
III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  
„O GRZEBIEŃ MISTRZA ANTOINE’A”

 
We wtorek 28 XI 2017 r. o godz. 9.00 rozpoczął się 

w naszej szkole III Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski 
„O grzebień Mistrza Antoine’a”, którego tegorocznym 
hasłem były „Anioły i demony”. W konkursie wzięło 
udział 21 uczestników z ośmiu szkół: z Działoszyna, 
Wielunia, Zgierza, Pajęczna, Zelowa, Wieruszowa, 
Pabianic i Gorzowa Śląskiego. 

Uczestniczki zaprezentowały różne stylizacje, 
głównie demoniczne. Fryzura, make up oraz strój musiały 
ze sobą tworzyć spójną całość. Na przygotowanie swoich 
modelek uczestniczki miały 120 minut. Później odbył się 
pokaz, w którym zaprezentowały się modelki wraz ze 
swoim fryzjerem-stylistą. 

Po burzliwych obradach jurorzy ogłosili wyniki: 
I miejsce: Aleksandra Bryś z ZSP Nr 2 w Sieradzu, 
II miejsce: Kamila Fras z ZSP w Wieruszowie, 
III miejsce: Bogna Wiskulska z ZS w Działoszynie. 

Jury przyznało również trzy wyróżnienia, które 
otrzymały: 
• Paulina Szczęsna z ZS w Pajęcznie, 
• Marta Zwiech z ZS w Gorzowie Śląskim, 
• Sonia Zając z SZ w Wieluniu. 

Nagrody w tegorocznym konkursie sponsorowane 
były przez: 
• Starostę Sieradzkiego, Mariusza Bądziora, 
• Prezydenta Miasta Sieradza, Pawła Osiewałę, 
• Dyrektora ZSP Nr 2 w Sieradzu, Magdalenę Marciniak 
• Salon Le Grand, 
• Hurtownię fryzjersko-kosmetyczną „Bis” Jakub 
Bednarek, 
• La Promesse Studio Urody, 
• Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, 
• Cech Rzemiosł Różnych w Sieradzu. 

O konkursie żywo informowały sieradzkie media, 
którym organizatorzy dziękują za przybycie. Więcej 
informacji o III Konkursie Fryzjerskim „O grzebień 
Mistrza Antoine’a” można uzyskać także na portalach 
społecznościowych: nasze fm, nasze miasto sieradz 
i www.powiat-sieradz.pl 

Małgorzata Mitera (4H) 
 

„O PIÓRO MISTRZA ORTOGRAFII” 
 

W czwartek 7 grudnia zakończył się konkurs 
„O pióro mistrza ortografii”. W finale konkursu wzięło 
udział  22 uczniów. 

Pierwsze miejsce zajęła Emilia Stangret (2G), która 
równocześnie uzyskała tytuł „Mistrza ortografii ZSP Nr 2 
w Sieradzu”. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo 
Małgorzata Kaczmarek (1D) i Justyna Wlazło (4D), 
a na trzecim – Eliza Ubych (2L). Gratulujemy!!! 

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone 22 XII przed 
koncertem kolęd.Konkurs przeprowadziły panie prof. 
K. Pilc-Vinci, I. Bednarek i S. Dęga-Frątczak. 

 

Zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyśloności 
w Nowym Roku 2018 

życzy 
 

Redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego” 

 
 

W NUMERZE: 
 
• O wrocławskiej nagrodzie literackiej – piszemy na s. 2; 
• Zdjęcia z konkursu fryzjerskiego – obejrzysz na s. 3; 
• Co słychać u logistyków? – sprawdź na s. 4; 
Z inicjatywami p. prof. Gruszki – spotkasz się na s. 5; 
• O działalności szkolnego wolontariatu – piszemy na s. 6; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 7; 
• Jak Maria Dąbrowska spędzała w dzieciństwie Święta? – 
przeczytaj na s. 8-10. 
 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Z „KURIEREM ZAMKOWYM” 
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WROCŁAWSKA NAGRODA POETYCKA „ ANGELUS SILESIUS” 
 

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł  
i twórców polskiej poezji. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa 
Silesiusa, barokowego poety. 

Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: 
 za całokształt twórczości, 
 książka roku, 
 debiut roku. 
Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy  

1 stycznia a 31 grudnia. 
Nagrodę stanowią: 
 statuetka SILESIUS; 

czek na kwotę: 
 100 000 PLN za całokształt, 
 50 000 PLN za książkę roku, 
 20 000 PLN za debiut roku. 

 
Nagrodę za rok 2017 odebrali: 
 w kategorii „Książka roku” – Jacek Podsiadło Włos Bregueta; 
 w kategorii „Debiut roku” – Radosław Jurczak Pamięć zewnętrzna; 
 za całokształt twórczości – Andrzej Sosnowski. 

Andrzej Sosnowski (ur. 29 maja 1959 w Warszawie) – polski poeta 
i tłumacz, wnuk Władysława Kozłowskiego. Redaktor „Literatury na Świecie”. Poeta posługiwał się pseudonimami: 
Earthling, Mikołaj Siwecki, Andrzej Ziemiańczyk, Andrzej Ziemiański. Ukończył anglistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim. Laureat m.in. Nagrody im. Kościelskich, Nagrody Literackiej Gdynia, Wrocławskiej Nagrody 
Poetyckiej „Silesius” i nagrody miesięcznika „Odra”. Wydał kilkanaście tomów wierszy, dwa prozy; tłumaczył m.in. 
takich autorów, jak Ezra Pound, John Ashbery, Elizabeth Bishop, John Cage, Ronald Firbank, Harry Mathews. Poezja 
Andrzeja Sosnowskiego, posługująca się wielowarstwową metaforyką, uważana jest powszechnie przez krytyków za 
unikatowe zjawisko we współczesnej polskiej literaturze. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” 1998 za Stancje. W 2008 roku jego książka pt. Po tęczy otrzymała 
Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2008 na festiwalu literackim Port Literacki Wrocław, a także była 
nominowana do Nagrody Literackiej „Nike”. Za książkę Najryzykowniej był nominowany do Nagrody Literackiej 
Gdynia 2008 w kategorii eseistyka. Laureat „Nagrody Osobnej” – specjalnego wyróżnienia Nagrody Literackiej 
Gdynia w 2011. W 2013 otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia za tom Sylwetki i cienie. 

Statuetkę wykonał Michał Staszczak – wrocławski rzeźbiarz. 
Justyna Wlazło (4D) 

 

Andrzej Sosnowski Jacek Podsiadło Radosław Jurczak 
 

A może do kina? 
 

Parę dni temu obejrzałam bardzo interesujący amerykański komediodramat. W reżyserii Nancy Meyers Holiday. 
Jego światowa premiera odbyła się 22 grudnia 2006 roku. 

Film ten opowiada o dwóch  nieznających się kobietach, które aby uciec od problemów, postanawiają na święta 
Bożego Narodzenia zamienić się domami. Iris( Kate Winslet) wprowadza się do domu Amandy w słonecznym Los 
Angeles, a Amanda (Cameron Diaz)  przyjeżdża na pokrytą śniegiem angielską wieś. Wkrótce po przybyciu na 
miejsce przeznaczenia, obie kobiety odnajdują to, czego szukały. A czego szukały? – tego Wam już nie powiem. 

Film ten bardzo mi się podobał. Wprowadza w nastrój świąteczny oraz pokazuje, że wszystko w swoim czasie 
może się ułożyć. Gorąco polecam ten film. 

Magdalena Wojtkiewicz (1L) 
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„ŚWIĄTECZNE MARZENIE” 
 

W dzieciństwie Meg zawsze marzyła o idealnym Bożym Narodze-
niu. W tym roku samotna matka przygotuje baśniową Gwiazdkę 
Lucasowi, małemu synkowi. Na stole pojawi się pieczony indyk, kolędy 
ukoją znajomymi nutami, ogień będzie igrał w kominku, a tuż obok 
niego zawiśnie tradycyjna skarpeta. Magii Świąt nie zabraknie. Meg 
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ona i mały Lucas poradzą sobie 
sami. Jednak pewna przypadkowa znajomość nawiązana w Nowym 
Jorku zmieni wszystko. Intrygujący architekt Edd trwale zapisuje się w 
myślach Meg. I nagle wizja świąt bez mężczyzny nie wydaje się już taka 
przyjemna. Szkoda tylko, że ten, o którym marzy kobieta, mieszka aż za 
oceanem. 

Wszystkim bardzo polecam tę książkę.  
Monika Wlazło (2G) 

 

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  „O GRZEBIEŃ MISTRZA ANTOINE’A” 
Fot. Klaudia Okoliczna (4H) 
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OKRĘGOWY ETAP OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ 
 

 
Drugi, okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej odbył się 1 grudnia 2017 roku ZSZ Nr 3 w Łodzi. 

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 534 najlepszych młodych logistyków z całego kraju. Wśród nich znalazł 
się uczeń naszej szkoły Patryk Bugajczyk (4L). Zmagał się z testem wielokrotnego wyboru, a pytania obejmowały 
wszystkie aspekty branży TSL. Teraz pozostało nam trzymać kciuki i czekać na wyniki. 

Wyniki poznamy 15 grudnia 2017 roku i wtedy dowiemy się, kto dostał się do ścisłego, krajowego finału. 
P. prof. Katarzyna Siwka 

 

MŁODZIEŻ Z NASZEJ SZKOŁY NA TARGACH LOGISTYCZNYCH 
 

30 listopada 2017 roku uczniowie klas 2L, 3L i 4L mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w Targach Logistyki 
Magazynowej „INTRALOMAG” w Hali EXPO w Łodzi. Na targach wystawiały się firmy znane na całym świecie, 
które doskonale radzą sobie na rynku TSL. Zakresem tematycznym były: nowoczesne wyposażenie magazynów, 
systemy składowania i magazynowania, pomocnicze urządzenia magazynowe, oprogramowania i systemy IT, 
transport wewnętrzny oraz prezentacja terenów pod inwestycje wielkopowierzchniowe. Uczniowie mogli również 
zapoznać się z ofertą studiów Politechniki Łódzkiej wydział Kolegium Logistyki. Przyszli logistycy opuścili targi 
wzbogaceni o wiele publikacji naukowych, gadżety firm promujących rynek TSL, środki dydaktyczne do pracowni 
logistycznej, ale przede wszystkim o nowe informacje przydatne w pozyskiwaniu wiedzy z zakresu wybranego 
kierunku nauczania. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i wyrazili ochotę na kolejne tego typu 
wyjazdy w przyszłości. 

Wraz z uczniami na targi wybrały się p. prof. Katarzyna Siwka, Agnieszka Jabłońska. 
 

Fot. p. prof. K. Siwka 
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ELIMINACJE SZKOLNE V EDYCJI KONKURSU 
„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI OBUDŹCIE POLSKĘ!” 

 
15 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne V edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci 

obudźcie Polskę!” . Konkurs zorganizował poseł na sejm RP, pan Piotr Polak z pomocą nauczycieli historii, czyli 
p.prof. Macieja Pawlaka, Waldemara Grzesiaka i Jacka Gruszki. Do dalszej fazy konkursu przeszli uczniowie klas 
czwartych: Sylwia Ziętek, Maciej Moszyński i Kamil Sowała. 

21 listopada br. w/w uczniowie pod opieką p.prof. Jacka Gruszki pojechali w nagrodę na wycieczkę do 
Warszawy. Tam zwiedzili Cmentarz Wojskowy na Powązkach z kwaterą „Ł”, gdzie odkryto groby bestialsko 
zamordowanych Żołnierzy Wyklętych, Królewskie Łazienki oraz Sejm i Senat RP. Po budynku Sejmu uczestników 
wycieczki oprowadził poseł Piotr Polak. Na koniec uczniowie wraz z opiekunami zjedli obiad w sejmowej restauracji. 

P. prof. Jacek Gruszka 
 

 

WYSTAWA ZDJĘĆ  „MACEWY, OHELE I KAMYKI…” 
 

22 XI 2017 r. w galerii Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” została otwarta wystawa zdjęć p.prof. 
Jacka Gruszki Macewy, ohele i kamyki… Na zdjęciach można oglądać starą część cmentarza żydowskiego w 
Warszawie w listopadowej odsłonie. W opisie do wystawy można się dowiedzieć o żydowskich zwyczajach, np. 
dlaczego Żydzi kładą na grobach kamyki i po co są budowane ohele. 

 



6 „Kurier Zamkowy” nr 4/2017/2018 
 

Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

Szkolny Wolontariat zbierał pieniądze na ciepłe koce dla dzieci z Syrii 
 

24 listopada odbyła się zbiórka pieniędzy na zakup koców dla dzieci z Syrii, które cierpią i umierają z 
wymrożenia. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wykazali się dużą empatią i wrażliwością na cierpienie 
niewinnych dzieci. Udało nam się zebrać 225 zł (wystarczy na 9 koców) Pieniądze zostały wpłacone na konto 
Stowarzyszenia Unicef Polska, organizatora tej akcji. Zbiórkę przeprowadziły: Patrycja Żurawska i Ewelina Binek z 
kl. 4D. 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 
Patrycja Żurawska (4D) 

 

Klasy 1D, 2G, 4D i 2a wzięły udział w konferencji „Reymont na bis” 
 

23 listopada klasy 1D, 2G, 4D i 2a pod opieką p. prof. Iwony Bednarek, Magdaleny Skoczylas i pań z OHP – 
Jolanty Pietrzak i Marty Chudeckiej wzięły udział w konferencji „Reymont na bis” zorganizowanej przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Sieradzu. Uczniowie wysłuchali dwóch prelekcji: „Sieradzczyzna w utworach i korespondencji 
Władysława Stanisława Reymonta” wygłoszonej przez pana Andrzeja Sznajdera oraz „Cały tydzień zajęły mi 
kobiety...” – Reymont prywatnie” wygłoszonej przez panią dr Karolinę Kołodziej z Katedry Pozytywizmu i Młodej 
Polski Uniwersytetu Łódzkiego. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu „Wrzuć korek w nasz worek!” 
 

Od 24 października do 1 grudnia trwała kolejna edycja konkursu „Wrzuć korek w nasz worek!” 
zorganizowanego przez Szkolny Wolontariat. Wzięło w nim udział 9 klas: 1D, 2L, 3G, 3H, 3L, 4D, 4G i 4H. 
Zebraliśmy 68,3 kg. Wszystkie zebrane plastikowe zakrętki zostaną przekazane mamie Mateusza Przybylaka. 
 

Wyniki konkursu: 
1. miejsce - 4 G (25,6 kg) – 1 dzień bez pytania  
2. miejsce - 4 H (12 kg) – 3 lekcje bez pytania  
3. miejsce - 3 b (11,5 kg) – 1 lekcja bez pytania  

Pozostałe klasy  zebrały: 4D – 7 kg, 1G – 3,6 kg, 3G – 3 kg, 2L – 2,6 kg , 3H – 2 kg, 3L – 1 kg. 
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim klasom, które wzięły udział w konkursie. 
Wręczenie dyplomów odbyło się 6 grudnia. Akcję koordynowały: Paulina Dostatnia i Karolina Piechota (4G). 

Karolina Piechota (4G) 
 

Andrzejkowe wróżby sposobem na pomaganie 
 

30 listopada Samorząd Szkolny zorganizował kiermasz andrzejkowy. Można było kupić ciastka i przy okazji 
powróżyć sobie albo wylosować talon na niepytanie. Chętnych było wielu i dzięki temu udało się zebrać 90 zł. 
Pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji Siepomaga dla 14-letniego Marcela ze Stefanowa Barczewskiego 
Pierwszego. 

Akcję koordynowały: Julia Pawlaczyk i Patrycja Pawlak z kl. 2L. 
 

Każdy pamięta, że trzeba pomagać! – mikołajkowy kiermasz ciast 
 

6 grudnia Szkolny Wolontariat zorganizował kiermasz domowych wypieków. Ciasta zostały przygotowane przez 
wolontariuszki: Patrycję  Szałek z kl. 1L, Patrycję Lipkę z kl. 2G, Katarzynę Szydłowską i Klaudię Wierzbicką z kl. 
4D,  Karolinę Piechotę, Karolinę Jarczak i Angelikę Partykę z kl. 4G oraz Julię Pawlaczyk z kl. 2L.Tego dnia nie 
zabrakło amatorów słodkości i dzięki temu udało nam się zebrać 261 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na  
Szkolną Świąteczną Paczkę dla jednej z naszych koleżanek. 

Karolina Piechota (4G) 
 

Wystawa rysunków Dawida Kosakiewicza 
 

13 grudnia odbyło się otwarcie wystawy rysunków ucznia klasy I b i jednocześnie członka Towarzystwa 
Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15, Dawida Kosakiewicza. Dowody jego talentu zostały umieszczone w galerii TWI 
Zamkowa 15. Dawid najchętniej rysuje twarze i samochody, dlatego tytuł wystawy to Kosa o ludziach i samochodach. 

Wystawa cieszy się bardzo dużą popularnością, co widać na dołączonych do tekstu zdjęciach. 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

PIERNICZKI 
 
Składniki: 
• 1/4 szklanki miodu 
• 80 g masła  
• 1 jajko 

• 1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru 
lub cukru pudru 
• 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
• 1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika. 
(Można dodać kakao na kolor). 

 
Przygotowanie: 

Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia się cukru, przestudzić. Dodać 
pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie dodać więcej płynnego miodu do 
osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej 
wałkowało).Wałkować na stolnicy na grubość 2-3 mm lekko podsypując mąką (grubsze pierniczki są bardziej miękkie 
po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. 
Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8-10 minut w temperaturze 170-180ºC. Uważać, by 
nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić na kratce. 
 

BARSZCZYK CZERWONY(czysty) 
 
Składniki: 
• włoszczyzna (seler, por, marchewka, pietruszka) 
• przyprawy (liście laurowe, ziele angielskie, pieprz) 

• 2 kg buraków 
• majeranek 

• 2 łyżki soku z cytryny 
• łyżka soli (jak kto woli) 
• cukier (do smaku) 

Przygotowanie: 
Najpierw gotuję bulion z dodatkiem listka laurowego i ziela angielskiego dając ok. 1,5 litra wody. Warzyw nie 

siekam tylko kroję np. na pół, bo łatwiej je wtedy wyławiać. Zależy Warzywa gotuję ok. 30 min. na małym gazie (zbyt 
intensywne gotowanie sprawia, że bulion jest mętny). 

W międzyczasie obieram buraki, kroję na mniejsze kawałki i siekam w cienkie plasterki. Kiedy bulion jest 
gotowy, wyławiam warzywa i wrzucam buraki. Dodaję przyprawy. Dolewam tyle wody, żeby wszystkie były 
przykryte, ale nie więcej. Gotuję, aż będą miękkie. Na początku ustawiam największy płomień, żeby szybko się 
zagotowały, a później go zmniejszam na min, żeby sobie spokojnie pyrkały.  

Wyławiam buraki, a zupę doprawiam solą i sokiem z cytryny,  majeranek na końcu gotowania.  
 

KROKIETY 
 
Składniki: 
• 2 szklanki mąki 
• 1,5 szklanki mleka 
• 2 jajka 
• 1 łyżeczka oleju 
• odrobina soli 

Farsz: 
• 500 g kapusty kiszonej 
• 60 g grzybów suszonych 
• 2 cebule 
• pieprz, papryka słodka, olej 

 
Przygotowanie: 

Grzybki namoczyć w wodzie na noc. W tej samej wodzie ugotować do miękkości. Kapustę opłukać, odcisnąć 
i pokroić. Wrzucić do garnka zalać wodą, dodać liść laurowy i ziele angielskie .Gotować do miękkości. Przyprawić. 
Cebulę pokroić w kostkę ,zeszklić na odrobinie oleju i dodać do kapusty. Grzybki pokroić w drobną kostkę i dodać 
do kapusty. Wymieszać składniki na naleśniki wymieszać dokładnie. Na rozgrzanej patelni teflonowej usmażyć 
naleśniki. Na każdy naleśnik nakładać farsz i zawijać. Krokiety obtoczyć w jajku i bułce tartej. Smażyć z każdej 
strony na rumiano. Jeśli chcemy je później odgrzewać na patelni to tylko lekko je podsmażamy, aby później odgrzać 
na rumiano. 

 
Smacznego !!! 

 
Czwarty w roku szkolnym 2017/2018 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Justyna Wlazło 

(4D), Magdalena Wojtkiewicz (1L), Małgorzata Mitera (4H), Patrycja Ozdoba (3a), Klaudia Okoliczna (4H), Monika Wlazło 
(2G), Patrycja Żurawska (4D) i Karolina Piechota (4G) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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MARIA DĄBROWSKA 
BOŻE NARODZENIE 

 
Bardzo tęskniliśmy do gwiazdki. 
Dnie były coraz krótsze, a pogoda wilgotna i ciepła. Wszystkie odgłosy dawały się słyszeć miękko 

i donośnie. Koguty piały i biły skrzydłami. Wiosna wychylała się ze swego ukrycia nieśmiało i żałośnie, 
a Gwiazdka oddalała się zasmucona. A potem przychodził mróz i słychać było, że ona znów nadchodzi, 
tupiąc i dudniąc po zmarzłej ziemi. Padał śnieg i miękką ścielił jej drogę. 

Rano widać było śród bledniejących mroków, jak drogą za stawem długim rzędem idą ludzie na roraty. 
Latarnie i kaganki, które nieśli, rzucały długie czerwone smugi poprzez staw, aż prawie do okien dworu. 
I wielkie cienie kroczyły również do kościoła. 

Wieczorem, zanim okiennice zamknięto, dzieci przybliżały się niezupełnie pewnym krokiem do okien 
i patrzyły, jak tam za nimi śni noc prześliczna, obojętna, wyraźna; jak na bladozłotym śniegu leżą granatowe 
cienie drzew i gałęzi, jak wysoko między białymi konarami wiszą drżące gwiazdy — a na największej 
wysokości, niedosiężny płynie złotosrebrzysty księżyc. 

Nareszcie zamykano okiennice. Wtedy dzieci zasiadały przy wielkim stole i zaczynały się roboty na 
choinkę. Klajstrem z żytniej mąki kleił się pasek do paska. Żółty z fiołkowym, czerwony z granatowym, 
zielony z szafirowym, srebrny ze złotym. Długie, szeleszczące łańcuchy zarzucaliśmy sobie na szyję 
i siedzieliśmy dumni przy stole niby królowie dzikich plemion. 

Opłatki zjawiały się w pierwszej połowie grudnia. Przynosił je organista, którego poznawali wszyscy, 
ledwo się tylko ukazał w kasztanowej alei ze swym ogromnym koszem i ze swym kijem sękatym. 

— Idą opłatki, dzieci. 
— Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — mówił organista, wchodząc prosto do jadalnego pokoju. 

Wiało od niego śniegiem i mrozem, a od jego słów pachniało kolędą, choinką, Wigilią. Na stole rozkładał 
opłatki. Najpierw była gruba paczka dla rodziców, a złoty pasek papieru wyciskanego w gwiazdki 
przewiązywał ją na krzyż. Na skrzyżowaniu jaśniała wielka gwiazda złocista, siedmioramienna. Środek był 
z żelatyny, pod którą widniała betlejemska stajenka, ustawiona z papierowych figurek. A po wszystkich 
rogach miała ta paczka złote gwiazdki i aniołki, podparte jedną rączką na obłoku. Potem wydobywał pięć 
paczek dla dzieci. Były to małe opłatki na specjalnej formie robione. Wierzchni opłatek ozdobiony był także 
gwiazdkami i aniołkami, ale nie taki już paradny. Wreszcie była paczka dla służby. 

Ale obowiązkowo musiały być we wszystkich paczkach opłatki kolorowe — żółte, niebieskie i czerwone — 
na światy i gwiazdy choinkowe. 

Opłatków było tyle, żeśmy je potem długo jedli jak łakocie, przypalając nad lampą. Dzieci przepadały za 
przypalanymi opłatkami. 

Ale też nie mniej zabierał organista do swego kosza — jajek, słoniny, sera, kiełbasy, chleba. Uginał się 
pod ciężarem, gdy odchodził z powrotem. 

Niedługo potem przyjeżdżał ksiądz proboszcz po kolędzie. O, to już Gwiazdka była blisko. 
Ksiądz Augustyn był stary i zgarbiony. Sutanna jego zdawała się być jeszcze starsza i na plecach świeciła 

jak zwierciadło, a kolor miała całkowicie zrudziały, tak że czerwieniła się pod światło. 
Ksiądz proboszcz zasiadał w salonie na starej kanapie i stukał w tabakierkę z czarnej laki, a potem 

niuchał długim czerwonym nosem, o przepaścistych nozdrzach. Dzieciom, które chrzcił wszystkie, przywoził 
ksiądz co roku stale i nieodmiennie paczkę całusków. Siedział długo i do późnego wieczora opowiadał 
o diabłach i czarownicach. Opowiadał rzeczy tak straszne, że dzieci potem bały się spać. 

Niebawem przyjeżdżał jeszcze ksiądz Eugeniusz, kwestarz od reformatów z miasta. Był tam stary 
klasztor i trzech ostatnich zakonników, skazanych na wymarcie. 

Ksiądz Eugeniusz był to tęgi, czerwony człek, mówił głośno i nigdy nikogo nie zasmucił swoimi 
gawędami. 

Gdy przyjeżdżał, wino pokazywało się na stole, a opowiadania jego były weselsze niż opowiadania 
księdza proboszcza. Każdemu umiał coś miłego powiedzieć. Rady jego, proste i pełne czarującej trafności, 
wszystkim dopomagały. Odjeżdżał niepróżną bryczką — a wtedy Gwiazdka nadchodziła już szybkimi 
krokami. 
 

Na dwa dni przed Wilią posyłano do boru po choinkę. Czasem był już zmrok, a choinka nie przybywała 
jeszcze. Dzieci smuciły się wtedy i przeczuwały tysiące nieszczęść. Przychodził ojciec, zasiadał z dziećmi 
o szarej godzinie i pocieszał je. 

— Już wyszedł stary Józef z nieba. A tu śnieg po kolana. Idzie, idzie starowina powoli… 
Dzieciom serca biły jak dzwony. 
Ale wnet dudniło coś za oknem. To choinka jechała z lasu — i w aksamicie nocy słychać było przed 

domem donośne głosy, gdy ją ściągano z wozu. 
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Nazajutrz rano wnoszono choinkę do jadalnego pokoju. Przynosiła ze sobą zapach lasu i zimy. Stała 

mroźna, ciemna i zamyślona, wysoka — od podłogi do sufitu. 
Dzieci chodzą koło niej i raz po raz dotykają ostrych zmarzniętych igieł. 
Wieczorem po kolacji matka otwiera kredens. Wstrzymujemy oddech. 
— Macie tu figi, pierniki… Cukierków chyba starczy, a orzechy się zaraz przyniesie. A tu marcepanowe 

owoce. Dzieci, nie zjadać! 
Matka wysypuje na tacę część kredensowych skarbów. Marcepanowych owoców jest tylko funt i nie 

wolno nikomu zjeść ani po jednej sztuce, aż póki przynajmniej dwa dni na choince nie powiszą. 
— Przynieście mi koszyczek! — woła matka. 
I dzieci lecą po koszyczek. Zabierają go razem z włóczkową podstawką pod lampę i z matki szydełkową 

robotą. 
Matka rozdzieliła między dzieci kolorową włóczkę, zaczyna się robota. Do każdej sztuki przywiązać 

trzeba kawałek włóczki i zrobić pętelkę, żeby można było na choince powiesić. 
A teraz ojciec idzie na górę po jabłka i orzechy. Słychać go długo, jak chodzi tam i myszkuje, a nam serca 

się tłuką, gdy myślimy o ciemnych i zimnych czeluściach poddasza, o jego nieprzebrodzonych wertepach. 
Potem ojciec sam lakiem klei złocone orzechy, po dwa, po trzy, po cztery, i wiąże jabłka. 
Późno wieczorem matka odnosiła tace ze słodyczami do salonu i przykrywała je serwetą. 
Dzieci drżały wewnętrznie od przeczuć. Cieszyły się straszliwie i bały się, że się coś stanie. A nuż 

jutrzejszy dzień okaże się nie Gwiazdką. 
Był jednak Gwiazdką. 
Jeszcze za oknem stała noc ciemna, śnieżna, gdy dzieci już się zrywały ze snu. Otwierały okiennice i noc 

patrzyła w ciche nagrzane wnętrze domu, po którym snuły się i pełzały rubinowe blaski od zapalonych 
w piecu i na kominku ogni. Przez okno z salonu widać było gwiazdę zaranną, jak brylantową lilię, z czarnych 
niebios kwitnącą. 

Lampa, wisząca w jadalnym pokoju, kołysała się z lekka, a gdy kto przechodził, dźwięczały cieniutko 
wszystkie czarki, kieliszki i szklanki, wystawione odświętnie na kredens, jakby i one dygotały ze wzruszenia 
razem z dziećmi. Za oknem noc bledniała, topiła się w pomarańczowych i fiołkowych mgłach i ogród 
wyłaniał się z cieniów, stojący sztywno w swych jasnobłękitnych śniegach, nieśmiały i uroczysty. 

Gdy rozwidniło się zupełnie, a wszystkie lampy pogasły, przyjeżdżały siostry cioteczne ze swym ojcem. 
Wyciągały z pudełek złotolice cacka na choinkę. To było hasło. Choinkę wnoszono do salonu, a jeszcze zanim 
ją postawiono, trzeba było umieścić na szczycie srebrzystą gwiazdę i anioła dmącego w puzon. 

Potem zawieszało się jabłka, pod którymi z wolna i leniwie gięły się gałęzie choinki. 
A gdy choinka była już ubrana i omotana w złote i srebrne nici, od ciepła w pokoju zaczynały wirować 

wielobarwne świecidła, pachnieć pierniki i figi. Ach, figi! — Czy wy pamiętacie jeszcze, jak pachną figi 
i daktyle wespół z igłami choinki? 

 
Tymczasem znad stawu słychać już było głos ojca i matka brnęła po śniegu okutana od stóp do głów, 

między klombami róż owiniętych w słomę. 
Dzieci nadziewały na siebie pośpiesznie włóczkowe kamasze i watowane szubki i biegły także. 
Na stawie ludzie wlekli pod lodem sieć, krzycząc i nurzając ręce w przeręblach. Wszystkim 

przywodził stelmach. W ogóle nie było ważniejszej czynności we dworze, do której by nie używano 
stelmacha. On zabijał wieprze, robił kiełbasy i kiszki, pilnował ważnych robót, jeździł za interesami, kierował 
połowem ryb, malował podłogi i tapetował ściany we dworze, kiedy zaszła potrzeba. 

Gdy wszystko nad stawem ucichło, a ryby, klaszczące po wodzie cebra, zaniesiono do kuchni, ojciec szedł 
ze strzelbą na polowanie, żeby mieć szczęście cały rok. 

Dzieci biegły jeszcze na łąkę, w podwórze, do ogrodu zobaczyć, jak jest wszędzie, kiedy przychodzi 
Gwiazdka. 

Zbiegały się wszystkie psy i tańczyły przed dziećmi. Kury chodziły ostrożnie w śniegu, wysoko podnosząc 
nogi. Indyki, jęcząc, pochylone nieco w bok, wyciągnąwszy głowy, uciekały wielkimi, niezgrabnymi susami. 

Wróciwszy do domu, dzieci stawały przed choinką zadziwione i nieśmiałe, tak była cała iskrząca 
i uroczyście piękna. 

Na drugie śniadanie dawano śledzie, a potem zaczynało się popołudnie długie bez końca. 
Dzieci chodziły z kąta w kąt, siadały przy oknach niespokojne, ciche i rozmarzone. 
Zmrok nadchodził tak powoli. Zdawał się już być blisko i cofał się znowu. Dzieciom ćmiło się w oczach 

wytężonych. Zamykały je i liczyły do stu, do dwustu, i myślały, że gdy je otworzą, będzie już ciemniej. Było 
jaśniej. 

Matka wciąż wychodziła do kuchni. Ojciec siedział nieruchomo i milcząco w salonie. Zdawał się nie 
widzieć domu i dzieci. Myśli jego odlatywały daleko do dawnych lat, kiedy dwie Gwiazdki z rzędu spędzał 
w powstaniu i do lat jeszcze dawniejszych, szkolnych. 

Nareszcie ojciec mówił: — Widzę już gwiazdę. 



10 „Kurier Zamkowy” nr 4/2017/2018 
 
A jeśli było pochmurno, mówił: 
— Muszą już być gwiazdy na niebie — i wstawał. 
Wtenczas cicho i niespodziewanie zamykały się drzwi do salonu. Teraz nadchodził święty Józef. Jego 

dzieci nie mogły widzieć. Siedziały w pokoju coraz to ciemniejszym, zestrachane i pełne lubych oczekiwań. 
Drzwi otwierały się wreszcie. Salon jaśniał, pachniał i krążył przed naszymi oczyma. Szelest anielskich 

skrzydeł snuł się po całym domu, a choinka gorzała, tak jak goreje niebo gwiaździste — oczy mrużyły się, 
a serce topniało. 

Dzieci wchodziły nieśmiało, zupełnie oszołomione. 
Rodzice tak samo onieśmieleni przyciągali je za ręce i całowali. 
Okiennice były otwarte i we wszystkich oknach jaśniały czarodziejskie choinki. Dużo chwil cudnych 

upłynęło, zanim dzieci wreszcie spostrzegły podarunki pod choinką dla wszystkich ułożone. 
Ojciec ujmował wtedy skrzypce, przygrywał na nich i śpiewał: 

A wczora z wieczora, a wczora z wieczora 
z niebieskiego dwora…  

A gdy zaintonował pieśń: 
Bóg się rodzi, moc truchieje…  

dzieci wszystkie razem wybuchały nagle śpiewem, jak płaczem. 
W drzwiach od jadalnego pokoju stała już cała służba, a także każdy, kto o tej porze do kuchni przyszedł. 
Wobec tego ojciec kładł skrzypce, brał talerz, na którym leżały opłatki i wszyscy szli do kuchni. Na 

wielkim stole były porozstawiane miski, a na nich piętrzyły się jabłka, orzechy i pierniki. Musiała być porcja 
dla każdego — i z dworskiej kuchni, i z czeladniej. Wszyscy się cisnęli, żeby się przełamać opłatkiem. Potem 
dostawali ogromny kielich wódki, a ojciec do nich przepijał. Przychodzili też włodarze, stelmach, ogrodnik, 
ale ci tylko opłatkiem się łamali i życzenia składali. 

Nagle wszystkie dziewuchy, jakie były w kuchni, zaczynały wrzeszczeć, jakby je kto ze skóry obdzierał, 
a w oknach pokazywały się pyzate, czerwone gęby. Nie były one straszne, kiedy wisiały jako maski na 
straganach w miasteczku, ale teraz, gdy się ruszały okropnie i wykrzykiwały za oknem, mogły się 
niejednemu włosy zjeżyć na głowie. Dzieci uciekały co sił do pokoju. Po chwili jednak wracały znowu i z 
jedną nogą na progu, patrzyły, jak wchodził do kuchni „gwiazdor” z wielką siwą brodą i pytał dzieci kucharki 
o pacierz. 

Później myśmy się z rodzicami dzielili opłatkiem i nareszcie zasiadaliśmy do wieczerzy, podczas której 
matka drżała, aby dzieci nie udławiły się ością, a dzieci jadły ryby ze strachem i zdawało im się czasem, że się 
dławią. Wtedy ojciec kazał im jeść dużo kartofli, i były zachwycone. Do wieczerzy dzieci dostawały słodkiego 
muszkatołowego wina i prosiły o jeszcze. W końcu zjawiały się bakalie — sen całego roku — słodycz daktyli 
pachnąca i ostra słodycz fig, aromatycznie szczypiące rodzynki, zimne marmoladki, wonne korzenne 
pierniki, a na końcu orzechy. 

Duże włoskie orzechy jedliśmy z miodem, a małymi laskowymi graliśmy z ojcem w cetno i licho. 
Po wieczerzy jeszcze raz zapalano świeczki — słodka nuda ogarniała wszystkich, jak zawsze po nasyceniu 

się wielkim szczęściem. 
Półśniąc nad naszymi zabawkami — słyszeliśmy, jak we mgle, z obszarów nocy i mrozu płynie kolęda: 

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi 
ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.  

 

KOMUNIKATY 
 

We wtorek 14 XI na wycieczkę do Łodzi wybrała się klasa 3H pod opieką p. prof. J. Budzisz. Uczniowie wraz 
z wychowawczynią w Manufakturze obejrzeli horror pt. Sumbler. 

W czwartek 23 XI klasa 2a udała się do Teatru Miejskiego na spektakl pt. Reymont na bis. 
W czwartek 23 XI odbyły się spotkania z rodzicami klas maturalnych. 
W piątek 1 XII klasa 1D pojechała na wycieczkę do Łodzi pod opieką p. prof. A. Bzdurskiej i B. Wysoty. 

Uczniowie i opiekunowie w Teatrze Powszechnym obejrzeli spektakl pt. Ony. 
W środę 6 XII klasa 3D spędziła czas na mikołajkowym maratonie filmowym. 
W środę 6 XII na lodowisko wybrała się klasa 1G wraz z p. prof. S. Smorawską-Gierczyńską. 
W piątek 8 XII do Russowa i Kalisza pojechała klasa 2D pod opieką p. prof. K. Focht i K. Pilc-Vinci. 
W piątek 15 XII o godz. 16.00 odbyły się spotkania z rodzicami uczniów klas 1-3. 
28 XI obchodziliśmy 110 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Z inicjatywy biblioteki szkolnej we wtorek 

19 XII w sali widowiskowej Muzeum Okręgowego w Sieradzu uczniowie z klasy 3L zaprezentowali tegorocznym 
maturzystom fragmenty Wesela. Dziękujemy p. prof. S. Dęgi-Frątczak i G. Brodackiemu za przygotowanie tej 
inicjatywy w kończącym się roku Stanisława Wyspiańskiego. 

W bibliotece szkolnej można się także zapoznać z wystawą okolicznościową poświeconą życiu i twórczości 
najwybitniejszego przedstawiciela literatury Młodej Polski. 


