połączenia się 
składników. Masę nakładamy do papilotek umieszczonych w formie na muffiny (do ok. 3/4 wysokości). Pieczemy 
w piekarniku nagrzanym do 180ºC przez 18-20 min. aż babeczki się przyrumienią i urosną.  

Masa budyniowa: Do połowy szklanki mleka dodajemy mąkę pszenną i ziemniaczaną, oba cukry i żółtka 
i dokładnie mieszamy. Pozostałe mleko nastawiamy do zagotowania. Na gotujące się mleko wlewamy pozostałe 
wymieszane składniki, mieszamy cały czas do ponownego zagotowania. Odstawiamy z ognia i studzimy. Gdy budyń 
przestygnie masło miksujemy i dodajemy do niego po jednej łyżce budyniu. Następnie masę rozsmarowujemy nożem 
po upieczonej i ostudzonej babeczce.  

Kiedy masa budyniowa stężeje na babeczce bierzemy się za robienie masy maślanej. Ucieramy masło z cukrem 
pudrem, dolewamy 2 łyżki mleka. Jeżeli masa będzie za rzadka można dodać więcej cukru pudru, aby była bardziej 
zwarta. Na końcu dodajemy barwnik spożywczy. Kiedy masa maślana jest gotowa napełniamy nią szprycę lub rękaw 
cukierniczy i naokoło dekorujemy beczkę formułując stożek. Choineczki możemy dodatkowo ozdobić cukierniczymi 
dekoracjami.  
 

Smacznego  
 
Warto przeczytać: 
 

OPOWIEŚCI DOBROŃSKIE 
 

„Cywilizacja komputerów, telefonów i telewizji kreuje świat wirtualny odsuwając do lamusa bliskie 
nam zdarzenia i ludzi. Otaczająca nas natura bywa degradowana przez ekspansję techniki do roli 
przedmiotu. Miejsce przysłów, będących niegdyś mądrością narodu, zajęły reklamy.” 

Z Przedmowy do Opowiadań dobrońskich 
 

W „Galerii na Piętrze” BWA w Sieradzu we wtorek 
17 czerwca 2014 roku odbyła się promocja książki 
Janusza Ziarnika pt. Opowieści dobrońskie. Promocji 
towarzyszyła wystawa ilustracji Aleksego Nowaka, które 
stanowią szatę graficzną tej publikacji. 

Książka Janusza Ziarnika zawiera czternaście 
niepowiązanych ze sobą treściowo opowiadań, których 
wspólną cechą jest lokalizacja fabuły w Dobroniu i jego 
okolicach. Stanowi ona realizację zamysłu autora, który 
sięga połowy lat dziewięćdziesiątych poprzedniego 
stulecia. Na łamach kwartalnika „Na Sieradzkich 
Szlakach” zostały wtedy zamieszczone następujące 
opowiadania: Legenda o niewiernej młynarzowej (1996), 
Wędrowny grajek, Czerwony krzyż i Wróżba (2000), 
Koszula (2001) oraz Półtorak (2002). Później powstało 
osiem kolejnych utworów, ale autor wracał myślą także 
do już wydanych i dokonał w nich szeregu zmian. 

Nieświadomy niczego czytelnik, po przeczytaniu 
książki, może zadawać sobie różne pytania. Czy tak 
naprawdę było? Ile tu prawdy, a ile fantazji autora? Czy 
są to opowieści krążące wśród miejscowej ludności?... 

Okazuje się, że każde z opowiadań jest w całości 
autorstwa Janusza Ziarnika. To, że czytelnicy zadają 
sobie właśnie takie pytania,  jest niewątpliwym sukcesem 
autora, któremu udaje się czytelnika postawić wobec 
takich właśnie dylematów. 

Choć – jak wspomniano – każde opowiadanie jest 
autorstwa Janusza Ziarnika, źródła inspiracji były różne. 
W przypadku opowiadania Skarb w Ldzaniu było nią 

znalezisko blisko stu monet różnego pochodzenia właśnie 
w tej miejscowości w latach trzydziestych XX wieku, 
w przypadku opowiadania Pakulnice – relacja Franciszka 
Antoniaka, mieszkańca Róży, uczestnika przedstawione-
go w tym utworze zwyczaju, a w przypadku opowiadania 
Święty Nepomucen i słudzy – próba odtworzenia losów 
figurki tegoż świętego wrzuconej do wody 13 grudnia 
1981 roku. Bohaterem Opowieści dobrońskich jest więc 
także historia Dobronia i jego okolic, mieszkańcy, 
przyroda oraz zabytki. Książka zawiera też wiele 
spostrzeżeń własnych autora oraz elementy autorefleksji. 

Opowieści dobrońskie należy uznać za ważne 
wydarzenie literackie i artystyczne 2014 roku, o czym 
świadczą również trafnie dobrane ilustracje Aleksego 
Nowaka, stanowiące cenne dopełnienie treści 
poszczególnych utworów. Autor nie zapomniał także 
złożyć podziękowań osobom, dzięki którym Opowieści 
dobrońskie mogły trafić w ręce czytelników. Znaleźli się 
wśród nich m. in. Robert Jarzębak, wójt Dobronia, który 
dostrzegł w książce walor dydaktyczny i promocyjny dla 
gminy oraz Alicja Król-Kamińska, nauczycielka języka 
polskiego Janusza Ziarnika, która dokonała korekty 
tekstów. 

Wydawcą Opowieści dobrońskich Janusz Ziarnika 
jest „Prof.-Art” Agencja Reklamowo-Wydawnicza 
z Sieradza. Książka ukazała się w maju 2014 roku. 

Grzegorz Brodacki 
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ZMARŁ STANISŁAW BARAŃCZAK 
(13 XI 1946 – 26 XII 2014) 

 
Protokół 

 
Zdając sobie sprawę 

z własnej winy, ponad wszelką wątpliwość 
(oklaski) 

udowodnionej przez przedmówców, chciałbym 
oświadczyć na usprawiedliwienie, mimo  

(okrzyk: brawo!) 
iż takie wykroczenie przeciw wszelkim normom 

nie może być (oklaski) usprawiedliwione, 
że urodziłem się istotnie, ale 

nie z własnej woli i bez złych zamiarów; 
ten postępek mi ciążył przez (śmiech, brawa) 

długie 
lata; jak słusznie podkreślono 

w dyskusji, nie potrafiłem wyciągnąć 
z (oklaski) tego odpowiednich wniosków 

i starałem się zatrzeć ślady swego czynu, 
ale po (ironiczne sykanie) gruntownym 

i szczerym przemyśleniu swej dotychczasowej 
postawy, pragnę stanowczo 

odciąć się od niej i poprosić o 
(śmiech) danie mi jeszcze  

jednej szansy (oklaski 
przechodzące w owację). 

 
Braki, odrzuty, produkty zastępcze 

 
Więc to już zawsze tak, już zawsze zamiast  
gwiazdy pierwszej świetności dorsz drugiej 

świeżości, 
więc zawsze ziemia sztucznym miodem, 

rozwodnionym 
mlekiem będzie płynęła, a w księdze 

przeznaczeń,  
odbitej na papierze piątej klasy, zawsze 

gdzieś w środku będzie brakować arkusza? 
 

Więc to już zawsze, tak, jak zawsze. Zamiast 
ostatecznej jasności i pierwszej jakości 

przed oczami wciąż będą paczące się drzwi 
z obluzowaną klamką, a nie rajskie wrota.  

Objadając się śpiesznie przy chwiejnym stoliku 
przecenionym bigosem, jakże tu wyszeptać: 

 
Więc to już?. Zawsze tak. Już zawsze zamiast 
wołać: „Chcę żyć jak człowiek”, szukać dziury  

w całym 
niebie, jakie ci dano - będziesz żył jak człowiek, 

czyli: patrząc przez palce, przymykając oczy. 
Dziury w niebie nie będzie, gdy zaczniesz tak żyć.  

I przyciasna korona z głowy ci nie spadnie. 
 

Więc to już nigdy? Tak, już nigdy. Zamiast 
prowizorki, tandety, trzeciej kategorii 

nie nastanie świat świetny, świetlisty i świeży. 

Bo skąd zresztą wiadomo, że ten świat 
gdziekolwiek 

jaśnieje, skoro nigdy nikt nie odpowiada  
za ukryte usterki. Ani na wołanie. 

 
Wieczór autorski 

 
Przyszli, ponieważ są pewne sprawy i sami 

panowie jesteście sobie winni. 
Wkroczyli, ponieważ są pewne prawa i chyba pan 

nie chce, żebyśmy  
wyważyli drzwi. 

Przerwali czytanie, ponieważ są pewne słowa  
i radzimy panu po dobroci. 

Odebrali wiersze, ponieważ są pewne granice  
i umówmy się. 

Spisali wszystkich, ponieważ są pewne przepisy  
i niech pan nie nadużywa  

naszej cierpliwości. 
Przeszukali mieszkanie, ponieważ są pewne 

zasady i pani będzie łaskawa  
uciszyć to dziecko. 

Zabrali parę osób, ponieważ są pewne 
konieczności i spokojna głowa,  

mąż wróci pojutrze. 
Nikogo nie uderzyli, ponieważ są pewne formy  

i a jakże, tego byście  
panowie chcieli. 

Nie pracowali długo, ponieważ jest pewien film  
w telewizji i człowiek jest  

tylko człowiekiem. 
 

Spójrzmy prawdzie w oczy 
 

Spójrzmy prawdzie w oczy: w nieobecne 
oczy potrąconego przypadkowo 

przechodnia z podniesionym kołnierzem; w stężałe 
oczy wzniesione ku tablicy z odjazdami 

dalekobieżnych pociągów; w krótkowzroczne 
oczy wpatrzone z bliska w gazetowy petit; 
w oczy pośpiesznie obmywane rankiem 

z nieposłusznego snu; pośpiesznie ocierane  
za dnia z łez nieposłusznych, pośpiesznie  
zakrywane monetami, bo śmierć także jest  

nieposłuszna, zbyt śpiesznie gna w ślepy zaułek 
oczodołów; więc dajmy z siebie wszystko 
na własność tym spojrzeniom, stańmy na 

wysokości  
oczu, jak napis kredą na murze, odważmy się 

spojrzeć 
prawdzie w te szare oczy, których z nas nie 

spuszcza, 
które są wszędzie, wbite w chodnik pod stopami,  

wlepione w afisz i utkwione w chmurach; 
a choćby, to jedno będzie nas umiało rzucić  

na kolana. 
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Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

W dniach 15-16 oraz 21 października 2014 r. Szkolny Wolontariat przeprowadził akcję polegającą na sprzedaży 
znaczków – cegiełek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu. Dzięki ofiarności nauczycieli 
i uczniów udało nam się zebrać 301 zł. Cała kwota została odebrana przez  panią Annę Fabrowską, przedstawicielkę 
TPD. Pieniądze zostaną przekazane na rehabilitację 5-letniego Mateusza chorego na dziecięce porażenie mózgowe. 
Akcję koordynowały Daria Lipa i Anna Tomczyk (4G). 

Szkolny Wolontariat włączył się w akcję Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia organizowaną przez 
Fundację „Mam marzenie”. Zbieraliśmy pluszowe maskotki, które 25 listopada 2014 r. zostały przekazane przez 
wolontariuszy Fundacji dzieciom z oddziałów onkologicznych w całej Polsce. Akcję koordynowały w naszej szkole 
Magda Grzybek i Adrianna Wieloch (4G). 
 

„GÓRA GROSZA” 
 

W dniach 24 października – 5 grudnia 2014 r. Szkolny Wolontariat wspólnie z Samorządem Uczniowskim 
przeprowadził zbiórkę monet groszowych w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. W akcji wzięło udział 
14 klas. Zebraliśmy 94,93zł. Wygrała klasa 4G – 26,05zł. Zbiórkę koordynowały: Anna Tomczyk, Natalia Świniarska 
i Daria Lipa (4G). 

W dniach 12-13 grudnia 2014 r. członkowie Szkolnego Wolontariatu po raz kolejny w tym uczestniczyli 
w zbiórce zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Sieradz. Uczniowie 
kwestowali w POLO przy ul. Łokietka. W akcji udział wzięli: Marta Gruszel  (4G), Maja Grabarczyk (4H), Marta 
Klucha i Justyna Butwicka (3D), Klaudia Paś, Marta Wardęga, Iwona Krysińska i  Kamila Lefik (3F), Anna 
Gruszczyńska, Oliwia  Mańkowska (2H), Dominika Błażejak, Natalia Dziuba, Magdalena Motyl (2D), Daria Gołdyn, 
Aleksandra Fornalczyk (1G) oraz Joanna Wójtowicz i Marta Pełka (1H). 

Szkolny Wolontariat włączył się w tym roku w XIV edycję Szlachetnej Paczki. Dzięki zbiórce pieniędzy 
przeprowadzonej w naszej szkole, a przede wszystkim dzięki ofiarności nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy 
przynieśli produkty żywnościowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla niemowląt, udało nam się przygotować 
paczkę dla jednej z rodzin. Pieniądze otrzymaliśmy również od Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” – 
była to część dochodu z kiermaszu świątecznego. Akcję koordynowała Joanna Draganowska (4G). 

Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie Szlachetnej Paczki – bez zaangażowania 
tak wielu osób, byłoby to niemożliwe. 

Dziękujemy klasie 3D, która przygotowała w całości jedną z paczek. 
 

Z DZIAŁALNOŚCI TWI „ZAMKOWA 15” 
 

13 listopada 2014 r. uczniowie z klasy 4G, członkowie TWI 
„Zamkowa 15”, zorganizowali kiermasz, podczas którego sprzedawane były 
rogale świętomarcińskie (przygotowane przez nich w środę 12 listopada). 
Cały dochód z kiermaszu został przekazany na cele statutowe Towarzystwa. 

5 grudnia 2014 r. został rozstrzygnięty Konkurs na najsmaczniejsze 
i najładniejsze ciasto świąteczne zorganizowany przez Towarzystwo 
Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. Wzięło w nim udział 16 klas, które 
przygotowały bożonarodzeniowe wypieki. 

Wyniki konkursu: 
I miejsce – Aleksandra Wlazły z kl. 2D za szczególnie świąteczną 
dekorację. 
II miejsce – Zuzanna Sobańska z kl. 4D za czasochłonność wykonanych 
zdobień. 
III miejsce – zespół uczniów z kl. 4G za okazałość wypieku i jego 
świąteczny charakter. 

Wyróżnienie przyznano Karolinie Piechocie z kl. 1G za ciasto 
o szczególnych walorach smakowych. 

Wszystkie ciasta sprzedawane były podczas kiermaszu świątecznego 
przez członków TWI i wolontariuszy z klas: 4G, 3F, 2H i 1H. 

Pieniądze zarobione podczas kiermaszu zostały przeznaczone na 
nagrody dla zwycięzców, na wsparcie akcji Szlachetna Paczka oraz na cele 
statutowe Towarzystwa. (Ibis) 
 

CZY WIESZ, ŻE… 
 

Rys. Jerzy Kaszuba 
 

… P. Prof. Sylwia Dęga została radną 
Powiatu Sieradzkiego? Gratulujemy!
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MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE RĘCZNEJ, CZYLI… NIE WYSZŁO 
 

Reprezentacja  Polski piłkarek ręcznych przegrała 
z Danią 19:28 pierwszy mecz grupy I w Debreczynie 
podczas mistrzostw Europy 2014. Kim Rasmusen nie 
zaskoczył składem. W pierwszych 10 minutach Polki 
imponowały grą w obronie, ale po obu stronach mnożyły 
się błędy. W 25 minucie Polki objęły prowadzenie 7:6 ale 
nie cieszyły się nim zbyt długo. W ostatniej minucie 
pierwszej połowy Polkom udało się wyrównać i na 
przerwę obie drużyny schodziły przy stanie 9:9. Była 
szansa na objęcie prowadzenia, jednak Sandra Toft 
obroniła rzut karny, który wykonywała Karolina 
Kudłacz. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i po 
chwili zawodniczki Kima Rasmussena przekonały się o 
tym na własnej skórze.. Po chwili było już 15:12 dla 
reprezentacji Danii. Selekcjoner naszej kadry musiał 
reagować, prosząc o czas. Wiele to nie pomogło, bo 
Dunki wyszły na drugą część meczu odmienione. 
Trafiały niemal z każdej pozycji. Dziesięć minut przed 
końcem spotkania Dania prowadziła różnicą siedmiu 
bramek. Było nawet 22:14. Biało-Czerwone nieco 
zredukowały straty, ale czas uciekał i nie zanosiło się, 
aby Dunki miały wypuścić z rąk cenne zwycięstwo. Poza 
tym po chwili lepszej gry znowu przyszedł zastój, co 
rywalki skrzętnie wykorzystały i dołożyły do swojej 
przewagi jeszcze dwa gole. W końcówce Dunki 
cierpliwie budowały swoje akcje, wiedząc, że mają 
zapewnione dwa punkty. Nieudana druga połowa 
spowodowała, że nasz zespół musiał przełknąć gorycz 
porażki (28:19) i pożegnać się z marzeniami o półfinale 
turnieju. 

Polki w drugim meczu przegrały z Norweżkami. Do 
przerwy Biało-Czerwone grały koncertowo, po 30 
minutach było 15:11, ale druga część należała do 
mistrzyń olimpijskich i to one wyszły zwycięsko z tego 
starcia Pierwsze połowa była bardzo dobra w wykonaniu 
naszego zespołu. Biało-Czerwone „kąsały” rywalki 
odważnymi rzutami. Młode Polki świetnie radziły sobie 
z gwiazdami światowej piłki ręcznej i po pierwszym 
kwadransie gry było już 9:5. W 19 minucie Polki 
prowadziły różnicą pięciu goli (11:6). Wydawało się, że 
przebudzenie Norweżek jest kwestią czasu, ale nic 
takiego nie następowało. Mistrzynie olimpijskie nie 
radziły sobie z Polkami. Norweżki nieco zredukowały 
straty i schodziły do szatni, przegrywając 11:15. Biało-
Czerwone zagrały najlepsze 30 minut na tym turnieju 
i zasłużenie prowadziły. Kwadrans przed końcem 
faworytki tego spotkania prowadziły 22:19. Polki robiły, 
co mogły, lecz trudno było gonić tak dobrze 
dysponowanego rywala. W końcówce Biało-Czerwone 
jeszcze nieco zmniejszyły straty, ale musiały się 
pogodzić z porażką 24:26. Nie przynosi ona jednak 
żadnego wstydu, ponieważ dzielnie walczyły z utytuło-
wanymi przeciwniczkami. 

Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych przegrała 
z Rumunią 19:24 w swoim ostatnim meczu na 
mistrzostwach Europy 2014. Biało-Czerwone z zerowym 
dorobkiem punktowym zakończyły drugą fazę turnieju. 

Ostatecznie uplasowały się w turnieju na 11. miejscu, bo 
Niemki rozbiły Słowaczki 36:22. To było niezwykle 
ważne spotkanie dla naszych Szczypiornistek. Spotkanie 
rozpoczęło się źle dla Polek. W 5 minucie było już 4:0 
dla rywalek. Polki obudziły się i miały kilka szans na 
zbliżenie się na jedną bramkę różnicy. Niestety znowu 
zawodziły w ataku i Rumunki ponownie uciekły na 
cztery gole. W ostatniej minucie przed przerwą Polki 
zmniejszyła straty naszego zespołu do jednego gola, ale 
ostatnie słowo należało do rywalek. Rumunki po 
pierwszej przewie prowadziły 11:9. Pierwsze minuty po 
przerwie należały do naszego zespołu. Rumunki 
popełniały błędy w ataku, gubiły piłkę, a nasze 
Szczypiornistki karały je za to golami. W 34 minucie 
prowadziliśmy po raz pierwszy w meczu (12:11). 
Rumunki po niemrawym początku podniosły się i po 
trzech trafieniach z rzędu szybko wróciły na prowadze-
nie. Kwadrans przed końcem Polki przegrywały 15:17. 
Ciągle wszystko mogło się jeszcze wydarzyć. Końcówka 
nie poszła po myśli Polek. Widać było, że są mocno 
zmęczone. Błędy w ataku mnożyły się, a Rumunki grały 
na pełnym luzie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się 
porażką Polek 19:24, a to oznaczało, że aby nasza 
drużyna zajęła 11 miejsce Słowacja musiała przegrać 
przynajmniej różnicą trzech bramek, nie rzucając więcej 
niż 23 gole. To nie było problemem, bo Niemki ograły 
rywalki 36:22. 

Martyna Bałwas (4H) 
 

KOMUNIKATY 
 
We wtorek 2 XII na wycieczkę do Łodzi wybrała się 

klasa 2a pod opieką p. prof. S. Smorawskiej-
Gierczyńskiej. W „Cinema City” uczniowie wraz 
z wychowawczynią obejrzeli filmy: Bogowie, Igrzyska 
śmierci i Dzień dobry. Kocham Cię. 

W środę 3 XII w łódzkim kinie „Cinema City" 
 uczniowie z klasy 3L, 1b i 1c obejrzeli filmy: Dzień 
dobry. Kocham Cię oraz Igrzyska śmierci. Kosogłos wraz 
z p. prof. M. Grzelak i M. Przybyłem. 

W czwartek 4 XII w Kaliszu w kinie w Galerii 
„Tęcza" uczennice z klasy 2H obejrzały filmy: Siedmiu 
krasnoludków ratuje śpiącą królewnę oraz Igrzyska 
śmierci wraz z p. prof. L. Tomaszewską. 

W piątek 5 XII w tym samym kinie uczniowie 
z klasy 2D i 3D obejrzeli filmy: Dzień dobry. Kocham 
Cię i John Wick wraz z p. prof. E. Dominiak i B. Wysotą. 

We wtorek 10 XII w sali 112 została 
przeprowadzona kolejna akcja krwiodawstwa, zorganizo-
wana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Łodzi. Krew oddało 28 uczniów. 

W piątek 19 XII o godz. 15.00 odbyło się 
posiedzenie klasyfikacyjne klas technikum i ZSZ 
zamykające I semestr. 

Na piątek 9 I 2015 r. zostały zaplanowane spotkania 
z rodzicami. 
 


