
WALENTYNKI 
 
Przytul mnie......  
Potrzebuję twojego ciepła...  
Chcę czuć...  
Że jesteś blisko mnie...  
Bo gdy jesteś przy mnie...  
Świat staje się...  
Inny...  
Lepszy...  
Dlatego bądź...  
Obok mnie...  
Nawet gdy jest źle...  
Bądź zawsze i wszędzie! 
 
 
 
 
Wciąż ten sam sen...co noc mi się śni  
Poprzez pryzmat snu widzę nasze dni  
Poprzez pryzmat snu gładzę twoją twarz  
Kiedy cicho śpisz pośród jasnych gwiazd  
Wciąż ten sam sen...co noc mi się śni  
Wciąż te same oczy, ciągle tylko Ty  
W każdej szybie, na ulicy, pośród ludzkich spraw  
Szukam twego cienia, twoich ciepłych warg  
Wciąż ten sam sen...nie chcę zbudzić się  
Gdy otwieram oczy, zawsze szukam Cię  
Gdy otwieram oczy - czuję, że chcę żyć  
Po to budzę się, aby z Tobą być  
A gdy ciemną nocą żegnam przeszły dzień  
Tak się boję, że przyśnie inny sen  
Tak się boję, że...zerwę się o świcie  
Już nie będzie Ciebie...i utracę życie. 

Kiedy patrzę w Twoje oczy,  
Cały świat gdzieś znika,  
Płacz przycicha,  
Smutek umyka…  
A Twoje spojrzenie tak mi bliskie..  
Oddała bym za nie,  
Moje dni wszystkie.  
Kiedy Twoje usta,  
Łączą się w moimi  
To wtedy wiem.. że warto żyć  
Dla takiej chwili  
Tak bardzo tęskno mi za  
Twoimi pocałunkami  
Myślę o nich w dzień… śnię nocami.  
Twoje dłonie,  
Aksamitny dotyk  
Który działa jak złoty narkotyk.  
Czasem tak bardzo za tym tęsknię  
I chcę przytulić Cię namiętnie…  
Nadałeś memu życiu sens,  
Rozświetliłeś mi drogę  
Chcę żebyś wiedział, że żyć bez  
Ciebie nie mogę.  
Chce żebyś wiedział  
Że bardzo kocham Cię  
Bez Ciebie usycham,  
Bezkresu tęsknię. 
Chcę żebyś wiedział,  
Moim marzeniem jest, aby zawsze ja i TY  
Znaczyło już MY !! 

Patrycja Wysocka

 
 
 
 
Wspominam ten taniec...  
Dotyk twoich rąk...  
Na moich biodrach...  
Przypominam sobie...  
Każdy ruch...  
Każde otarcie naszych ciał...  
Pamiętam słowa...  
Które szeptałeś mi do ucha...  
Słuchałam ich...  
Kładąc głowę na twoim ramieniu...  
Czułam się bezpieczna...  
Będąc przy twoim boku...  
Nie czuje strachu.... 
Zawsze gdy jesteś blisko...  
Ty mi dajesz tak wiele...  
Ja dać ci mogę tylko...  
Słów parę... 
KOCHAM CIĘ! 
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WYNIKI KLASYFIKACJI 
I semestr roku szkolnego 2005/2006 
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I A 25 23 0 0 19 4 1 19 117 148 56 4 3 17 3 0 0 0 3,27 I 93,30 II 
II A 34 34 0 0 26 8 0 47 179 197 134 13 1 4 15 3 0 11 3,19 II 86,31   
III A 33 33 0 0 29 4 6 18 112 200 114 5 6 14 12 1 0 0 3,09 III 87,86   
I B 28 29 1 0 17 12 0 23 72 145 153 33 0 4 12 8 2 3 2,49   90,55   
II B 32 32 0 0 27 5 2 41 114 164 141 12 7 10 6 4 4 1 3,07   88,70   
III B 27 27 0 0 21 6 2 19 62 118 140 8 0 3 11 4 4 5 2,84   88,72   
I C 30 30 0 0 18 12 4 14 73 166 131 29 0 7 15 6 0 2 2,82   91,82 III
II C 32 32 0 0 26 6 2 13 122 206 109 8 0 12 11 5 4 0 3,03   90,00   
III C 29 29 0 0 21 8 3 14 66 135 127 20 2 7 10 3 7 0 2,84   83,60   
I U 32 32 0 0 22 10 0 18 94 175 196 21 6 16 10 0 0 0 2,79   94,06 I 

Razem 302 301 1 0 226 75 20 226 1011 1654 1301 153 25 94 105 34 21 22 2,97   89,49   
I D 31 31 0 0 23 8 1 53 128 175 112 25 2 5 15 3 4 2 3,20   90,05 II 
II D 31 31 0 0 22 9 4 35 114 193 135 10 4 16 5 5 1 0 3,08   93,60 I 
IV D 29 29 0 0 28 1 3 74 128 103 60 2 8 5 9 3 3 1 3,60 I 89,04   
I E 28 28 0 0 17 11 1 37 107 147 124 28 2 4 16 4 1 1 2,67   88,39   
II E 31 31 0 0 23 8 0 16 105 201 160 13 2 10 10 4 2 3 2,89   86,55   
III E 32 31 0 0 28 3 2 64 172 147 63 9 8 7 10 0 3 3 3,49 II 89,07 III
IV E 30 30 0 0 24 6 0 60 99 132 76 12 4 7 8 5 3 3 3,31 III 85,87   

Razem 212 211 0 0 165 46 11 339 853 1098 730 99 30 54 73 24 17 13 3,18   88,94   
I F 25 25 0 0 14 11 5 10 55 156 161 35 0 9 8 7 1 0 2,67 III 89,34 II 
II F 24 24 0 0 10 14 1 16 57 115 174 36 1 5 4 3 1 10 2,61   86,95 III
III F 31 31 0 0 25 6 4 21 102 164 161 9 3 8 17 1 2 0 2,95 II 90,40 I 
IV F 29 29 0 0 27 2 2 48 82 119 89 3 3 5 7 11 3 0 3,26 I 85,37   

Razem 109 109 0 0 76 33 12 95 296 554 585 83 7 27 36 22 7 10 2.87   88,01   
IL 29 29 0 0 13 16 6 5 75 154 178 45 0 3 15 4 3 4 2,65   89,90   

Razem 29 29   0 13 16 6 5 75 154 178 45 0 3 15 4 3 4 2,65   89,90   
Razem 652 650 1 0 480 170 49 714 2235 3460 2794 380 62 178 124 84 48 49 2,92   89,09   
1a sp/k 35 31 0 0 16 15 8 21 89 144 143 36 2 5 2 3 6 13 2,82   80,83   
2a sp/k 28 28 0 0 22 6 7 25 63 129 109 12 4 1 5 11 2 5 3,00 II 81,20   
Ib wz 34 33 0 0 16 17 1 28 114 120 91 32 1 8 5 0 5 14 2,96 III 81,60 III
2b wz 34 34 0 0 24 10 0 22 84 81 101 15 2 5 16 6 1 1 3,04 I 89,15 I 
Ic wz 33 34 2 0 27 6 2 28 81 129 116 12 2 4 14 8 2 4 3,00 II 85,00 II 
3c wz 31 31 0 0 29 2 2 25 23 8 0 2 2 2 14 4 7 2 0,00   79,00   

Razem 
w ZSZ 195 191 2 0 134 56 20 149 454 611 560 109 13 25 56 32 23 39 2,47   82,80   

Razem 
w Szkole 847 841 3 0 614 226 69 863 2689 4071 3354 489 75 203 180 116 71 88 2,69   85,95   

 

ciasteczka-serduszka 
 

Będziesz potrzebował: 
- 3 szklanki mąki, 
- 4 żółtka, 
- kostka miękkiego masła lub margaryny, 
- szklanka cukru, 
- torebka cukru waniliowego, 
- 3 białka jajek, 
- 5 dag mielonych orzechów, 
- słoiczek dżemu truskawkowego lub innego czerwonego. 
Wykonanie: 
1. ubij 2 białka z cukrem waniliowym na pianę, 
2. zmieszaj mąkę z żółtkami, masłem lub margaryną oraz cukrem. 
3. dodaj ubite białka. 

4. całość wyrabiaj rękami aż powstanie miękkie ciasto, 
5. włóż do lodówki na 30 minut, 
6. lekko ubij 1 białko w głębokim talerzu, 
7. obok przygotuj na talerzyku mielone orzechy, 
8. wyjmij z lodówki i rozwałkuj ciasto; wycinaj foremką serca - 
pełne na spody ciasteczek i z „dziurką" w kształcie serca (można 
wyciąć nożem lub znaleźć mniejszą foremkę) na góry. 
9. górne części ciasteczek (te z „dziurkami") maczaj w białku 
i w orzechach, 
10. piecz obie części ciastek w nagrzanym do 250 stopni 
piekarniku przez około 8 min, 
11. po ostudzeniu smaruj dolne części dżemem i przyciskaj 
górnymi.
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STUDNIÓWKA 2006 
 

„Kurier Zamkowy”: Czy tegoroczny bal studniówkowy był udany? 
P. Prof. Iwona Bednarek: Odpowiedzi na to pytanie powinni udzielić uczniowie klas maturalnych. 

To był przecież ich pierwszy bal. Ja bawiłam się świetnie. 
P. Prof. Halina Lewandowska: Tak. Byli „dostojni goście”, polonez, życzenia, kabaret, suto 

zastawiony stół, czarowny nastrój, a organizatorzy czuwali nad wszystkim. 
Monika Bąk: Tegoroczny bal studniówkowy był bardzo udany. Wszyscy dobrze się bawili. Zespół grał 

świetnie. Bawiliśmy się aż do białego rana. 
Marta Jasek: Był bardzo udany! Nasza szkoła naprawdę potrafi się bawić!!! Mam tu na myśli nie tylko 

uczniów, ale również gości i Szanowne Grono Pedagogiczne.  
„K. Z.”: Czy na sali było ciasno? 
I. B: W tym roku było tylko 6 klas maturalnych, w poprzednim na studniówce bawiło się aż 9. To zesta-

wienie z pewnością jest najlepszą odpowiedzią na pytanie. 
H. L.: Nie. 
M. B: Nie, nie było ciasno. Każdy miał miejsce, żeby się wybawić. Wiadomo, czasami pary wpadały 

na siebie, ale to już chyba normalne przy każdej dużej imprezie. 
M. J.: Im ciaśniej tym lepiej! Zespół muzyczny potrafił wszystkich zachęcić do wspólnej zabawy, więc 

nikt nie siedział przy stole! 
„K. Z.”: Jak prezentowała się sala? 
I. B: Maturzyści i wychowawcy włożyli wiele pracy, żeby rozjaśnić „piekielne ciemności”. 

Pod względem plastycznym dekoracja była naprawdę ciekawa, ale dość ponura. Dwudniowe wysiłki osób 
odpowiedzialnych za wystrój sali spowodowały, że nabrała ona kolorów.  

H. L.: Ostatecznie balony w ciepłych kolorach i „Zamkowa” dobrze skomponowały się z resztą i sala 
prezentowała się dobrze. 

M. B: Sala została trochę poprawiona. Wystrój podobał mi się. Najbardziej podobał mi się sufit, który 
„ubrany” był w balony. 

M. J: Sala była mieszanką piekła z niebem! Największą furorę zrobiła maska ze świecącymi oczami! 
„K. Z.”: Jak wypadł polonez? 
I. B: Polonez na pewno się podobał! Miał ciekawą choreografię. Uczniowie tak długo nad nim pracowali 

i włożyli w to tyle serca, że nie mogło być inaczej. 
H. L.: Dostojnie i uroczyście. 
M. B: Tegoroczny polonez był po prostu świetny. Uczniowie naszej szkoły bardzo się postarali. 

Na pierwszy rzut oka było widać, że ciężko pracowali.  
M. J: Polonez wypadł wyśmienicie! Bardzo się denerwowaliśmy, ale jak tylko usłyszeliśmy melodię 

poloneza, cały stres minął! 
„K. Z.”: Czy uczestnicy balu potrafili się odpowiednio zachować? 
I. B: Byłam gościem na studniówce, więc nie musiałam zajmować się pilnowaniem uczniów. Maturzyści 

są przecież dorośli i myślę, że potrafią się stosownie zachować w każdej sytuacji. 
H. L.: Młodzież bawiła się bardzo ładnie do rana. 
M. B: Tak, wszyscy bawili się przyzwoicie. Nie było żadnych bójek, nikt nie był pijany, nie było 

uszkodzeń. 
M. J: Tak. W końcu jesteśmy dorosłymi ludźmi. Pewnie były jakieś wyjątki – ale były one nieliczne. 

„Dołek” – ma klasę! „Dołek” – górą! 
„K. Z.”: Jakie rady mają Panie / macie dla organizatorów przyszłorocznego balu? 
I. B: W przyszłym roku studniówkę będzie miała moja klasa. Z pewnością skorzystamy z doświadczeń 

rodziców, wychowawców i uczniów, którzy przygotowywali tegoroczny bal.  
H. L.: Aby przygotować imprezę na tyle osób, trzeba włożyć dużo pracy. Pozostaje życzyć 

przyszłorocznym organizatorom, by jak najwięcej rodziców wzięło udział w przygotowaniach, a także 
by uczniowie szybko dogadywali się w spornych sprawach i mieli dużo ciekawych pomysłów. 

M. B: Po pierwsze: zespół ten sam. Jeżeli zespół zagra dobrze, to cała impreza się uda. Salę ubierajcie 
wcześniej, a przynajmniej postarajcie się zrobić dekoracje, zanim będziecie mogli wejść na salę. Później 
mogą być z tym problemy. Pieniądze zbierajcie dużo wcześniej, to też jest bardzo ważne. A później 
pozostaje wspaniała zabawa. Czego wam życzę. 

M. J:  Rady!? Hmmm…. Jedynym mankamentem całej imprezy było jedzenie! Więc na przyszłość 
radzimy: nie zamawiajcie jedzenia z „Marusi”. 
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„K. Z.”: Jak oceniają Panie ten bal w porównaniu z poprzednimi latami? 
I. B: Każda studniówka jest inna. To, jaka panuje na niej atmosfera, zależy od wielu czynników; 

od dobrej orkiestry (w tym roku taka była) i od tego, czy uczestnicy chcą i umieją się bawić. 
H. L.: Jako wychowawczyni czułam się odpowiedzialna za młodzież i mój udział w niej w tym roku 

miał inny charakter niż w latach poprzednich. Każda studniówka jest jedyna i niepowtarzalna w swoim 
rodzaju. Młodzież zawsze pięknie wygląda i wspaniale się bawi. Miło jest, jeżeli porwie do wspólnych 
harców także swoich nauczycieli. 

„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 
 

Z. p. prof. Iwoną Bednarek, p. prof. Haliną Lewandowską, Moniką Bąk i Martą Jasek 
rozmawiały: Małgorzata Tępowska, Justyna Bojzan i Katarzyna Tryka

 



„Kurier Zamkowy” nr 5/2005/2006 
 

5
 

KOMUNIKATY 
 

Uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce 
w III Konkursie Wiedzy o Sztuce, zorganizowanym 
przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Tym 
razem konkurs ten dotyczył sztuki renesansu. Magda 
Jakubiak i Dominika Szałek (2A), Natalia Sowińska, 
Joanna Pędzik, Anna Szymańska, Marta Swarzyńska 
i Ewelina Szymańska (2C), Przemysław Stępień i Łukasz 
Kwiatkowski (2F) już od października brali udział 
w wykładach organizowanych przez BWA, podczas 
których oglądali albumy, przeźrocza i słuchali opowieści 
o sztuce renesansu. Podczas konkursu, który odbył się 
9 I 2006 r., pokonali drużyny reprezentujące inne 
sieradzkie szkoły ponadgimnazjalne. 

Gratulujemy!!! 
 
18 I 2006 r. zmarł w Warszawie w wieku 90 lat 

ksiądz Jan Twardowski, jeden z najwybitniejszych 
polskich poetów współczesnych. Jego życie i twórczość 
ukazuje wystawa okolicznościowa przygotowana przez 
bibliotekę szkolną w gablotach na I piętrze. Oprócz 
książek pochodzących z biblioteki szkolnej 
zaprezentowano także książki ze zbiorów prywatnych 
księdza Andrzeja Ziemieśkiewicza. 

 
W piątek 3 II, z inicjatywy samorządu szkolnego, 

na pierwszym piętrze można było nabyć kartki 
walentynkowe, przygotowane przez uczniów klasy 2B. 
Akcję kontynuowano do 14 II. 

 
W dniach 7-9 II szkolny wolontariat zbierał 

pieniądze dla ofiar tragedii budowlanej w Katowicach. 
 
W piątek 10 II w nasza szkoła była gospodarzem 

eliminacji regionalnych konkursu języka niemieckiego 
dla gimnazjalistów, zorganizowanych przez Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. 

 
W poniedziałek 13 II klasa 1D uczestniczyła 

w kursie udzielania pierwszej pomocy medycznej, 
zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Sieradzu. Kurs odbył się w salach 02 i 1 
w godz. 1100 – 1400. 
 

POJADĄ NA FINAŁY DO KONINA 
 

Jesienią 2005 roku rozpoczęły się przygotowania 
do tegorocznego XI Turnieju Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo-Menedżerskich. 

Szkolne eliminacje odbyły się 25 XI 2005 r. Wzięło 
w nich udział 35 uczestników. Do zawodów okręgowych 
zakwalifikowali się: Marta Krawczyk (4D), Karolina 
Kwiatkowska (3E), Magdalena Mann (4D), Joanna 
Witkowska (4D) i Paulina Wlazła (3E). 

Zawody okręgowe, które odbyły się w Kutnie 
12 I 2006 r., można uznać za znaczący sukces naszych 
koleżanek. W zawodach centralnych w Koninie 
23-24 III, naszą szkołę reprezentować będą: K. Kwiat-
kowska, M. Mann, J. Witkowska i P. Wlazła. 

HEIDELBERG CZEKA NA NASZYCH 
PRAKTYKANTÓW 

 
W czwartek 12 stycznia, tuż przed feriami, odbyło 

się kolejne spotkanie poprzedzające wyjazd uczniów 
naszej szkoły do Niemiec na praktyki zawodowe 
w ramach programu „Leonardo”. 

Głównym celem spotkania było podpisanie 
czterostronnej umowy pomiędzy naszą szkołą, szkołą 
w Heidelbergu, pracodawcą w Niemczech i naszymi 
uczniami. Umowa ta jest obszerna – obejmuje 18 stron 
maszynopisu wraz z załącznikami, a sama jej prezentacja 
zajęła blisko godzinę. 

Spotkanie to – niestety – nie dla wszystkich było 
przyjemne, ponieważ wyjechać może dziesięć osób, 
a kandydatów było czternastu. Po analizie wyników 
kolejnych testów, frekwencji na zajęciach, aktywności 
poszczególnych uczniów, a także biorąc pod uwagę 
popularyzację tej formy praktyk zadecydowano, że 
do Heidelbergu pojadą: Sylwia Majchrzak (3E), Monika 
Malicka (2E), Justyna Osmulska (3E), Magdalena Pawlik 
(3E), Przemysław Stępień (2F), Małgorzata Simiot (3F), 
Adrian Szumiela (3E), Justyna Szymczak (3E), Paula 
Śruba (3F) i Justyna Zakrzewska (2D). 

 
PREZENTACJA „KOLORÓW PRZYJAŹNI” 

 
1 lutego mogliśmy wreszcie obejrzeć film 

pt. „Kolory przyjaźni”. Film obejrzała na razie tylko 
klasa 2A, ponieważ to uczniowie z tej klasy są jego 
twórcami. 

Pracę nad filmem rozpoczęto jeszcze w poprzednim 
roku szkolnym, w ramach prowadzonych przez p. prof. 
Janusza Ziarnika lekcji twórczości. Reżyserkami filmu 
były Magda Jakubiak i Weronika Kubiczak, w rolach 
głównych wystąpili: Agnieszka Jeska, Weronika 
Kubiczak, Joanna Grątkowska, Tadeusz Dębski, 
Dominik Zając i Dominika Szałek. Montażem zajął się 
Marcin Skorupa. 

Film ten opowiada o paczce przyjaciół i ich 
problemach. Tytuł filmu jest trochę przewrotny, gdyż 
w życiu przyjaciół nie jest tak „kolorowo”. Mają oni 
wiele problemów dotyczących spraw szkolnych, 
pozaszkolnych czy „sercowych”. Na szczęście wszystko 
dobrze się kończy i kłopoty bohaterów nie powodują 
rozpadu ich paczki. 

Film powstał na terenie naszej szkoły. Jest on bardzo 
ciekawy i jak na „amatorstwo” aktorów wypadł 
naprawdę dobrze. Oczywiście zawdzięczamy to także 
osobom, które kierowały całym przedsięwzięciem, 
w szczególności p. prof. Januszowi Ziarnikowi, reżyser-
kom i montażyście. 

Redakcja „Kuriera Zamkowego” ma nadzieję, 
że film zostanie zaprezentowany również pozostałym 
uczniom naszej szkoły (może podczas „Dni Otwartych 
Szkoły”?), gdyż naprawdę warto go zobaczyć. 

 

Paulina Płaczek 
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Część III 
Frania zawsze marzyła o wielkiej miłości. Do tej 

pory spotykała samych przeciętnych „myszaków”, 
których obecność w jej życiu ograniczała się do jednej 
nocy. Było ich już kilku i myślała, że tak to będzie 
wyglądało: kolejny partner, kolejne potomstwo - w kół-
ko to samo. 

Ale Teodor był inny: dojrzały, romantyczny, 
szarmancki. Poza tym starszy, opiekuńczy, odpowie-
dzialny. Mieszkał pod wykładziną, w kącie za biurkiem 
w sali 109 (komputerowej). Odkąd go poznała, coraz 
częściej myślała o nim jak o kimś wyjątkowym. 
Ogarniał ją smutek na myśl, że może nadejść czas 
rozstania. Nie dopuszczała do siebie takiej 
ewentualności. Całymi dniami nie potrafiła oprzeć się 
pokusie wspominania chwil spędzonych wspólnie. 
I pewnie nie sypiałaby przez to w ogóle, gdyby nie 
świadomość, że niedługo zobaczy go znowu. 

A przychodził niemal co noc. Gdy tylko mrok 
ogarniał szkołę, Frania z drżącym sercem wsłuchiwała 
się w odgłosy na schodkach wiodących na strych z kory-
tarza I piętra. Teodor po prostu ją fascynował. 
Uwielbiała zasypiać w jego szczurzych ramionach. 
Wystarczyło jej, że był - nic więcej. Przy nim czuła się 
szczęśliwa, bezpieczna. Chciała, żeby ten stan trwał 
wiecznie... 

Dziś jednak nie pojawiał się wyjątkowo długo. 
Frania była poważnie zaniepokojona. Myślała już, że nie 
zobaczą się wcale tej nocy, kiedy usłyszała znajome 
tupanie na schodkach. Serce skoczyło do gardła. 

„To on” - pomyślała. Po chwili w szparze pod 
drzwiami pojawił się ... bukiecik kolorowych kwiatków 
a za nimi pyszczek trzymającego je Teodora. 

Ukochany podszedł do niej, ukłonił się i rzekł: 
„Proszę Kochanie, to dla Ciebie”. Frania z podziwu 
nieomal wykrzyknęła: „Skąd wziąłeś kwiaty w środku 
zimy?!?” Szczur nieco zmieszany odpowiedział: 

„To już prawie końcówka zimy - dziś 14. lutego. 
A zebrałem je ze szkolnych doniczek, bo chcę w ten 
sposób uczcić Dzień Zakochanych i zadać Ci bardzo 
ważne pytanie: Franiu, wyjdziesz za mnie?” 

Myszka oniemiała. Z radości tchu jej zabrakło. 
Rzuciła się tylko na szyję Teodorowi i przywarła do jego 
ust najmocniej jak potrafiła. Po pewnym czasie rzekła: 
„Dziękuję Ci, najmilszy. Niczego bardziej nie pragnę. 
Jestem cała Twoja. Chcę być z Tobą do końca...” 

„Tylko widzisz, jest pewien problem stwierdził 
narzeczony. Nie jestem zwykłym szczurem... tylko 
cyb...”. Frania zamknęła mu usta swoimi mysimi 
usteczkami i szepnęła: 

„Opowiesz mi o tym kiedy indziej. Kocham Cię.” 
I pociągnęła swą wielką miłość w otchłań strychu... 

Kaja Szumicka 
 

ŚWIĘTY WALENTY I WALENTYNKI 
 

Co roku 14 lutego obchodzimy Walentynki. Zakochani podarowują sobie bukiety czerwonych róż, 
czekoladki w kształcie serduszek, wysyłają kartki, a coraz częściej sms-y z ciekawymi wierszykami. Chcą ten 
dzień spędzić wyjątkowo, tylko we dwoje, w jakimś uroczym miejscu, zapominając o otaczającym ich świecie. 
Patronem święta zakochanych jest św. Walenty. 

Św. Walenty jest wspominany dwa razy: jako kapłan rzymski ścięty w czasie prześladowania 
za panowania cesarza Klaudiusza II Gota ok. roku 269 oraz jako Biskup Terni pod Rzymem, który w Rzymie 
został stracony. Przypuszcza się, że chodzi o tę samą osobę. Ikonografia przedstawia Świętego najczęściej 
w stroju kapłana, czasem biskupa, w momencie jak uzdrawia chłopca z padaczki. Są dowody, że już w wieku 
IV grób Świętego w Rzymie był otoczony szczególnym kultem. Święty Walenty jest czczony jako patron 
chorych na padaczkę i chorób nerwowych. Ale również jako patron zakochanych. 
 

Pieśń do św. Walentego 
 

Walenty błogosławiony, 
Krwią męczeńską ozdobiony, 

Kapłanie mądry, gorliwy, 
Mężu wielce sprawiedliwy. 

 

Prosim cię, święty Patronie, 
Racz nas mieć w swej obronie, 

Spraw, niech za Twymi modłami, 
Zmiłuje się Bóg nad nami. 

 

Bóg przez wzgląd dla Twej osoby, 
Ulecza wszelkie choroby, 

Więc i my dziś prosim ciebie, 
Przyczyń się za nami w niebie. 

 

Byśmy w zdrowiu umocnieni, 
Chorób, kalectw pozbawieni, 

Wiernie tu Bogu służyli, 
Po śmierci niebo nabyli. 

W Kłocku znajduje się zabytkowy kościół p.w. św. Walentego. Kościół parafialny, jest budowlą drewnianą, 
orientowaną, o konstrukcji zrębowej, oszalowaną, jednonawową z nieco węższym prezbiterium, zamkniętym 
wielobocznie. Całość pokryta gontowym dachem, dwuspadowym z malowniczą wieżyczką na sygnaturkę nad 
nawą główną. We wnętrzu znajduje się ołtarz główny, w typie barokowym, pochodzący z 1839 r., a w ołtarzu 
obraz św. Walentego, patrona kościoła i parafii, namalowany na desce, z poł. XIX w., o charakterze ludowym. 
Obok ołtarza głównego, na ścianach prezbiterium, umieszczono barokowe rzeźby: św. Piotra i Pawła (XVII w.), 
św. Wawrzyńca i dwóch Aniołów (XVII w.) oraz rzeźba późnogotycka, przedstawiająca św. Jana (pocz. XVI w.). 
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CZYTELNICTWO – 1 SEMESTR 
(stan w dniu 13 I 2006) 

 

Klasa Ilość ks. Średnia Miejsce Klasa Ilość ks. Średnia Miejsce 
1a zsz 25 0,8 25 3C LP 194 6,5 5 
1b zsz 38 1,2 22 1D TE 100 6,5 5 
1c zsz 2 0,1 27 1E TE 94 3,4 11 
2a zsz 20 0,6 26 2D TE 99 3,3 13 
2b zsz 31 0,9 23 2E TE 103 3,1 15 
1A LP 55 2,4 18 3E TE 224 7,0 4 
1B LP 26 0,9 24 4D TE 157 5,4 7 
1C LP 47 1,6 21 4E TE 356 11,9 1 
1U LP 96 3,0 16 1F TH 61 2,3 19 
2A LP 145 4,3 9 2F TH 40 1,6 20 
2B LP 246 7,7 3 3F TH 195 6,3 6 
2C LP 172 5,4 8 4FTH 107 3,7 10 
3A LP 110 3,3 12 1L TL  79 2,8 17 
3B LP 219 8,1 2 RAZEM 3041 3,7 - 

 
 

!  HUMOR  ! 
 

 
rys. Agnieszka Olczyk

 

Zima co prawda nie ustępuje, jak na razie ma się dobrze (nawet bardzo dobrze!), ale chyba 
prędzej niż później doczekamy się nadejścia wiosny? 

Piąty, walentynkowy numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2005/2006 przygotowała redakcja 
w składzie: Justyna Bojzan (1 C), Małgorzata Tępowska (1 C), Katarzyna Tryka (1 C), Patrycja Wysocka (1 C),  
Paulina Gawron (1 E), Agnieszka Olczyk (1 U), Paulina Płaczek (2 A), Lidia Świniarska (2 A), Kaja Szumicka (2 F) 
pod redakcją p. prof. Grzegorz Brodackiego. 
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X ROCZNICA POWSTANIA „KURIERA ZAMKOWEGO” 
PREZENTACJA KL. I D 

 
WSPOMNIENIA Z FERII 

 

 
 

WROCŁAW to miasto, które ma w sobie coś urzekającego. Jakąś szczególną atmosferę – przyjazną, 
pachnącą przeszłością, magiczną. Przyjedź do Wrocławia z wizytą, a zostaniesz w nim na zawsze.  

Środek tygodnia, druga w nocy, na rynku tłum ludzi. Kwiaciarki niezależnie od pory roku sprzedają 
róże. Miasto tętni życiem i nigdy nie śpi. Piękny Rynek, który jest sercem miasta przyciąga zwiedzających 
swym urokiem. Można na nim zobaczyć także: pomnik hrabiego A. Fredry ( autora m. in. „Zemsty”), 
fontannę, pręgierz. Rynek to także miejsce, gdzie można miło spędzić czas, odwiedzając liczne kawiarnie 
i restauracje, spotykając znanych aktorów i poetów. 

Mniejszy, ale jednocześnie ruchliwszy, jest plac Solny. To także miejsce spotkań zakochanych. 
Spotykają się oni również pod fontanną ze smokami lub pod kamienną iglicą.  

Następnym miejscem, które mnie urzekło w tym mieście jest Ostrów Tumski. Stoją tu monumentalne 
kościoły, wspaniała gotycka katedra, domy kanoników i plac arcybiskupi. Gdy o zmroku zapalają się 
gazowe latarnie i specjalne reflektory podkreślające najpiękniejsze elementy architektoniczne, Ostrów 
wygląda jak z bajki. 

We Wrocławiu każdy znajdzie coś dla siebie. Można wybrać się na zakupy do Galerii Dominikańskiej, 
do kilku teatrów lub do kina. 

Lubię wolny czas spędzać czynnie, dlatego spacerowałam po tym malowniczym mieście, a także chętnie 
odwiedzałam lodowisko znajdujące się w centrum Rynku. Do perfekcyjnej jazdy na łyżwach sporo mi 
brakuje, ale było bardzo miło (pomijając drobne upadki). Odwiedziłam także Halę Ludowa, która jest 
miejscem licznych targów, wystaw, koncertów muzycznych i imprez sportowych. 

Kamila Banasiak 
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Już przeminął czar choinki, 
czas wysyłać walentynki!! 

Ten dzień szczególnie sprzyja nieśmiałym zakochanym, 
którym brakuje odwagi lub nie potrafią wyznać swoich uczuć. 
Cudownie jest być zakochanym i kochanym! A Dzień 
Zakochanych jest właśnie po to, żeby o tym mówić. 

Jeśli więc jesteście beznadziejnie zakochani, a nie macie 
odwagi powiedzieć o tym obiektowi Waszych westchnień, 
właśnie 14 lutego jest okazją, aby zakończyć Wasze „męki”. 
Wystarczy kartka papieru, długopis, koperta, znaczek 
i oczywiście adres, pod który wyślecie wiązankę najczulszych 
wyznań swojemu Ktosiowi :-). 
 

Święty Walenty (czczony 14 II, bo pod tym imieniem Martyrologium rzymskie wspomina ośmiu 
świętych) był męczennikiem, który poniósł śmierć jako biskup Terni pod Rzymem w czasach 
cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r. Wspomina się o jeszcze jednym św. Walentym, kapłanie 
rzymskim, ale wiele źródeł uważa go za świętego tożsamego ze wspomnianym świętym biskupem. 
Sam opis śmierci oraz okoliczności poprzedzających męczeństwo w barwnych słowach przywołuje 
m. in. ks. Piotr Skarga. Św. Walenty w czasie prześladowań uzdrowił ze ślepoty córkę jednego 
ze sług cesarskich i doprowadził do nawrócenia całej jego rodziny. To sprowadziło na niego gniew 
władcy, który kazał biskupa bić maczugami, a późnej ściąć. Kult świętego dość szybko się ożywił. 
W miejscu, w którym męczennik został pochowany, już w IV w. papież Juliusz I kazał wznieść 
bazylikę. Za sprawą historii świętego, ale także legend z nim związanych, kult świętego biskupa 
rozszerzył się szybko w całej chrześcijańskiej Europie. 

Święty Walenty czczony jest jako patron chorych na epilepsję i inne choroby mogące mieć 
podłoże nerwowe. Tego rodzaju przypadłości leczono egzorcyzmami, czyli wypędzaniem z chorych 
diabła. Fantazja ludowa pomieszała z czasem osoby sprawcy i uzdrowiciela choroby. I tak imię 
Walek w XVI wieku w Polsce było synonimem ... diabła. Może miłosne zauroczenie kojarzono 
z diabelskimi sztuczkami? To, że św. Walenty zakorzenił się w polskiej tradycji religijnej jest 
skutkiem niemieckich wpływów. Kult świętego przywędrował do nas z Bawarii i Tyrolu. 

Na zachodzie Europy święty patronuje zakochanym co najmniej od XV w. Jedni wyjaśniają 
to zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się na Wyspach Brytyjskich ptaków w pary. Może 
dlatego jest tak dużo motywów związanych z nimi na wysyłanych kartkach (głównie gołębie). Inni 
uzasadniają to adaptacją przez chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju wypisywania przez chłopców 
- w dniu bogini dziewcząt, 15 lutego - imion swych ukochanych. 
 
 

 A jak to z walentynkami było? 
Początki walentynek sięgają średniowiecza, a wywodzą się z Anglii. W Polsce obchodzone 

są zaledwie od kilku lat. Obchodzi je każdy, bez względu na to, ile ma lat i jakiej jest płci. 
Przodkiem tego święta w Polsce były „Kupały". W tym czasie panny na wydaniu, aby zwrócić 

uwagę kawalerów, stosowały magiczne sposoby np. wrzucały im do herbaty kostkę cukru, którą 
wcześniej przez 9 dni nosiły pod pachą. Z całego serca odradzamy wam stosowania takich metod! 
 

Dorota Gabrjaniak
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MNIEJ LITERACKIE WALENTYNKI 
czyli nasze propozycje wierszyków walentynkowych 

 
Kocham śledzie, 
Kocham szprotki, 
Lecz najbardziej 
Ciebie, chłopcze słodki. 
 
Wszyscy lubią małe misie, 
Ty je lubisz też, 
A ja Ciebie bardzo lubię 
I Ty o tym wiesz. 
 
Są tacy, którzy kochają 
Chomiki, koty, psy... 
A ja tam wolę Ciebie, 
Boś w moim sercu - Ty! 
 
Zakochałem się w Tobie 
Aż po same uszy. 
Z drżeniem serca wyznaję - 
Może Cię to wzruszy. 
 
Kocham Cię daremnie, 
Ty nie kochasz mnie. 
Dobrze Ci beze mnie, 
Mi bez Ciebie - źle! 
 
Na ustach mych Twe imię 
Tak drogie, ukochane. 
Choć nie wiem, czy mnie kochasz, 
Ja nigdy nie przestanę! 
 
Srebrzyste gwiazdy świecą na niebie, 
Malują wzory na ciemnym tle, 
Moje serduszko tęskni do Ciebie, 
A usta szepcą: Ja kocham Cię! 
 
Jak kwiatek konwalii 
Kwitnie serce me. 
Choć jesteś daleko, 
Wciąż kocham Cię. 
 
Dla Ciebie bije serce moje, 
O Tobie marzę, o Tobie śnię, 
Chcę byśmy byli zawsze we dwoje, 
Bo wiem, że kocham Cię. 
Walentynki to dzień niezwykły taki, 
Więc przesyłam ci gorące buziaki. 

Co wolisz: czy gwiazd tysiące? 
Czy oczy niebieskie, marzące? 
Czy jasne słońce na niebie? 
Czy ciche słowa: Ja kocham Ciebie?! 
 
Gdy gołąbek czule grucha, 
Niechaj szepce Ci do ucha, 
Że się w Tobie zakochałem 
Ledwie tylko Cię poznałem. 
 
Jeden księżyc jest na niebie, 
Jedno serce jest dla Ciebie. 
Będę tęsknić i miłować, 
Będę ściskać i całować! 
 
Jest was tysiące,  
Tyś tylko jeden, 
Nie kocham innych, 
Lecz właśnie Ciebie. 
 
Nie jestem ładna, 
Ale taka sobie, 
I nie moja wina, 
Że się kocham w Tobie. 
 
Nie mam nic, oprócz jednego 
- mego serca maleńkiego, 
które właśnie dziś oddałam 
Tobie, gdyż Cię pokochałam. 
 
Kocham Cię jak powietrze, 
Jak dziurę w starym swetrze, 
Jak drzewo na polanie, 
Po prostu kocham Cię, kochanie! 
 
Bądź dla mnie nawet zmartwieniem 
I zwykłą codzienną troską, 
Oddechem ulgi i smutku westchnieniem, 
Bo jesteś moją miłością. 
 
Ładny z ciebie chłopak 
Można cię całować 
Włożyć do słoika 
I zamarynować. 
Tak cię kocham, tak cię lubię 
Że za tobą kapcie gubię. 

 
Pamiętajcie o wysłaniu walentynkowych kartek. 

Życzymy wszystkim wielu walentynek od tajemniczych wielbicieli. 
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