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STUDNIÓWKA 2009 
 

 „Kurier Zamkowy”: Czy tegoroczny bal studniówkowy był udany? 
P. Prof. Karina Szymczak: Dla mnie osobiście każdy bal studniówkowy jest udany, ponieważ co roku 
świetnie się bawię wraz z młodzieżą. Jednakże ten bal był dla mnie, jako wychowawczyni klasy maturalnej, 
szczególny, gdyż był on swojego rodzaju pożegnaniem się z klasą – moją szkolną rodziną :-) 
P. prof. Zygmunt Kołodziej: Moim zdaniem: tak. Miła atmosfera, przyjemna muzyka, brak ekstremalnie 
negatywnych zachowań uczestników tego wydarzenia, złożyły się na miłą oku i uchu całość. 
Karolina Sudak / Witek Woźniak: Tak, tegoroczna studniówka bardzo się udała. Jesteśmy pewni, że nikt 
z maturzystów nie zapomni tego wieczoru. 
 „K. Z.”: Jak wypadł tegoroczny polonez? 
K. Sz.: Widać było niewątpliwie dużo pracy ze strony nauczyciela w przygotowaniu tradycyjnego tańca 
studniówkowego. Wiem doskonale, jak ciężko było zorganizować grupę chętnych uczniów do tańca i ile 
było problemów związanych z frekwencją na próbach. Dlatego też zważywszy na te „przeszkody” uważam, 
że wypadł on naprawdę ładnie i elegancko. 
Z. K.: Jak co roku z przyjemnością obserwowałem taneczne popisy maturzystów doceniając ich wkład, 
zaangażowanie i jednoznacznie pozytywne efekty pracy nauczyciela (instruktora). 
K. S.: Sądzę, że polonez wypadł nieźle. Wiadomo, że każda tańcząca para była troszeczkę zestresowana, ale 
dobrze sobie poradzili mimo stresu. 
W. W.: Polonez wypadł bardzo dobrze; pomimo kilku potknięć zaprezentował się bardzo dostojnie. 
„K. Z.”: Jak prezentowała się sala? 
K. Sz.: Tak naprawdę to sala na tego typu imprezach jest sprawą drugorzędną. Ważne są np. jedzenie czy 
zespół. A co do sali, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Bardzo podobały mi się różowe dodatki. 
Z. K.: Wystrój sali wydawał mi się być standardowy. To już nie te czasy, gdy młodzież sama 
przygotowywała wystrój sali nadając jej niepowtarzalny wygląd i stwarzając tę jedyną w sobie atmosferę 
tajemniczości i fantazji. 
K. S.: Wystrój sali bardzo mi się podobał, a zwłaszcza pomysł z imionami i nazwiskami każdego ucznia nad 
stołem każdej z klas. 
W. W.: Sala była „ubrana” ładnie, jednak przy stołach było zbyt mało miejsca. 
„K. Z.”: Czy uczestnicy balu potrafili się odpowiednio zachować, a przy tym dobrze się bawić? 
K. Sz.: Nie zauważyłam żadnych odstępstw od normy. Moja klasa bawiła się bardzo dobrze. Ja zresztą też. 
Czyli reasumując: kulturalnie „wariowaliśmy” w tańcu. 
Z. K.: Uczestnicy balu zachowywali się na tyle odpowiedzialnie, że nie było potrzeby do interwencji ze 
strony ani rodziców, ani też wychowawców. 
K. S.: Tak. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, a przy tym potrafili pokazać, że są w stanie godnie 
reprezentować naszą szkołę. 
W. W.: Nie zauważyłem ani jednego przykładu nieodpowiedniego zachowania się przez kogokolwiek. 
Na parkiecie zawsze było tłoczno, a to chyba najlepiej odzwierciedla dobrą zabawę. 
„K. Z.”: Czy na coś w tegorocznym balu należałoby spojrzeć krytycznie? 
K. Sz.: Wystarczy, że oceniam uczniów i ich zachowanie w ciągu roku szkolnego. Bal maturalny nie 
powinien podlegać żadnej krytyce. Takie jest moje zdanie. 
Z. K.: Pewnym mankamentem studniówek jest nieodpowiednie usytuowanie części stołów (obok toalet). 
K. S.: Według mnie wszystko zostało dobrze zorganizowane. Widoczny był duży wkład pracy komitetu 
rodzicielskiego, naszych nauczycieli oraz uczniów. Za to wszystko należą im się wielkie podziękowania! 
W. W.: Krytyce można poddać zespół, który robił zbyt długie przerwy. 
„K. Z.”: Jakie rady należałoby przekazać przyszłorocznym maturzystom – organizatorom balu? 
K. Sz.: Pragnęłabym, by każdy następny bal był równie wspaniały jak właśnie ten, czy znane mi poprzednie. 
Z. K.: Na pewno niepowtarzalną atrakcją na przyszłorocznym balu byłoby zaproszenie do wspólnego 
poloneza Dyrekcji i wychowawców. 
K. S.: Z mniejszym stresem podchodzić do tej uroczystości, ale jednocześnie chętniej angażować się 
w prace przygotowawcze. Jest to pierwszy ważny bal w życiu uczniów, więc powinni oni korzystać z chwili 
i bawić się jak najlepiej. 
W. W.: Może tyle, by przyszłoroczni maturzyści sami, między sobą ustalili różne szczegóły związane 
z balem, a nie pozostawiali tego wyłącznej decyzji rodziców. 
„K. Z”: Dziękujemy za rozmowę! 
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STUDNIÓWKA 2009 
(fot. Weronika Jeska) 

 

 

          Gdy będziesz w wielkiej rozterce         
Jak okręt na wysokiej fali 
Pamiętaj, że czyjeś serce 
Bije za Tobą w oddali! 

 

 

               Mój Ty kotku, ukochany,            
Nie bądź taki zapłakany!                    

Wybacz mi te wszystkie rany, 
Dziś jest Święto Zakochanych!!! 
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 KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI   
 

 BANANY ZAPIEKANE Z SZYNKĄ I Z SEREM   
 

Składniki: 
4 banany 

4 duże plastry szynki 
½ szklanki śmietany 

3 łyżki masła 

5 dag sera pleśniowego 
2 łyżki posiekanych orzechów włoskich 

pieprz 
pietruszka 

Sposób przygotowania: 
Obieramy  banany  i  owijamy  je  plastrami  szynki.  Układamy  w  żaroodpornej  formie  wysmarowanej masłem. 

Rozdrabniamy  połowę  sera  i mieszamy  ze  śmietaną  i  resztą masła.  Dodajemy  orzechy  i  doprawiamy  pieprzem. 
Polewamy  sosem  banany  i  zapiekamy  przez  kwadrans w  piekarniku  rozgrzanym  do  180  stopni.  Przed  podaniem 
posypujemy resztą sera oraz pietruszką. 
 

 SERDUSZKA WALENTYNKOWE   
 

Składniki: 
2,5 łyżki drożdży suchych (sypkich) 
7 łyżek stopionego masła lub „Kasi” 

220 ml ciepłego mleka 

3 szklanki mąki 
½ łyżeczki soli 

½ łyżeczki amoniaku 

1 jajko 
2 łyżko cukru 

5 łyżek cukru (do posypki) 
Sposób przygotowania: 
Wszystkie składniki umieścić w sporej misce i wyrobić na dość gładkie ciasto, nie dłużej niż 10 minut. Zostawić do 

wyrośnięcia w  ciepłym miejscu na 30 minut. Ciasto podzielić na 20 części,  z  każdej uformować wałeczek długości 
około 30  cm  i  formować  z nich  serduszka na posmarowanej masłem  lub wyłożonej pergaminem blasze; przykryć 
i pozwolić  im  lekko  się napuszyć przez 30 minut. Piec 9 minut w  temperaturze 225  stopni aż będą  złociste. Zaraz 
po wyjęciu z piekarnika smarować roztopionym masłem i posypać cukrem ( może być cukier z cynamonem). 
 

 ANANASOWA SAŁATKA Z PIERSI KURCZAKA   
 

Składniki: 
0,5 kg piersi kurczaka 
1 puszka kukurydzy 

200 g ryżu 
1 mała czerwona papryka 

1 puszka ananasa 
sól 

pieprz 
majonez 

 

Sposób przygotowania: 
Piersi ugotować, a następnie skroić w kostkę. Paprykę i ananasa również pokroić w kosteczkę, dodać ugotowany 

zimny ryż. Doprawić solą, pieprzem i majonezem. Udekorować zieloną natką pietruszki i cząstkami ananasa. Schłodzić 
w lodówce. Po godzinie chłodzenia można jeść. 
 

 JAJECZNA ROZKOSZ   
 

Składniki: 
5 jajek ugotowanych na twardo 
1 puszka sardynek w oliwie 

1 cebula 

10 plasterków pomidorów 
Szczypta soli i pieprzu czarnego 

1 pęczek zieleniny 
Sposób przygotowania: 
Jajka  obrane  kroimy  wzdłuż  na  połowę,  wyjmujemy  żółtka.  Sardynki  rozcieramy  z cebulą,  dodajemy  żółtka, 

przyprawy  i ucieramy. Utarte wkładamy do woreczka  z końcówką. Białka napełniamy  i  rozkładamy na plasterkach 
pomidora; dekorujemy zieleniną. 

Smacznego!!! 
 

 
   

Piąty numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2008/2009 przygotowała redakcja w składzie: Karolina Dąbrowska 
(2D), Iwona Gołdyn (2U), Angelika Kosatka (1A), Justyna Stangret (1A), Jesika Szewczyk (1L), Ewelina Wojtynka (1a) 
i Weronika Jeska (fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego.
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 WALENTYNKI  
 

Walentynki – święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. Nazwa „walentynki” pochodzi od imienia 
św. Walentego, patrona zakochanych. Do Polski zapożyczone zostało z kultury francuskiej i krajów 
anglosaskich w latach 90. XX wieku. Pierwszą walentynką uznano wiersz miłosny do żony z okazji dnia 
św. Walentego przesłany w 1415 roku przez uwięzionego w Tower w Londynie Karola, księcia Orleanu. 
Uważa się go tym samym za pierwszego nadawcę walentynki. Najdroższą walentynką była kartka z litego 
złota wysadzana diamentami i szmaragdami, którą Arystoteles Onasis ofiarował Marii Callas. Jej wartość 
oszacowano na kwotę 250 tysięcy dolarów.  

Przysłowie hiszpańskie mówi:  „Za wszystko płacimy pieniędzmi. Za miłość – tylko miłością”. 
 

 Wróżby  
 

 Nieznana przyszłość zawsze rodzi niepewność. Każdy chciałby przewidzieć co niesie, by uchronić się 
przed złem, własnymi błędami, móc pozytywnie wpłynąć na swoje życie, zapewnić sobie powodzenie, 
zrealizować marzenia, trafnie wybrać kogoś, z kim będzie dzielić wspólne życie. Nie mogąc zajrzeć 
w przyszłość, w różnych zwyczajach i wierzeniach pytano o nią samego losu, a starając się go odczytać 
wypatrywano znaków i symboli. Wierzono, że są dni otoczone niezwykłą mocą, kiedy łatwiej uzyskać 
odpowiedź na nurtujące pytania. Także w walentynki szukano odpowiedzi i wróżono. 

 

 Wróżba z ptaków  
 

14 lutego dziewczęta wypatrywały ptaków i starały się odgadnąć, kogo los przeznaczy im na męża. 
Jeśli pierwszym ujrzanym ptakiem był rudzik, oznaczało to, że będzie to marynarz. Jeśli pierwszym był 

wróbel, wróżył człowieka ubogiego, ale zapewniał małżeńskie szczęście. Łuszczak wróżył człowieka 
majętnego. 
 

Wróżba z nasion  
 

 Z woreczka napełnionego nasionami (stosowano konopie lub ziarenka ryżu) należało nabrać garść 
i rzucając je przez ramię w stronę szerokiego naczynia wypełnionego wodą wypowiadać tekst: 
 

Nasienie konopi, które sieję, 
Nasienie na brzegu urośnie, 
Pozwoli temu, który mnie kocha 
Przyjść do mnie i poślubić. 

 
Z wzoru, w który ułożyły się na wodzie nasiona odczytywano imię lub zawód ukochanego. 
Jeśli układał się w literę, wnioskował o pierwszej literze imienia. Jeśli przypominał przedmiot, mógł 

określać zawód lub zdradzać przyszły los. Zarys buta mógł oznaczać szewca, strzała myśliwego, dom 
zamożność. 
 

 Walentynki w innych krajach  
 

W USA walentynkowe kartki wysyła się do wszystkich osób obdarzanych sympatią, niezależnie od płci 
i wieku. Także walentynkowym prezentem obdarować można każdego: wszystkich członków rodziny, 
przyjaciół, kolegów i koleżanki, nauczycieli, szefów, pracowników. Podstawowym prezentem dla ukochanej 
są od lat bombonierki, najlepiej w kształcie serca i czerwone róże. Walentynki w USA są tak popularne, że 
do szkół wprowadzono specjalne walentynkowe lekcje. W sklepach oprócz walentynkowych gadżetów 
kupić można tematyczne poradniki i instrukcje walentynkowych gier i zabaw. 

W Niemczech symbolem walentynek niezmiennie pozostają czerwone róże świadczące o miłości 
i wiecznej świeżości uczucia, oraz czekoladowe lub piernikowe słodycze w kształcie serca. Jeśli czekoladki, 
to koniecznie z marcepanu w polewie z mlecznej czekolady; jeśli z piernika, to w polewach lukrowych 
z miłosnymi wzorkami. Tradycją stała się też uroczysta kolacja we dwoje, najczęściej w lokalu pośród 
innych par. 

W Walii w dniu walentynek zakochani obdarowywali się drewnianymi łyżeczkami, zdobionymi 
w motywy serduszek, kluczy i kłódeczek. Przesłanie było jasne: „Otwórz moje serce!”. 
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 WALENTYNKOWY POMYSŁ NA PREZENT  
 

Drodzy Panowie! Walentynki tuż- tuż! 
Koniec organizowania tego dnia na ostatnią chwilę! Zróbcie swoim kobietom niespodziankę. Mamy 

dla Was kilka propozycji prezentu dla ukochanej. 
Każdy walentynkowy pomysł trzeba traktować bardzo indywidualnie, dlatego ważne jest, jak dobrze 

się znacie, jakie jest wasze poczucie humoru i nastawienie do tego święta. Trzeba sobie odpowiedzieć na 
dwa pytania. Czy walentynki wolelibyście obchodzić kameralnie czy też nie oraz… ile pieniędzy 
przeznaczamy na ten dzień? 
 

 Z zapachem  
 

W tym dziale najlepiej zwrócić uwagę na perfumy. Te z najwyższej półki jak Pure Poison Dior za 
cenę około 180 zł, Femme Hugo Boss za cenę około 150 zł, Live Luxe za cenę około 175 zł, Nami 
Campbell Cat Deluxe za cenę około 50 zł. Popularnością wśród kobiet cieszą się perfumy katalogowe m. in. 
Little Black Dress – cena około 40 zł oraz Pur Blanka. Jeśli kobieta lubi konkretny zapach (np. owocu, 
kwiatu) można zastanowić się nad kupnem olejków eterycznych (cena około 4 zł) oraz kominka 
zapachowego (cena około 10 zł). Mamy do wyboru pełną gamę zapachów: jabłkowy, cytrynowy, 
mandarynkowy, waniliowy, migdałowy i wiele innych. Nie możemy wykluczyć w tym dziale kwiatów, 
które są wyobrażeniem uczuć. Najczęściej kupowane są czerwone róże w mowie kwiatów oznaczające 
wyznanie wielkiej miłości. Równie piękne białe róże oznaczają, że ona jest warta twojej miłości oraz żółte 
oznaczające prośbę, aby wybranka odwzajemniła twoją miłość. 
 

 Ze smakiem  
 

Czekoladki w kształcie serca, lizaczki, bombonierki… wszystkie chwyty dozwolone. Jeśli masz 
możliwość i trochę zdolności kulinarnych, sam przygotuj walentynkową kolację. Zadbaj o to, by pojawiły 
się świece i wino – efekt gwarantowany. Eleganckim prezentem może stać się biżuteria: bransoletki, 
kolczyki, łańcuszki. Kolejnym to zakup płyty wokalisty, którego piosenki kojarzą się wam z pierwszymi 
chwilami bycia razem. Jeśli twoja wybranka lubi czytać, kup książkę. Jeśli ciągle nie wie, gdzie położyła 
komórkę, kup jej śliczną podstawkę w kształcie serca. Świetnym prezentem jest również śliczna, wyszukana 
bielizna lub piżamka. Zaskocz ją i zrób coś nietypowego. Jeśli masz możliwość napisz kredą na chodniku  
przed jej domem, jak bardzo ją kochasz. Niektóre gazety organizują w ten dzień rubryki wyznań i życzeń, 
pomyśl i o tym. Zorganizuj bilety do teatru, jeśli często chodzicie do kina. Jeśli jest kolekcjonerką torebek, 
popatrz, co oferują pobliskie sklepy. Dobrze obserwuj, co może przydać się twojej kobiecie, a pomysł 
znajdzie się szybciej niż myślisz. Spokojnie, nie musisz się spieszyć, masz przecież jeszcze dość dużo 
czasu… stopy, kup zabawne skarpetki z palcami, oczywiście. 
 

„POŻEGNANI W MINIONYM ROKU, ALE NIE ZAPOMNIANI” 
 

Z wystawą o tym tytule mogliśmy się zapoznać w styczniu br. na korytarzu I piętra. Autorzy przypomnieli w niej 
szereg ważnych dla Polski, kościoła i świata osób, które w 2008 roku  zakończyły „życia wędrówkę”: Irenę 
Sendlerową, prof. Annę Świderkównę, Chiarę Lubich, Jana Kaczmarka, ks. Prof. Mieczysława Krąpca, Jerzego 
Kawalerowicza oraz Agatę Mróz-Olszewską. 

Wystawę przygotowała p. prof. Sylwia Dęga oraz uczennice klasy 2A: Justyna Feliksiak i Marta Osiewała. 
 

KOMUNIKATY 
 

Na ogólnopolski konkurs z zakresu rachunkowości, który odbędzie się w dniach 20-21 lutego, pojedzie 
do Rzeszowa Witek Woźniak (4E). 

Do trzeciego, centralnego etapu I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zakwalifikowały się: Karolina 
Dzieciątkowska (3L) i Milena Siewierska (4L). Etap centralny odbędzie się 20 marca w Wyższej Szkole Logistyki 
w Poznaniu. 

Gratulacje dla Karoliny, Mileny i Witka! 
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JAK SIĘ UCZYĆ? 
 

SAMOUCZEK CZ. I 
 

Dlaczego chodzę do szkoły? 
Nim  rozpoczniesz podróż w  krainę uczenia  się, odpowiedz na pytanie umieszczone powyżej.  Jeśli masz  z  tym 

kłopot, podpowiadam, a Ty zaznacz właściwą odpowiedź. 
Chodzę do szkoły, bo: 
•chcę zdobyć zawód 
•chcę zdać na studia 
•lubię się uczyć 

•rodzice kazali 
•nie mam co robić w domu 
•w szkole są koleżanki i koledzy 

 

Zaznaczenie  jednej  z  trzech  pierwszych  odpowiedzi  sugeruje,  że  Twoja motywacja ma  pozytywny  charakter 
i przebrnąłeś  przez  pierwszy  etap  wtajemniczenia.  Jeśli  jest  to  któraś  z pozostałych  odpowiedzi,  powinieneś 
przemyśleć swój cel pobytu w tym miejscu i zmienić go. Jak? To indywidualna sprawa, z którą zapraszam do siebie. 
 

Jak się uczę? 
 

Drugi etap wtajemniczenia to inwentaryzacja tego, jak się uczysz. Znów poproszę o odpowiedź na pytania. 
Czy: 
•uczysz się sam/sama? 
•w pokoju, w którym się uczysz panuje cisza? 
•oświetlenie pada na książkę z lewej strony z góry? 
(pod warunkiem, że nie jesteś mańkutem) 
•pokój jest wietrzony? 
•na biurku panuje porządek? 

• robisz przerwy podczas uczenia się? 
•rozkładasz materiał do uczenia się na kilka dni? 
•masz plan uczenia się? 
•odpoczywasz po przyjściu ze szkoły? 
•stosujesz techniki relaksacyjne? 
•śpisz wystarczającą do odpoczynku ilość czasu? 

 

Jak  się  zapewne  zorientowałeś/zorientowałaś,  twierdzące  odpowiedzi  na  postawione  pytania mówią  o  tym, 
że masz odpowiednie warunki do nauki  i Twój warsztat pracy oraz organizacja uczenia  się  jest prawidłowa. To  co 
prawda nie gwarantuje sukcesu, ale to drugi dobry krok ku niemu. Co zrobić, jeśli tak nie jest? Dokonaj zmian. Wyłącz 
radio,  telewizor  w pokoju,  zrób  porządek  na  biurku,  wietrz  pokój,  rób  przerwy  i  tak  dalej,  zgodnie  z  zadanymi 
pytaniami. Gdyby to nie wystarczyło, zapraszam na indywidualne konsultacje 

P. Prof. Janusz Ziarnik 
– pedagog szkolny 

 

SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE 
ZAPRASZA 

KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO‐KRAJOZNAWCZYCH 
ODDZIAŁU PTTK W SIERADZU NA ROK 2009 

 
Nazwa imprezy  Miejsce  Termin  Organizator  Cele imprezy 
XXXIV Rajd 
Powstańców 
1863 r. „Śladami 
Łuki Bakowicza” 

Trasa rajdu przebiega 
przez nast. gminy:  
Sieradz – Zapolice – 
Sędziejowice 

28 III 2009 r. 
(sobota) 

Oddział PTTK 
w Sieradzu oraz 
Koło SKKT‐PTTK 
„Meander” przy 
II LO w Sieradzu 

Uczczenie pamięci powstańców 
styczniowych poległych na Ziemi 
Sieradzkiej w walkach 1863 r. 

Rajd Wiosenny 
„Tropami 
Przyrody” 

Rezerwaty przyrody 
powiatu sieradzkiego 

16 V 2009 r. 
(sobota) 

Oddział PTTK 
w Sieradzu 

Zdobywanie wiedzy na temat 
ekologii i ochrony przyrody 
w powiecie sieradzkim 

„Szlakiem Walk 
nad Wartą 1939 
roku”  – VII Rajd 
Sieradzkiego 
Szwędaczka 

Znakowany szlak Walk 
nad Wartą 1939 r. 

19 IX 2009 r. 
(sobota) 

Oddział PTTK 
w Sieradzu i Koło 
PTTK „Sieradzki 
Szwędaczek” 

Uczczenie pamięci żołnierzy 
poległych w walkach nad Wartą 
w 1939 r. 

 

Zachęcamy do udziału. Bliższych informacji udziela p. prof. Janusz Ziarnik.   
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 WIERSZE O MIŁOŚCI  
 

On 
 
Znów widzę sens życia…  
Znów się uśmiecham w sercu, w środku… 
Ja tylko Ciebie pragnę… 
Twych pocałunków, dotyku Twych dłoni… 
Nie umiem bez Ciebie żyć i to jest prawdą… 
Nie widzę innego tylko Ciebie! 
Tylko Ty mi najbliższy… memu sercu… 
Ty w moich myślach 
Wiem, że ma miłość do Ciebie nigdy nie zniknie 
Zawsze będę Cię kochała mimo wszystko… 
Nikt nie zniszczy tego, co jest, 
Nikt nie zniszczy uczuć mych… 
Z Tobą wszystko jest prostsze, 
wszystko jest realne… 
Moje najpiękniejsze sny się spełniły… 
Chciałam spotkać „Jego” – „Tego Wymarzonego” 
I wtedy pojawiłeś się Ty! 
I spełniłeś wszystkie me sny… 
Teraz wiem, że gdyby nie Ty, byłabym kimś tam… 
Kimś tam po prostu… 
Ty mnie zmieniłeś, sprawiłeś że śmiać się chce, 
Że kocham świat i wszystko co wokół Nas 
Jest… 

 
Nie 

 
Jak uciszyć serce, które płacze? 
                                      woła… 
                                       krzyczy… 
Jak nie wylewać łez…? 
Kiedy pustka we mnie jest… 
Wszędzie Cię widzę! 
Czuję Twój zapach, dotyk Twych dłoni… 
Nic już nie będzie takie, jak było… 
                                              bo… 
                                              Bez Ciebie. 
Rozpacz większa niż ocean… 
Żal, ale także radość z dni, które z Tobą przeżyłam… 
Życie teraz jest niczym, jedną wielką pomyłką…! 
Myślę: „To sen! Zaraz się zbudzę – będziesz obok 
mnie?” 
…ale od razu otwieram oczy, 
                  Co widzę? 
Smutek! 
Jest wszędzie! 
Rozdziera me uczucia, serce… 
Tak bardzo Cię pragnę…Czy jeszcze zobaczę?  
Dotknę? Poczuję Twe usta?... 
Wracam na ziemię nie marząc o Tobie… 
Ale to najgłupsza rzecz jaką robię… 
Jesteś w każdej mej minucie myśli… 
…bo ja co dzień spoglądam w me serce 
I chcę byś wiedział, że znaczysz dla mnie 
Wszystko! 

… a gdy spojrzę na Ciebie to wtedy wiem  
Że kocham i kochać będę tylko Ciebie! 

Ania Głuch, 1A 
 

Miłość wyczekiwana nadzieja 
 
Miłość wyczekiwana nadzieja 
Miłość niesie nienawiść do człowieka 
Miłość to wszystko co mam 
Za nią oddam wszystko co mam… 
 
Jedno twoje słowo, jeden twój gest, 
A skoczę w ogień – przecież wiesz. 
Nie udaję, mówię szczerze: 
Moje serce należy wręcz do Ciebie 
I oto koniec, składam się 
Miłości mej… to kres. 
 
Jeżeli chodzisz boso, to nie chodź po szkle, 
Jeżeli kochasz inną, to nie kochaj mnie. 
 

Magdalena Cieślar, 1A 
 

Codziennie w dal siedzę wpatrzona 
 
Codziennie w dal siedzę wpatrzona 
Myślę o Tobie tak bardzo stęskniona. 
W głowie mej tylko Ty się znajdujesz, 
A w serduchu najważniejsze miejsce zajmujesz. 
Widzę Cię non stop przed sobą, 
Chociaż doba bez Ciebie mija za dobą. 
Twe oczy… usta… dłonie… 
Bo ten ogień, który we mnie płonie… 
…jest wyjątkowy. 
Chcę Cię tulić co wieczór i kochać na zawsze, 
Tylko na Ciebie patrzeć, 
Bo nawet gdy się pokłócimy, 
To o sobie nie zapomnimy. 
Mimo chwilowych złości 
Nie przerwiemy NASZEJ miłości. 
Gniew… smutek….radość…i łzy 
W moim życiu będziesz tylko Kochanie TY. 
 
Wiesz, że Cię kocham, 
Ale gdy się kłócimy, po nocach szlocham. 
Myślę: „co złego zrobiłam? Czy Cię czymś uraziłam? 
Dlaczego do mnie się nie odzywasz? 
I tą okropną ciszą się okrywasz! 
Ja już znieść tego nie mogę! 
Nie potrafię nie myśleć o Tobie! 
Wolę żebyś na mnie krzyczał, 
Moje błędy mi wyliczał…jednak.. 
Ty milczysz. 
Czy kochasz? 

Sylwia Bartosik, 1A 
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STYCZNIOWE INICJATYWY „ZAMKOWEJ 15” 
 

W czwartek 15 stycznia odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Wspierania 
Inicjatyw „Zamkowa 15”. Gościem w naszej szkole była pani Dorota Konszky, która mieszka i pracuje 
w Australii. Pani Konszky opowiadała o swoim pobycie w Japonii, o osobliwościach Australii, kangurach 
i misiach koala. Młodzież szczególnie zainteresowana była kulturą Japonii, np. różnicą między sepuku 
a harakiri, oraz spotkaniami z Aborygenami w Australii. Ciekawe było też to, jak pani Konszky ocenia 
polską rzeczywistość po 19 latach pobytu za granicą. Stwierdziła, że Polacy powinni się uczyć 
od Australijczyków przede wszystkim tolerancji. 

We wtorek 20 stycznia Towarzystwo zorganizowało spotkanie ze starszym chorążym sztabowym 
Jarosławem Gaikiem w ramach cyklu „Świadkowie historii”. Pan Gaik dwukrotnie był na misji w Iraku – na 
2. – 10. zmianie. Podczas spotkania pokazywał zdjęcia wykonane w Iraku i Kuwejcie oraz opowiadał o tym, 
jakie zadania mieli do wykonania polscy żołnierze i jak wygląda dziś życie mieszkańców Iraku. Odpowiadał 
także na pytania dotyczące warunków klimatycznych, zabytków starożytnego Babilonu i życia codziennego 
w bazie. Można było obejrzeć również zdjęcia z uczty u Irakijczyków i pałace Saddama Hussajna. 

(IB) 
PLAN PRACY TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW „ZAMKOWA 15” 

NA ROK 2009 
 
1. Gala Piosenki Biesiadnej – 23-24 lutego. 
2. Wystawa zdjęć Mateusza Chrabelskiego (2B) pt. 
Impresje – w ramach cyklu: „Ludzie z pasją” – marzec. 
3. Spotkanie z przedstawicielem Towarzystwa Przyjaciół 
Sieradza – w ramach cyklu: „Sieradz – moja mała 
ojczyzna”; warsztaty przygotowywania pisanek oraz 
kiermasz wielkanocny – kwiecień. 
4. Spotkanie z księdzem-poetą – w ramach cyklu: 
„Ludzie z pasją” – maj. 
5. Spotkanie z historykiem, panem Janem Pietrzakiem – 
w ramach cyklu: „Sieradz – moja mała ojczyzna” na  

temat związków pisarzy polskich z Ziemią Sieradzką 
(c. d. cyklu spotkań) – czerwiec. 
6. Spotkanie z panem Antonim Firlitem – w ramach 
cyklu: „Świadkowie historii” – wrzesień. 
7. Spotkanie z poetą Janem Krzysztofem Szczęsnym – 
w ramach cyklu: „Ludzie z pasją” – na temat Teodora 
Goździkiewicza – październik. 
8. Spotkanie z obcokrajowcem – w ramach cyklu: 
„Poznajemy inne kultury” – listopad. 
9. II Jarmark Świąteczny i spotkanie z obcokrajowcami – 
grudzień. 

 
KSIĘGA IMION 

 

ZNACZENIE IMION MĘSKICH 

Edward - chodzi własnymi drogami; jest bardzo wrażliwy i czuły, czym zdobywa sobie względy kobiet. Nie 
stroni od zabaw i dobrze zakrapianych przyjęć, ale po wszystkim lubi odpocząć w domowym zaciszu. 
Osoba stateczna, nie zawsze kształcona, inteligentna, rozważna, z dużą dozą doświadczeń praktycznych. 
Potrafi nieraz wpłynąć na rozładowanie sporów, złagodzenie konfliktów, zaprzestanie waśni. Dodatkowo 
to osoba prostolinijna, prawdomówna i szczera.  

Emil - osoba wrażliwa, odważna i pełna temperamentu. W sumie posiada naturę bardzo niespokojną, 
o charakterze nierównym. Są to osoby bardzo rozmowne, mające poczucie humoru, ceniące życie 
artystyczne, kochające muzykę i ceniące przyrodę. W miłości niestali partnerzy, a w rodzinie przeciętni 
współmałżonkowie i rodzice.  

Eryk - mężczyzna o tym imieniu jest trudny we współżyciu, posiada krytyczny umysł, jest dociekliwy, ale 
również pobudliwy, mało odporny na opinie o nim. Bywa szalony, impulsywny, ale zarazem pobożny 
i szczodry. Niezbyt chętnie ulega wpływom innych.  

Filip - osoba nosząca to imię jest obdarzona wielką, wrażliwą naturą, sporą energią, pomysłowością, 
a nawet przebiegłością Na otoczenie wpływa jak uzdrawiający eliksir, jedna ludzi, godzi zwaśnionych. 
Osoba niezwykle obowiązkowa, szczera, sprawiedliwa i bardzo hojna.  

Grzegorz - osoba o tym imieniu zachodzi w życiu wysoko. Ma poczucie własnej wartości. Niestety, czasami 
jego sukcesom towarzyszy trudne do zniesienia zarozumialstwo - na szczęście nie wszyscy to mają :)  
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Hubert - silny i nie znosi sprzeciwu; gdy spotka przyjaciela jest oddany na zabój, a gdy wpadnie w gniew, 
lepiej zejść mu z drogi. Lubi też podróże - to najlepsza sposobność, by zabłysnąć w nowym otoczeniu.  

Henryk / Henryka - oznacza człowieka, który panuje w bogatym domu. Henryk(a) chodzi zawsze swoimi 
drogami, jest przy tym bardzo odważny(a), dlatego trudno go (ją) okiełznać. Lubi też towarzystwo, zabawę 
i śpiew.  

ZNACZENIE IMION ŻEŃSKICH 

Elena - kobiety o tym imieniu unikają skrajności. Nie są ani lekkomyślnymi trzpiotkami, ani nie nadają się 
na domowych tyranów. Są pewne siebie, ale nie przemądrzałe. W miłości są wierne, a decyzji o związaniu 
się z mężczyzną nigdy nie podejmują pochopnie. Dochowują wierności, a i w innych sprawach trzymają się 
obranej drogi i nieczęsto zmieniają zdanie.  

Eliza - te kobiety umieją rozkazywać, w razie potrzeby wykazując dużo sprytu. Na zewnątrz są to istoty 
pełne majestatu, wysoko noszące głowę. Umieją cudownie przystosowywać się do sytuacji nawet 
najbardziej szokujących, "zaliczając", jak to się mówi, najsilniejsze ciosy i nie tracąc spokoju – chyba że 
nadchodzi chwila zemsty... 

Elżbieta - nie boi się wyzwań. Na drodze do sukcesu nie przeszkadzają jej ani ludzie, ani drobne 
potknięcia. Wiele wymaga od siebie i od otoczenia. Lubi być otaczana przez mężczyzn, którym imponuje 
swoja tajemniczością, dyplomatycznym trybem życia. Nie ujawnia nikomu swych osobistych spraw. 
W stosunku do obranej idei jest lojalna. Choć bardzo lubi wolność myśli, to jednak daje się ponosić ideom 
głoszonym przez przystojnych mężczyzn. Kocha naturę, uwielbia piękne krajobrazy.  

Emilia - kobieta o tym imieniu jest wrażliwa, odważna, spokojna i pełna temperamentu. W sumie natura 
bardzo niespokojna, o charakterze nierównym. Jest bardzo rozmowna, ma poczucie humoru, ceni życie 
artystyczne, kocha muzykę. Ceni także przyrodę. W miłości niestała, w rodzinie przeciętna.  

Ewa - osoba z tym imieniem jest mądra, o wzniosłych ideałach, stara się być samodzielna w myśleniu 
i działaniu. Jest często altruistka, poświęcającą wiele swych sił i czasu ludziom potrzebującym pomocy. 
Czyni wszystko rozsądnie, a uciech życiowych zażywa z umiarem. Nigdy nie narzuca się innym.  

Ewelina - to osoba mądra, o wzniosłych ideałach, stara się być samodzielna w myśleniu i działaniu. 
W swym postępowaniu kieruje się dużą dozą odpowiedzialności, czyni wszystko rozsądnie, a uciech 
życiowych zażywa z umiarem. Nigdy nie narzuca się innym. Osoby te są często altruistami, poświęcają 
wiele swych sił i czasu ludziom potrzebującym. W miłości są przewrotne, a w rodzinie dość niestałe.  

Gabriela - niezwykły umysł, szerokie horyzonty, wrodzone zacięcie do badań i naukowych dociekań. Przy 
tym zachwyca ją wszystko, co piękne i w harmonii z otoczeniem. Wskazane są dla niej wszelkie zawody 
związane z tworzeniem nowych przestrzeni, czy to dosłownie jako architekt, czy też bardziej metaforycznie 
– jako pisarz i muzyk. 

Grażyna - kobieta o tym imieniu to osoba dobra, wrażliwa na otoczenie, ambitna, pewna siebie. Jest 
pracowita i dociekliwa. Ma umysł twórczy, skłonny do prowadzenia badań naukowych. Jeśli nie idzie 
na nauki ścisłe, to oddaje się twórczości - uwielbia muzykę. Niezbyt łatwo podejmuje ważne w życiu 
decyzje. W postępowaniu pewna siebie i liczy tylko na własne siły. Kocha dom. 

Halina - jest pewna siebie, stanowcza, zaradna, ale także zmienna, małostkowa, nerwowa, wrażliwa. Łatwo 
można wyprowadzić ją z równowagi, a wtedy może być sarkastyczna i złośliwa. Lubi dalsze podróże, choć 
również kocha dom i rodzinę. Niezbyt łatwo przekonuje się do drugiej osoby, toteż dopiero w późnym wieku 
wychodzi za mąż.  

Helena - bywa zdecydowana, ma uzdolnienia kierownicze, nie lubi by jej ktoś wydawał polecenia lub 
rozkazywał. W postępowaniu przede wszystkim jest sprawiedliwa, szlachetna i prostolinijna. Niektóre 
sprawy załatwia intuicyjnie. Ceni towarzystwo, lubi otaczać się mężczyznami, choć wierną pozostaje temu, 
którego wybrała. Niezbyt skora rodzić dzieci. 

Oprac. Jesika Szewczyk 


