
„NIEPODLEGŁA NIEPOKORNA” 
 

W piątek 9 listopada 2018 roku o godz. 11.11 
wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej  szkoły na sali 
gimnastycznej odśpiewali 4 zwrotki hymnu polskiego. 
Następnie odbyło się wręczenie nagród w Szkolnym 
Konkursie Historycznym na Stulecie Odzyskania 
Niepodległości. Kolejnym wydarzeniem związanym 
z tym wyjątkowym jubileuszem było wręczenie nagród 
w konkursie „100 sudoku na 100-lecie Niepodległej” 
zorganizowanym przez panie prof. Annę Barwaśną 
i Malwinę Jasek. Po rozdaniu nagród odbyła się uroczysta 
akademia, przygotowana przez uczniów naszej szkoły 
pod kierunkiem nauczycieli historii: pp. prof. Waldemara 
Grzesiaka, Macieja Pawlaka i Jacka Gruszki, którym 
pomocą służyły panie prof. Iwona Bednarek, Zofia 
Grzesiak, Sylwia Dęga-Frątczak i Monika Grzelak. Przed 
akademią i po niej głos zabrał specjalny gość 
uroczystości, prezes Zarządu Oddziału Ziemi Łódzkiej 
Związku Piłsudczyków RP, a jednocześnie wieloletni 
wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, Ryszard 
Juśkiewicz. Pan pułkownik zorganizował również 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 

P. prof. Jacek Gruszka 
 

Szkolny Wolontariat laureatem plebiscytu 
SIERADZKI WOLONTARIUSZ ROKU 2018 

 
5 grudnia, w Światowym Dniu Wolontariusza, 

w Urzędzie Miasta w Sieradzu odbyła się gala plebiscytu 
SIERADZKI WOLONTARIUSZ ROKU 2018. Wśród 22 
laureatów znalazł się nasz Szkolny Wolontariat. 
Statuetkę odebrały z rąk prezydenta pana Pawła 
Osiewały: Katarzyna Janik, Milena Mazur i Klaudia 
Śniegula (2D), Magdalena Wojtkiewicz i Alicja Zdunek 
(2L), Patrycja Lipka i Emilia Stangret (3G) oraz p. prof. 
Iwona Bednarek i p. prof. Zofia Grzesiak. 

Szkolny Wolontariat działa już prawie 17 lat. W tym 
czasie w jego działaniach brało udział kilkuset uczniów, 
młodych, wrażliwych ludzi, którzy nie przechodzili 
obojętnie obok potrzebujących pomocy. Obecnie 
organizację tworzy 27 osób. 

Zbieramy plastikowe zakrętki, makulaturę, 
organizujemy zbiórki żywności, kwestujemy... 

Opiekunki dziękują wszystkim tym, którym ciągle 
„chce się chcieć” i choć wiedzą, że nie można pomóc 
wszystkim, to wciąż podejmują kolejne działania. 
Zapraszamy do współpracy 

P. prof. Iwona Bednarek & Zofia Grzesiak 

 
Zdrowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności 

w Nowym Roku 2019 
 

życzy Redakcja i opiekun 

„Kuriera Zamkowego” 

 

Podsumowanie zbiórki bożonarodzeniowej 
„Polacy kresowym Rodakom” 

 
6 grudnia Szkolny Wolontariat podsumował trwającą 

od 19 listopada, koordynowaną przez Rzgowską Młodzież 
Patriotyczną, akcję „Polacy kresowym Rodakom”. 
Zbieraliśmy produkty żywnościowe o długim terminie 
przydatności, słodycze i kartki świąteczne z życzeniami dla 
Tych, którzy zostali na Kresach i są w trudnej sytuacji. 
W zbiórce wzięły udział klasy: 1D, 2D, 3D, 4D, 2L i 3L 
oraz nauczyciele. 

Akcję koordynowali w naszej szkole: Martyna Rosiak, 
Daniel Jaksik i Łukasz Wawrzyniak (3L). 

Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że nasi 
Rodacy będą mieć radośniejsze święta Bożego Narodzenia. 
 

Kupując mały kawałek ciasta, 
przyczyniasz się do powstania 
Szkolnej Szlachetnej paczki! 

 
6 grudnia Szkolny Wolontariat zorganizował 

mikołajkowy kiermasz. Głównym celem było zebranie 
pieniędzy na szkolną szlachetną paczkę dla uczniów naszej 
szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji. Pyszne 
słodkości zrobiły: Patrycja Tomczyk, Martyna 
Wydrzyńska, Patrycja Szałek (2L), Martyna Rosiak (3L), 
Paulina Kwiatkowska (4D) oraz pani profesor Iwona 
Bednarek. Zaangażowani byli również: Daniel Jaksik, 
Łukasz Wawrzyniak (3L), Jesika Stolecka (2L), Kinga 
Kikowska (2G). 

Łącznie zebraliśmy 222,50 zł. Serdecznie dziękujemy! 
Patrycja Szałek (2L)
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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 3 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 2018 odebrali: 
• w kategorii „Książka roku” –Jerzy Jarniewicz „Puste noce” 
• w kategorii „Debiut roku” – Agata Jabłońska „Raport wojenny” 
• za całokształt twórczości – Bohdan Zadura 

  
Jerzy Jarniewicz (1958) – poeta, krytyk literacki, tłumacz. Autor dwunastu książek 
krytycznoliterackich i eseistycznych, m.in. Larkin. Odsłuchiwanie wierszy (2006), Od pieśni do 

skowytu. Szkice o poetach amerykańskich (2008), Heaney. Wiersze pod dotyk 
(2012), Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim(2012), Podsłuchy i podglądy (2015) 
oraz All You Need is Love. Sceny z życia kontrkultury (2016). Opublikował trzynaście tomów 
wierszy, ostatnio Makijaż (2009), Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2011), Woda na 

Marsie(2015) i Puste noce (2017). Przekładał utwory Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna 
Banville’a, Raymonda Carvera, Edmunda White’a i wielu innych. Opracował także 
antologie Sześć poetek irlandzkich (2012) oraz Poetki z Wysp (2015, z Magdą Heydel). Mieszka 
w Łodzi. 
 
Agata Jabłońska (1985) – absolwentka historii sztuki, związana z Muzeum Narodowym w 
Krakowie. Publikowała teksty na temat architektury i wystawiennictwa. Przygotowuje 
wystawy, robi zdjęcia, protestuje. Wychowuje syna. Raport wojenny (2017) jest jej książkowym 
debiutem. 
 
Bohdan Zadura (1945) – urodzony w Puławach. Poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz liryki 
anglojęzycznej, węgierskiej, ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Autor licznych tomów 
poetyckich, w tym debiutanckiego W krajobrazie z amfor (1968), Ciszy (1994) czy Nocnego 

życia (2010). Łącznie wydał dwadzieścia pięć książek poetyckich i kilkanaście tomów 
eseistycznych i prozatorskich. Od 1980 roku był współredaktorem kwartalnika literackiego 
„Akcent”; współzałożyciel i wiceprezes zarządu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (od 
1994) oraz członek jej Rady Programowej. Wcześniej, po studiach filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim, 
pracował w muzeum w Kazimierzu Dolnym (1970–1977) i był kierownikiem literackim lubelskiego Teatru Wizji i 
Ruchu (1977–1987). Od 1988 roku kierownik działu prozy miesięcznika „Twórczość”, a od 2004 roku redaktor 
naczelny pisma. Laureat licznych nagród literackich, m.in. Nagrody Peleryny za najlepszy poetycki debiut roku 
(1969), Nagrody Pegaza za przekłady poetyckie (1985), Nagrody im. Józefa Czechowicza (1975, 
1991, 2010), Nagrody Funduszu Literatury (1989), Nagrody Fundacji Promocji Spraw 
Słowiańskich Ex oriente lux (2002), Nagrody Festiwalu Poetyckiego Kijowskie Laury (2010), 
Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii książka roku (2011), węgierskiej 
Nagrody im. Gábora Bethlena (2013). W 2018 roku przyznano mu Wrocławską Nagrodę 
Poetycką Silesius za całokształt pracy twórczej. Otrzymał także wiele odznaczeń, w tym: 
Szocialista Kúlturáért (1979), Zasłużony Działacz Kultury (1979), Za Zasługi dla Lubelszczyzny 
(1985), Za Zasługi dla Puław (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1990), Krzyż Rycerski Orderu 
Republiki Węgierskiej (2001), Medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” (2002), Statuetkę 
Sybilli (2005), Zasłużony dla Kultury Polskiej (2009), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (2005); Honorowy Obywatel Puław (2010), Złoty Medal Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis (2015), Medal Unii Lubelskiej (2017), Medal 700-lecia Lublina. 

Przyg. Monika Wlazło (3G) 
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Rok z książką: 
 

Płomień Crossa 
 

Eva i Gideon starają się ułożyć swoje życie, a także związek wbrew 
wielu przeciwnościom losu. Niestety charaktery obojga nie należą do 
najłatwiejszych, dlatego walczą ze sobą, a jednocześnie starają się 
utrzymać swoją miłość w jednym kawałku. Ich relacje w końcu zmierzają 
w dobrym kierunku, a sami chcą się zmienić dla dobra związku. Niestety 
szczęście nie może trwać długo. Gideon ma coraz więcej tajemnic przed 
Evą, a ona sama wciąż walczy ze swoją chorobliwą zazdrością. To oraz 
inne nieoczekiwane wydarzenia sprawiają, że ich związek stoi nad 
przepaścią, ale kochankowie nie potrafią bez siebie żyć. 

Muszę przyznać, że Płomień Crossa Sylwii June Day wyzwala wiele 
emocji. Przeżycia bohaterów, ich uczucia względem siebie, ból, 
niepewność, pustka - to wszystko splata się, tworząc momentami 
dramatyczną i przejmująco smutną całość. Sylvia Day stworzyła dwa 
mocne i wiarygodne portrety psychologiczne. Być może obsesja pomiędzy 
Evą i Crossem jest nieco wyolbrzymiona, ale za tą desperacką potrzebą 
bliskości kryje się dużo więcej. Główni bohaterowie odbijają się w sobie 
jak w lustrze, czym doprowadzają się do obłędu. Jednak finał jest tak 
zaskakujący, że od razu pojawia się pytanie: Jak daleko można się posunąć 
w imię miłości?  

Opr. Daria Błazik (3G)  
 

Obserwuję cię 
 

Kiedy Elle Longfield spotyka w pociągu dwóch młodych mężczyzn rozmawiających z nastoletnimi 
dziewczynami, nie widzi w tym nic niepokojącego, dopóki nie dowiaduje się, że właśnie opuścili więzienie. 
Natychmiast odzywa się w niej instynkt macierzyński, gdyż ma syna w podobnym wieku. Ostatecznie przenosi się do 
innego wagonu, nie chcąc się wtrącać. Nazajutrz okazuje się jednak, że jedna z dziewczyn, Anna, zaginęła. Elle 
zgłasza się na policję. 

Po roku Anna ciągle jest uznana za zaginioną, a Elle zaczyna dostawać anonimowe pogróżki. Tropy prowadzą do 
matki zaginionej dziewczyny, jednak podejrzenia wynajętego detektywa skupiają się na innych członkach rodziny i 
przyjaciołach, którzy najwyraźniej mają coś do ukrycia. Za to wszyscy bacznie obserwują Elle. 

Świetnie skonstruowana intryga i znakomicie zarysowani bohaterowie, którym mamy okazję zajrzeć na samo dno 
duszy. Wydarzenia pokazane są z punktu widzenia różnych osób, relacje z toku myślenia powodują, że czytelnik 
zaczyna się zastanawiać, jak sam postąpiłby w tej sytuacji. 

Obserwuję cię Teresy Driscoll jest dobrą powieścią, podejmującą wiele trudnych tematów, które niekiedy 
przebijają się przez główny fabularny wątek. Odbiorca ma szansę skonfrontować się z nękającym poczuciem winy, 
zdradą oraz innymi toksycznymi zachowaniami w relacjach. Teresa Driscoll sprawnie manipuluje kolejnymi 
zdarzeniami, przyspiesza bądź spowalnia tempo, pokazuje, że nie wszystko jest białe lub czarne. Wszystkie te 
elementy wespół z wiarygodnością i niepokojącym klimatem, składają się na satysfakcjonującą lekturę, po której 
czytelnik zatrzyma się i zastanowi co by było gdyby… 

Opr. Daria Błazik (3G) 
 

A może do kina? 
 

Holiday 
 

Parę dni temu obejrzałam bardzo interesujący amerykański komediodramat w reżyserii Nancy Meyers 
pt. 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. (Jak myślisz, co?...). 

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

Magdalena Wojtkiewicz (2L) 
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Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU I TWI „ZAMKOWA 15” 
 

Droga do niepodległości 
utrwalona w poezji patriotycznej 

 
14 listopada odbyło się kolejne spotkanie z panią 

Ewą Jaśkiewicz – polonistką, popularyzatorką 
czytelnictwa, organizatorką konkursów promujących 
poprawną polszczyznę, zorganizowane przez TWI 
„Zamkowa 15” w ramach cyklu „Ludzie z pasją”. 
Wzięła w nim udział klasa 2L. Pani Jaśkiewicz w bardzo 
interesujący sposób zaprezentowała wybrane utwory 
o tematyce patriotycznej oraz ich genezę. 
 

Nasi uczniowie w konkursie  
Mistrz języka polskiego 

 
20 listopada odbył się w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Sieradzu konkurs „Mistrz języka 
polskiego”, którego celem było promowanie poprawnej 
polszczyzny. Wzięli w nim udział: Jakub Wańdoch 
(1D) oraz Krystian Zduniak (1G). W zmaganiach 
uczestniczyło 28 osób z 15 szkół powiatu sieradzkiego. 

Trzecie miejsce zajął Krystian Zduniak. 
Gratulujemy! 

 
Wolontariuszki z wizytą u Mateusza 

 
28 listopada wolontariuszki odwiedziły 9-letniego 

Mateusza, dla którego po raz kolejny Szkolny 
Wolontariat zorganizował akcję „Wrzuć korek w nasz 
worek”. Chłopiec niedawno przeszedł operację 
kręgosłupa. Dzięki niej będzie mógł po raz pierwszy 
stanąć na własnych nogach. Na razie wymaga 
rehabilitacji i dlatego dalej zbieramy plastikowe zakrętki. 

Tym razem w zbiórkę włączyli się nauczyciele, 
uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Szkół  
z Burzenina. 

Mama Mateusza i Szkolny Wolontariat dziękują 
wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. 
 

Dr Clown na Zamkowej 
 

29 listopada 22 wolontariuszy z klas: 1D, 2D, 2G, 
2L i 3L wzięło udział w szkoleniu dotyczącym 
wolontariatu. Prowadziły je dwie przedstawicielki 
Fundacji Dr Clown w Sieradzu. Uczestnikami byli 
członkowie Szkolnego Wolontariatu. 

Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera. Panie 
z fundacji wymyśliły zabawę polegającą na tym, aby z 
 zamkniętymi oczami szukać wolnych rąk, chwytać się za 
nie, a później musieliśmy z tej plątaniny wyjść bez ich 
rozłączania. Następnie w kilkuosobowych grupach 
zastanawialiśmy się, czym jest wolontariat i zapisywali-
my swoje spostrzeżenia. Kolejnym zadaniem było 
ustalenie cech idealnego wolontariusza oraz wymyślenie 
okrzyków prawdziwego wolontariusza. Na zakończenie 
szkolenia wszyscy zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. 

Zajęcia były bardzo ciekawe, pomogły nam lepiej 
się poznać, dowiedzieć się, czym jest wolontariat oraz 
udoskonalić pracę w zespole. 

Patrycja Szałek (2L) 
 

Przysłowia, porzekadła, wyrazy kłopotliwe – 
wykład pani Ewy Jaśkiewicz 

 
29 listopada ponownie gościła w naszej szkole pani 

Ewa Jaśkiewicz, zaproszona przez TWI „Zamkowa 15” 
w ramach cyklu „Ludzie z pasją”. Spotkała się 
z uczniami klas czwartych technikum. Pani Jaśkiewicz w 
sposób bardzo interesujący przypomniała tegorocznym 
maturzystom, czym są przysłowia, porzekadła i frazeo-
logizmy. Opowiedziała o wyrazach zapomnianych i kło-
potliwych. Była to świetna powtórka z nauki o języku. 
 

Pomoc dla małżeństwa emerytów z Sieradza, 
którzy stracili w pożarze dorobek całego życia! 

 
Z inicjatywy Szkolnego Wolontariatu odbyła się 

w naszej szkole zbiórka pieniędzy dla małżeństwa 
emerytów z Sieradza, którzy stracili w pożarze dorobek 
całego życia. Wolontariuszki z klasy 4H – Małgorzata 
Pres, Paulina Szulc i Karolina Budzińska - odwiedziły 
z puszką rodziców uczniów klas czwartych podczas 
wywiadówek, kwestowały też wśród nauczycieli 
i uczniów. Udało się zebrać 326 zł, które zostały 
przekazane poszkodowanym. 

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w tę akcję! 
 

Podsumowanie konkursów 
„Wrzuć korek w nasz worek” 

oraz „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” 
 

Zakończyła się kolejna tura konkursów 
zorganizowanych przez Szkolny Wolontariat. 
W pierwszym  „Wrzuć korek w nasz worek” wzięły 
udział klasy 1G, 2D, 4Di 4L. Udało się zebrać 38 kg.  

Wyniki: 
I miejsce –   kl. 1G 
II miejsce –  kl. 4D 
III miejsce – kl. 2D 
Wszystkie plastikowe zakrętki zostaną 

przekazane mamie 9-letniego Mateusza. 
W konkursie „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” 

przyznano 2 wyróżnienia – otrzymały je klasy 3G i 4D. 
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze 

akcje! 
 

Czwarty w roku szkolnym 2018/2019 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Daria Błazik, 
Natalia Matusiak, Olga Matusiak i Monika Wlazło (3G), 
Karolina Wlazło (1G), Patrycja Szałek i Magdalena 
Wojtkiewicz (2L) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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TWI „ZAMKOWA 15” PODSUMOWAŁO KOLEJNYCH 5 LAT DZIAŁALNOŚCI! 
 

9 listopada odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”, podczas którego 
Zarząd przedstawił sprawozdanie za ostatnich 5 lat swej działalności. Odbyły się też wybory władz TWI. Członkowie wybrali po 
raz kolejny do Zarządu panie prof.: Janinę Żemłę, Iwonę Bednarek, Katarzynę Pilc-Vinci, Katarzynę Focht oraz p. Jacka Gruszkę. 
 

BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ 
 

W niedzielę 11 listopada 2018 r. młodzież z sieradzkich szkół średnich wystartowała do VIII już biegu 

patriotycznego śladami miejsc pamięci narodowej w mieście. Miejsce mety wyznaczono przy pomniku 

grunwaldzkim, skąd wszyscy następnie przeszli na ciepły poczęstunek w pobliskim parku 

etnograficznym.  Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Sieradzu. Naszą szkołę reprezentowały: Natalia 

Chudzia, Julia Gołąbek, Weronika Zwierzak, Milena Walczak, Patrycja Tomczyk, Jesika Stolecka. Dziewczęta 

wystartowały pod opieką Pana prof. Dariusza Danielewskiego i prof. Marka Przybyła.  
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KĄCIK KULINARNY OLGI MATUSIAK 
 

Kulebiak z kapustą i grzybami 
 
Składniki: 

Ciasto: Nadzienie: 
• 500 g mąki 
• 1 szklanka mleka 
• 20 g drożdży 
• 50 g margaryny 
• 1 łyżka cukru 
• szczypta soli 

• 1,30 kg kapusty kiszonej 
• 1 duża cebula 
• 2 marchewki 
• 40 g grzybków suszonych 
• szczypta kminku 

• sól  
• pieprz 
• 3-4 łyżki oleju 
• wywar z grzybków 
• woda do podlania 
• 1 jajko 

 
Przygotowanie: 
1. Grzybki namoczyć, po czym ugotować, ok 15 min. Na chwilę odstawić z ognia i zlać czysty wywar. 
Grzybki przełożyć na durszlak i przelać zimną wodą. Posiekać je na drobniejsze kawałki. 
Cebulę posiekać, przyrumienić na tłuszczu, dodać 3 razy wypłukaną kapustę i startą na tarce o dużych oczkach marchewkę. 
Po kilku minutach smażenia podlać wywarem z grzybków i wodą. Dodać kminek i pieprz do smaku, dusić kapustę do miękkości. 
W razie potrzeby podlać jeszcze wodą. Pod koniec dobrze odparować. Kapustę wystudzić. 
Mąkę wsypać do miski, letnie mleko wymieszać z drożdżami i cukrem, margarynę rozpuścić. Do mąki dodać sól, rozrobione 
drożdże z cukrem i roztopioną margarynę, wyrobić ciasto. 
Kiedy już nie klei się do ręki, uformować kulkę, obsypać mąką i odstawić w cieple miejsce na ok pół godziny. 
Do wystudzonej kapusty dodać jajko i wymieszać. 
Ciasto podzielić na dwie części, z jednej i drugiej odciąć kawałeczek wielkości brzoskwinki na dekoracje. Resztę ciasta 
rozwałkować, równomiernie rozprowadzić kapustę i zwinąć dwa kulebiaki. (Ja zrobiłam dwa różnej wielkości). 
2. Kulebiaki ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Posmarować rozmąconym jajkiem. 
Odłożone kawałeczki ciasta rozwałkować i wyciąć dekoracje (dowolne). Po przyklejeniu posmarować je również rozmąconym 
jajkiem. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika do temp 1700 na około 40-45 minut. 
 

Ryba po grecku 
 
Składniki: 

• ½ kg filetów rybnych 
• 2 cebule 
• 2 marchewki 
• ½ pietruszki 
• 1/8 selera 

• 1 średni przecier pomidorowy 
• 2 liście laurowe 
• 3 ziarna ziela angielskiego 
• pieprz mielony 
• sól 

• cukier 
• mąka 
• 5 łyżek oleju 
• 2 szklanki wody 
• oliwa do smażenia 

 
Przygotowanie: 
Filety ryby przekroić na około pięciocentymetrowe kawałki. Posolić, posypać pieprzem, oprószyć mąką i usmażyć na rumiano na 
oliwie. Usmażone filety odłożyć. Cebulę pokroić w „piórka". Warzywa utrzeć na grubych oczkach tarki jarzynowej. Na łyżce 
oliwy zeszklić cebulę. Warzywa zalać w garnku wodą i dusić 20 minut. Włożyć ziele angielskie, liść laurowy. Przełożyć do 
garnka cebulę. Dodać przecier pomidorowy. Doprawić sos solą, pieprzem, cukrem wg uznania. Dusić 10 minut. W pojemniku lub 
słoju układać warstwami zamiennie gorący sos i rybę (aż do wyczerpania składników). Wierzchnią warstwę ma stanowić sos. 
Zostawić na ok. 12 godzin by ryba przeszła sosem. Podawać na zimno. 

 
Strucla drożdżowa z makiem 

 
Składniki: 
Ciasto: 25 dag mąki, 8 dag margaryny,  jajko, żółtko, 3 dag drożdży, 1,5 łyżki cukru pudru, łyżka cukru waniliowego, 1,5 łyżki 
kwaśnej śmietany, szczypta soli. 
Masa makowa: 20 dag maku, jajko, 5 dag margaryny, opakowanie cukru waniliowego, 3 łyżki cukru kryształu, 5 dag bakalii 
(rodzynki, migdały, orzechy), kilka kropli olejku migdałowego. 
Przygotowanie: 
Masa makowa: Mak zaparzyć we wrzątku. Zemleć dwa razy. Do maku dodać cukier, cukier waniliowy, jajko, bakalie oraz 
rozpuszczoną i przestudzoną margarynę. Dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Masę doprawić do smaku olejkiem 
migdałowym. 
Ciasto: Mąkę przesiać na stolnicę. Połączyć z margaryną. Dodać drożdże, jajko, żółtko, śmietanę, cukry oraz sól. Zagnieść ciasto. 
Ciasto rozwałkować, tworząc kwadrat o boku 40 cm. Na cieście rozsmarować masę makową. Zwinąć w rulon. Boki zlepić. Struclę 
zawinąć w papier do pieczenia i ułożyć na blaszce. Odstawić na godzinę do wyrośnięcia. Następnie piec 60 minut w temperaturze 
170 stopni. Upieczoną struclę polać lukrem lub polewą czekoladową. 
 

Smacznego !!! 
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Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT 
 

W czwartek 8 listopada 2018 r. odbył się Szkolny 
Konkurs Historyczny z okazji stulecia odzyskania 
niepodległości. Konkurs został zorganizowany przez 
nauczycieli historii: pp.prof. Waldemara Grzesiaka, 
Macieja Pawlaka i Jacka Gruszkę. Udział wzięło 13 
drużyn. 

Po dogrywce pierwsze miejsce zdobyli: Mateusz 
Wojtczak i Marcin Ślusarski (3L), drugie: Jakub Cieślak 
i Jakub Wągrowski (2b), a trzecie: Natalia Matusiak, 
Monika Wlazło i Daria Błazik (3G). Nagrody w postaci 
albumów i słodyczy zostały wręczone na uroczystym 
apelu w dniu 9 listopada, po wspólnym odśpiewaniu 
hymnu narodowego. Nagrody wręczyli nauczyciele 
historii i prezes Zarządu Oddziału Ziemi Łódzkiej 
Związku Piłsudczyków RP, Ryszard Juśkiewicz. 

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości 
uczniowie klasy 4G pod opieką p. prof. Jacka Gruszki na 
lekcji historii i społeczeństwa w dniu 26 X 2018 r. mieli 
okazję zwiedzić Mobilne Muzeum Multimedialne pod 
patronatem Prezydenta RP, które przez dwa dni gościło 
w naszym mieście. 

W tym specjalnym muzeum uczniowie zapoznali się 
z historią II Rzeczypospolitej, działalnością wybitnych 
Polaków i rodzimymi wynalazkami. W trakcie 
zwiedzania mogli poznać fakty z biografii sześciu Ojców 
Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego Wojciecha Korfantego, Romana 
Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego 
Witosa. 

P. prof. Jacek Gruszka
 

ODESZŁA OD NAS PANI KRYSIA 
 

Podczas żałobnej uroczystości żegnała Panią Krysię rodzina oraz licznie zgromadzeni nauczyciele, pracownicy, 
przedstawiciele absolwentów i uczniów naszego Zespołu, a także emerytowani członkowie Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, do którego należała przez 27 lat. W ceremonii pogrzebowej wzięły udział poczty sztandarowe 
ze sztandarem szkoły i organizacji związkowej. 

Pani Krystyna Wróblewska zapisała się w dziejach naszego Zespołu i w pamięci wszystkich związanych z nim 
osób jako współtwórca szkoły w jej siedzibie przy ul. Zamkowej 15, niestrudzony gospodarz, aktywny uczestnik 
przemian zachodzących w naszej placówce od początku jej istnienia do 2006 roku.  

Zmieniali się dyrektorzy, a Pani Krysia pozostawała na swoim stanowisku. Była wszechstronna. W razie potrzeby 
pełniła rolę murarza, hydraulika, stolarza, elektryka, dozorcy, którego bali się niepożądani goście. Z wielką ofiarnością 
brała udział we wszystkich remontach szkolnego obiektu na Zamkowej, w budynku dawnej mleczarni. Nadzorowała 
starą i nową część szkoły podczas budowy sali gimnastycznej i dodatkowych pomieszczeń, ich porządkowaniu 
i urządzaniu. 

Nigdy nie liczyła godzin pracy, wiele zadań podejmowała społecznie, z własnej inicjatywy. Ze szczególną troską 
dbała o otoczenie budynku. Dzięki Jej zabiegom szkoła cieszyła się opinią placówki wyjątkowo zadbanej.  

Pani Krysia zawsze czuła się odpowiedzialna nie tylko za stan szkolnego obiektu, ale też za sprawne 
funkcjonowanie całego Zespołu i wychowanie młodzieży. Nie pozostawała obojętna na to, co działo się wokół Niej. 
Uczyła młodzież szacunku do tego, co oddano do jej dyspozycji. Uczniowie wiedzieli również, że mogą zawsze liczyć 
na Jej wsparcie, słowa otuchy w najtrudniejszych sytuacjach. Szanowali Ją za to i cenili. 

Dla wszystkich pokoleń nauczycieli, pracowników szkoły oraz absolwentów Pani Krystyna Wróblewska była 
i pozostanie przykładem osoby wyróżniającej się szczególnym zaangażowaniem w pracę oraz uczuciowym związkiem 
z miejscem zatrudnienia. Za wyjątkowe zasługi została uhonorowana Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi oraz Odznaką „Za zasługi dla województwa sieradzkiego”. 

Dziś obejmujemy Panią Krysię wdzięcznym sercem dziękując za poświęcenie swojego życia naszej szkole, za 
wszystko, co uczyniła dla nas. Była i pozostanie Legendą tej szkoły, Kimś Bardzo Bliskim, Kogo się zawsze pamięta. 
Zapalajmy światełka tej pamięci na Jej grobie na starym sieradzkim cmentarzu… 

Pani dyr. Ignacja Buda 
 

 
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłą dnia 20 listopada 2018 roku w wieku 87 lat 

 
Śp. 

KRYSTYNĘ WRÓBLEWSKĄ 
 

ZASŁUŻONEGO PRACOWNIKA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W SIERADZU 
 

Pozostanie we wdzięcznej naszej pamięci. 
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„NIEPODLEGŁA NIEPOKORNA” 
Fot. p. prof. Jacek Gruszka 
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ZWYCZAJE I OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE REGIONU SIERADZKIEGO 
 

Święta Bożego Narodzenia były zawsze na wsi 
sieradzkiej okresem bogatym w różnorodne zwyczaje                       
i obrzędy. Większość z nich skupiona była wokół 
Wigilii. Wigilia (z łac. straż, czuwanie), wiązała ze 
sobą chrześcijańską obrzędowość z pogańskimi 
wierzeniami. Od rana przywiązywano dużą wagę do 
różnych zjawisk i czynności. Wszystko, co zdarzyło 
się w dniu tym było wróżbą na cały rok. Należało więc 
wcześnie wstawać, nie kłócić się i nie pożyczać, bo tak 
będzie się czynić przez cały rok. Z tego, kto pierwszy 
wejdzie do domu – mężczyzna czy kobieta 
wyrokowano płeć bydła, które narodzi się w 
gospodarstwie. W Wigilię nie wykonywano już 
żadnych, ciężkich prac, zwłaszcza nie można było 
rąbać drewna, rżnąć sieczki czy tłuc kaszy, gdyż 
według prastarych wierzeń pogańskich w okresie tym 
przybywały dusze zmarłych i obawiano się je 
skrzywdzić. Od rana przygotowywano potrawy na 
wieczerzę wigilijną, zdobiono izbę i dekorowano 
choinkę. Na choince wieszano różne ozdoby wykonane 
z bibuły, pierza, słomy, a także specjalne pieczywko. 
Domownicy rozpoczynali wieczerzę z chwilą 
zabłyśnięcia pierwszej gwiazdki. Dawniej stół 
zaścielano sianem, na który kładziono biały obrus, a w 
rogach izby stawiano snopy żyta i pszenicy. Przed 
przystąpieniem do spożywania wieczerzy, najstarszy 
z rodziny (ojciec, dziadek) zaczynał wspólną 
modlitwę, a po jej odmówieniu dzielił się opłatkiem ze 
wszystkimi, według starszeństwa. Życzenia były 
krótkie, niekiedy ujęte w formułkę: „Życzę ci 
wszystkiego dobrego, czego wyprosisz od Boga 
miłego.” Ilość potraw była nieparzysta – 5, 7 lub 9 – 
zależnie od zamożności rodziny. 

W Sieradzkiem było kilka podstawowych potraw 
wigilijnych: kwas z kapusty, zupa owocowa oraz zupa 
grzybowa – wszystkie z kluskami z żytniej mąki tzw. 
„tulanymi”, gdyż wałkowano je w rękach. Natomiast 
jeszcze na początku ubiegłego stulecia w wielu 
miejscowościach podawano polewkę z nasion konopii 
tzw. „siemieniuchę” – jest to relikt obrzędowości 

pogańskiej związany z kultem zmarłych. Były też 
kluski z makiem, kapusta z grochem, śledzie w 
śmietanie, dawniej też jagły i ryż na sypko. Ryba była 
rzadkością, tylko bogatsi gospodarze mogli sobie na 
nią pozwolić. Ziemniaki zaś u jednych były 
obowiązkowe, a inni nie jedli ich wcale w obawie 
przed wrzodami i czyrakami. 

Po wieczerzy gospodarz brał powrósła (te którymi 
okręcony był snopek siana lub – wcześniej – snopy 
zboża) i szedł do sadu obwiązywać drzewa owocowe. 
Zabieg ten miał zabezpieczyć je od robactwa 
i zapewnić urodzaj owoców. Gospodynie natomiast, 
z wyglądu nieba w noc wigilijną przepowiadały sobie, 
czy rok będzie jajeczny czy mleczny – niebo 
gwiaździste wskazywało na urodzaj jaj kurzych, 
mgliste zaś obfitość mleka. 

W Wigilię rozpoczynano kolędowanie. Obchód 
chałup wiejskich z życzeniami pomyślności w domu 
i zagrodzie odbywały w tym dniu grupy przebierańców 
nazywanych Wiliorzami. Kolędnicy (a byli nimi 
najczęściej kilkunastoletni chłopcy) ubrani byli w 
kożuchy wywrócone włosem do góry, aby było widać 
czarną wełnę. Przewiązywali się powrósłami. Na 
twarze zakładali maski, a na głowy czapki z króliczej 
skóry. Nieraz odgrywali oni krótką scenkę dotyczącą 
narodzin Chrystusa, albo tylko odpytywali dzieci ze 
znajomości pacierza. 

Od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia 
chodzili kolędnicy zwani Herodami. Występowały tu 
takie postaci jak król Herod, marszałek dworu, anioł, 
diabeł, śmierć, Żyd, Turek. Widowiska te oparte były 
na stałym scenariuszu obejmującym: zaprezentowanie 
się króla Heroda, informacja o narodzeniu się 
Chrystusa, rozkaz wymordowania dzieci, śmierć 
Heroda, wzbogacone niekiedy o humorystyczne 
przesłuchanie Żyda i scenkę z Turkiem.  

Dzisiaj coraz rzadziej we wsiach i miastach 
regionu w wigilijny wieczór spotkamy  kolędników.  

Przyg. Karolina Wlazło (1G)

 
 

KRZYŻÓWKA Z CHOINKĄ 
Przyg. Natalia Matusiak & Daria Błazik 

 
1. Wiesza się na choince. 
2. Łamiemy się nim. 
3. Przy stole wigilijnym składamy sobie 
4. Msza o północy w wigilię. 
5. Co kładziemy w wigilię pod obrus? 

6. Potrawa, którą jemy z uszkami. 
7. Może być w galarecie. 
8. Śpiewamy w Święta. 
9. Przynieśli je trzej królowie. 
10. Suszone, potrzebne w wigilię. 

11. Najczęstsze świąteczne drzewo. 
12. Ważne święto po Świętach. 
13. Popularne świąteczne ciasto. 
14. Gwiazda, za którą szli trzej 
królowie. 

 

Pierwsza osoba, która przyniesie do biblioteki szkolnej rozwiązaną krzyżówkę, 
otrzyma nagrodę książkową. 
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Prezenty dla Ciebie !! 
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