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Sercem możesz ofiarować, a ręką dać… 
 

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 

Zbiórka żywności odbyła się 4-6 grudnia. Wtedy to 
konsumenci mieli okazję podzielić się zakupioną 
żywnością z ubogimi. Do zbiórki można było przyłączyć 
się również poprzez zakupy w internecie oraz w ramach 
akcji wysyłania charytatywnych SMS-ów. Świąteczna 
Zbiórka Żywności była okazją do podzielenia się 
żywnością właśnie z tymi rodzinami, dla których 
posiadanie podstawowych produktów spożywczych jest 
często niemożliwe. Kupując te produkty klienci mogli 
podzielić się swoimi zakupami z potrzebującymi. W 
sklepach czekali wolontariusze, którzy informowali o 
akcji, produktach rekomendowanych, a następnie za 
kasami, przy specjalnie oznakowanych koszulkach czy 
plakietkach, odbierali przekazywane artykuły spożywcze. 

Akcja ta jest bardzo popularna. Mówi się teraz o 
ludziach biednych, o dzieciach, które często nie mają co 
jeść…ale czy bieda dotykająca wielu ludzi obchodzi 
innych, tych którzy nie znają „smaku” głodu? 

Jako wolontariuszka brałam udział wraz z 
koleżankami w akcji „Świąteczna zbiórka żywności”. 
Mimo tego, ze klienci sklepów dostawali ulotki, na 
których były informacje o akcji, nie zwrócili na nas 
większej uwagi. Większość osób przechodziła obok nas 
obojętnie… Tylko nieliczni darowali jakiś drobny artykuł 
spożywczy: ryz, makaron, mąkę czy słodycze. Dlaczego 
jedni umieli coś dać, a inni nie? Nieliczna grupa ludzi 
wykazała się sercem podchodząc do nas. Widok 
przechodzących osób, którzy nawet nie spojrzeli na 
wózek z żywnością dla ubogich był bardzo przykry. Ci 
ludzie nie rozumieją, co znaczy być głodnym! Młodzi 
nawet nie przyjmowali ulotek. Czemu?!  Nie wiedzą, że 

jedna czekolada za niewielką cenę może sprawić, że 
jakieś biedne dziecko pierwszy raz poczuje smak 
słodkości. Nie rozumieją tego, czy też nie chcą 
rozumieć?! Mają oczy, a jednak nie widza… Niektóre 
osoby były tak „szczere”, ze potrafiły przy nas zgnieść 
ulotkę i wyrzucić bez przeczytania jej. Spoglądali na nas 
jak na dziwne osoby, które stoją i żulą od innych ich 
własne zakupione przed chwilą produkty. To nie był miły 
widok. Owszem były osoby, które wrzucały sporo 
produktów, to właśnie one przyczyniły się do tego, ze na 
twarzy głodnych ludzi pojawił się uśmiech… Czy ci 
którzy nie podarowali nic, nie mają sumienia?! Jak 
można przejść obojętnie obok potrzebujących zważając 
na fakt, ze robi się zakupy na cały wózek! Czy człowiek, 
który robi duże zakupy zauważy różnicę, gdy wyda 1 zł 
na produkt dla biednych?! Nie… 

Uważam, ze ludzie powinni zwracać większą uwagę 
na akcje na rzecz biednych, bezdomnych czy chorych 
dzieci. Pomyśl ile zrobisz, gdy okażesz odrobinę serca. 
Nie trzeba wysiłku, wystarczy jeden gest, przecież 
sercem można ofiarować, a ręką dać… Tak niedużo, a tak 
wiele można zrobić wyciągając rękę w stronę 
potrzebujących. 

Zbiórka żywności odbyła się w grudniu, przed 
świętami Bożego Narodzenia. Zastanów się: czy gdy np. 
przed Wielkanocą odbędzie się podobna akcja na rzecz 
potrzebujących, znów okażesz się brakiem wrażliwości? 
A jeśli nawet, to czy tylko przed tymi świętami należy 
dostrzegać potrzebujących? 

Anna Głuch 

 

WIGILIE KLASOWE 
 

 
Tuż przed świętami, najczęściej w dniach 21-22 grudnia, w wielu klasach na godzinach 

wychowawczych odbywają się wigilie klasowe. Wspólnie z wychowawczynią, p. prof. Jolantą Budzisz, 
w radosny nastrój świąt Bożego Narodzenia weszła także klasa 1a (fot. A. Powalska). 
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JASEŁKA 2009 
(fot. A. Pawalska) 
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STUDNIÓWKA 2010!!! 

„Ta chwila czarowna głębią nocy, 
Szaleństwa fioletu, 
Srebra bladym świtem 
Niech zawsze trwa…” 

 
I w końcu nadeszła ta wielka chwila, niezapomniany moment w życiu każdego przyszłego maturzysty. 

Studniówka… jedyny taki bal w życiu… jedyne takie wspomnienia… jedyna taka noc! Na studniówkę czeka się 
właściwie od początku pierwszej klasy. Kojarzy się z dorosłością, piękną suknią, wytwornością, wielkimi 
przygotowaniami. 

Dnia 9 stycznia 2010 roku odbył się Bal Studniówkowy uczniów klas trzecich liceum profilowanego i 
czwartych klas technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. 
 

Tuż po godz. 20.00 po słowach „Poloneza czas zacząć” Pani Dyrektor Magdaleny Marciniak, uczniowie klas 
licealnych i technikum ruszyli w rytm tego wspaniałego chodzonego. Z cała śmiałością mogę powiedzieć, iż polonez 
wypadł znakomicie. Wywarł on duże wrażenie nie tylko na uczniach, ale również na nauczycielach. Następnie 
wysłuchaliśmy krótkiego przemówienia pani dyrektor, które zakończyło się przedstawieniem wychowawców klas 
maturalnych. Przy lampce szampana zasiedliśmy do stołów. Po pysznym obiedzie każda z klas miała swoją sesję 
fotograficzną. Później nikt się nie ociągał i każdy z wielka ochotą wyruszył do zabawy. Zarówno uczniowie jak i 
nauczyciele. Wszyscy razem się bawili w jeden rytm (nie ważne czy to były hity współczesne, biesiadne, weselne czy 
też disco polo). Wszystkie dziewczyny błyszczały w swych cudownych kreacjach na parkiecie. Po kilku godzinach 
zabawy większość z nich bawiło się oczywiście już bez swoich szpilek, które wylądowały w kącie sali ☺. Nie ważne 
były już fryzury, czy makijaż. To jedyna taka noc w życiu, więc chyba nie warto spędzić jej płacząc nad złamanym 
paznokciem... Najważniejsze było to, by w tę magiczną noc bawić się jak najlepiej, by zapamiętać ją na zawsze… 
Około północy podano wielki, cudowny i pyszny tort. I później oczywiście znów na parkiet do samego rana.  

Ta magiczna i niezwykła noc minęła w mgnieniu oka. Noc, podczas której chciałoby się zatrzymać czas, który 
tak nieubłaganie biegnie do przodu. A wspomnienia pozostaną…. 

Iwona 
 

9 stycznia 2010 roku odbył się jeden z najbardziej oczekiwanych balów w życiu tegorocznych maturzystów. 
Jakże wiele było przygotowań związanych z wyborem stroju, dodatków, czy znalezieniem partnera. Z wytchnieniem 
wszyscy czekali na godzinę 20:00, o której wszystko miało się zacząć. Bal studniówkowy odbył się w sali „C” 
Starostwa Powiatowego w Sieradzu. W studniówce brały udział klasy trzecie liceum – 3A, 3B i 3U oraz klasy czwarte 
technikum – 4D, 4F i 4L. Oprócz młodzieży, zaproszeni zostali nauczyciele z osobami towarzyszącymi i kilku 
przedstawicieli rodziców. Przy wejściu trzeba było się podpisać i dostawało się małą, kolorową wstążeczkę, którą 
należało przyczepić do swojego stroju. 

Uczniowie zajmowali dwie sale. Nasza klasa (4F) siedziała na większej sali, blisko sceny. Bal tradycyjnie 
rozpoczął się polonezem. Na pewno był to dla tańczących ogromny stres, jednak wszystko wyszło tak jak należy, nie 
było żadnych pomyłek (a nawet jeśli, to i tak nikt pewnie nie zwrócił na to uwagi), nikt się nie przewrócił, a widzom 
bardzo podobał się cały taneczny układ. Po tym jakże fascynującym widowisku zabrała głos Pani Dyrektor naszej 
szkoły, Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego oraz Prezydent Miasta Sieradza. Po przemowach zaproszono nas 
do stołu. W tym samym czasie każda klasa ustawiała się kolejno do zdjęć. Panowie prężyli swe klatki piersiowe, a 
panie pokazywały podwiązki, które mają im przynieść szczęście na maturze. 

Za muzykę odpowiedzialny był zespół „Asterix”. Uważamy, że dali radę ☺. Muzyka była różnorodna: od 
biesiad przez disco-polo po utwory z dyskotek, tak więc każdy znalazł coś dla siebie i chętnych do tańca nie 
brakowało. Momentami na parkiecie był istny tłok a wszyscy naprawdę świetnie się bawili (przynajmniej na to 
wyglądało). Przebieg imprezy był rejestrowany przez kamery, dzięki czemu każdy uczestnik studniówki, który złożył 
zamówienie otrzyma płytę  DVD. 

Impreza zakończyła się ok 5:00 nad ranem.  Eliza została do końca, jednak ja byłam tak wykończona, że 
urwałam się wcześniej, by zebrać siły podczas snu na poprawiny (śmiech). 

W niedzielę o godzinie 15:00 rozpoczęły się poprawiny. Wszyscy dobrze się bawili, choć może już nie tak 
ochoczo jak na studniówce, bo zmęczenie robiło swoje i co niektórzy pewnie nie doszli jeszcze do siebie po 
przetańczonej wcześniejszej nocy. Czas bardzo szybko zleciał i o godzinie 20:00 nastąpił koniec imprezy. 

Podsumowując: studniówka się udała i z pewnością była to jedna z najlepszych zabaw w naszym życiu. 
Minusem jedynie było jedzenie. Było mało ciepłych posiłków, sporo osób chodziło głodnych. Dobrze, że było dużo 
soków, przynajmniej można było czymś wypełnić żołądek. 

Był czas zabawy, ale teraz jedyne o czym myślimy, to o zbliżającej się wielkimi krokami maturze. Mamy 
nadzieję, że nastroje po niej będą jeszcze lepsze niż po studniówce ☺ 

Eliza i Karolina 
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Opinie niektórych osób będących na studniówce: 

• Bardzo podobał mi się polonez, do zespołu nie mam zastrzeżeń, jedyny minus to ilość ciepłych posiłków. 
• Muszę przyznać, że bawiłem się lepiej niż na własnej studniówce. 
• Wystrój sali na plus:) Orkiestra nawet, nawet grała:) Najważniejsze jest to ze potrafiła zabawić gości i nie robiła 

zbyt długich przerw:) wszyscy świetnie się bawili. jedzenie tez było w miarę:) A co mi się nie podobało?? To ze 
czas leciał za szybko:/ 

• Dużo zależało od muzyki a zespół nie zawiódł, jedzenie było zjadliwe, uczniowie bawili sie z nauczycielami, 
wszyscy bawili sie z kulturalnie. 

 
STUDNIÓWKA 2010 

(fot. M. Chrabelski) 
 

 
Piąty w roku szkolnym numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Głuch (2A), Iwona Gołdyn 

(3U), Eliza Kasperska i Karolina Krupa (4F), Ewelina Łukońska (1D), Marta Rogalska (3D), Ewelina Wojtyna (2a), Dominika 
Gruda (1L), Agata Powalska (fot.; 1a), Mateusz Chrabelski (fot.; 3B) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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PANI KRYSIA ROZPOCZĘŁA 80 ROK ŻYCIA!!! 
 

Uwaga Drodzy Czytelnicy! 
 

Otwieramy Kącik Nadzwyczajnych Życzeń! Będziemy w nim zamieszczać życzenia dla osób związanych 
z naszą szkołą, które w szczególny sposób zasługują na wyróżnienie. 

Jako pierwszą pragniemy wyróżnić Panią Krystynę Wróblewską. Okazję mamy wyjątkową, ponieważ 
Pani Krysia rozpoczęła w styczniu 80 rok życia! W ciągu minionych 49 lat istnienia ZSP Nr 2 w Sieradzu  
jest, biorąc pod uwagę wszystkich nauczycieli i pracowników, osobą najdłużej związaną z naszą szkołą. Pani 
Krysia przepracowała w naszej szkole 43 lata – od 1963 do 2006 roku – i nadal często do niej zagląda! 

Dziękujemy Pani, Pani Krysiu, że całe swoje zawodowe życie poświęciła Pani tej szkole, że była Pani jej 
filarem! 

Zmieniali się dyrektorzy, a Pani trwała na posterunku w dzień i w nocy jako niezawodny gospodarz, a w 
razie potrzeby malarz, murarz, stolarz, hydraulik, elektryk, niezastąpiony ogrodnik, detektyw skutecznie 
tropiący „błądzących” uczniaków oraz groźny dozorca, którego bali się niepożądani goście, nawet ci, którzy 
próbowali odwiedzać szkolny obiekt w nocy. 

Dzięki swojej pracy i szczególnemu zaangażowaniu jest Pani osobą znaną nie tylko w Sieradzu. 
Pamiętają o Pani ogromne rzesze absolwentów rozsianych po całym powiecie, województwie i kraju. Ma 
Pani bowiem swój wielki udział w ich wychowaniu. To Pani była pierwszą osobą, którą uczniowie spotykali 
wchodząc do szkoły. Często musiała Pani ich skarcić, zdyscyplinować, nauczyć porządku, szacunku do tego, 
co oddano do ich dyspozycji, ale wiedzieli też, że mogą liczyć na Pani pomoc, wsparcie, słowo otuchy. 

Była Pani – i jest nadal – dla nich i dla nas wszystkich wzorem pracowitości, niezawodności, 
odpowiedzialności oraz niezwykłego uczuciowego związku z miejscem pracy, które traktowała Pani nie jako 
„drugi”, ale jako „pierwszy” dom. 

Pani Krysiu! 
Dziękujemy, gratulujemy i życzymy Pani zdrowia i sił na dalsze długie lata. Życzymy pomyślności, 

radości, optymizmu; życzymy także, aby otaczali Panią zawsze ludzie życzliwi i opiekuńczy, by 
wracało do Pani dobro, które czyniła Pani przez całe swoje życie! 

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi 
a także 

Ignacja Buda, dyrektor ZSP Nr 2 w Sieradzu w latach 1991-2006 
 

(fot. p. prof. M. Świniarski) 
 

Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś smutny, ponieważ nigdy nie 
wiesz, kto może się zakochać w twoim uśmiechu. 

Gabriel García Márquez  
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ORKIERTRA ZAGRAŁA 18 RAZ 

 
Nogi, uszy i nos odmarzały, ale warto było. Przecież 

dla chorych dzieci można zrobić wszystko. Choć trzeba 
było wstać o 6 rano, przeczołgać się pół miasta przez 
zasypane śniegiem ulice do urzędu miasta, każdy 
wolontariusz z pewnością przyzna, że ten dzień 
pozostanie mu w pamięci przez cały rok. 

Aby odebrać puszkę i identyfikator stało się pod 
urzędem około godziny. Każdy zziębnięty przepychał się, 
by wejść do środka, gdzie sztab sieradzkiego oddziału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dodawał 
wszystkim otuchy oraz zapraszał na ciepły posiłek i 
gorącą herbatkę. Wśród oczekujących zauważyłam wielu 
uczniów z naszej szkoły. 

Wejścia i drogi do kościołów były oblężone przez 
wolontariuszy. Każdy wchodzący do kościoła miał 
przyklejone serduszko. Wszyscy marzliśmy, ale na 
szczęście znalazły się wspaniałomyślne staruszki, które 

zaprosiły nas na kawę i ciasto. Gdy skończyły się 
poranne msze, większość wolontariuszy przeniosło się 
pod supermarkety. Tak już ludzie niechętnie wrzucali 
pieniądze do puszek, ale znaleźli się i tacy, którzy 
licytowali z nami ilość serduszek, które mogą otrzymać. 
Gdy wybijała godzina 18.00, większość z nas zanosiła 
już  swoje puszki do sztabu WOŚP-u. Po oddaniu puszek 
można było w końcu wrócić do domu, by chwilę się 
ogrzać i zjeść niedzielny rosół. Każdy jednak spieszył 
się, by o godzinie 20.00 dojść pod urząd miasta i obejrzeć 
„Światełko do nieba”. Resztę wieczoru umiliły nam 
koncerty różnych zespołów. 

WOŚP zebrał w tym roku ponad 36 milionów 
złotych – a więc każdy z nas dał średnio niemal 
złotówkę. Dzięki tym pieniądzom wiele dzieci odzyska 
zdrowie, dzieciństwo, a może nawet życie. 

Ewelina Łukońska 
 

MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA SZKOŁĘ 
 

Mowa o grupie modlitewnej, która każdego dnia 
ofiarowuje Panu Bogu różaniec, aby nasza szkoła 
pomyślnie się rozwijała i kwitła w niej piękna relacja 
między uczniami i nauczycielami. 

Do modlitwy wstawienniczej należy 27 osób z 
różnych klas, które dobrowolnie włączyły się do akcji 
ogłoszonej we wrześniu. 

Uczniowie Ci od października modlą się codziennie 
jedną dziesiątką różańca w wyznaczonej na dany miesiąc 
intencji „szkolnej”. Ustalane intencje są adekwatne do 
potrzeb i problemów uczniów.  

Warto dodać, że każdego miesiąca uczniowie, 
oprócz nowych intencji mają zmieniane cząstki różańca 
do odmawiania. Dzięki temu nasz szkolny różaniec jest 
„żywą modlitwą za szkołę”. 

Atrakcją dla uczniów są różne „gadżety”, które 
staram się im przygotowywać co miesiąc. Uważam, że te 
różne religijne drobiazgi przyczyniają się do pobudzenia 
sfery duchowej, która jest ukryta w głębi każdego 
człowieka. Drobiazgi również umilają one naszą 
modlitwę :-). 

Zobowiązanie do codziennej modlitwy kończy się 
wraz z rokiem szkolnym. 

Intencje w jakich dotąd modliliśmy się: 
Październik –  prośba o ducha miłości i pokory dla 

uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 
Listopad –  prośba o miłość braterską względem 

uczniów dla wybranych nauczycieli (każdy sam wybierał 
nauczyciela, za którego chciał się cały miesiąc modlić). 

Grudzień – prośba o Boże błogosławieństwo dla 
naszych rodzin (szczególnie dla osób chorych 
i cierpiących) oraz o radość w naszych domach i szkole 
na czas adwentu... aby Pan Jezus prawdziwie narodził się 
w naszych sercach. 

Uczniowie należący do „modlitwy wstawienniczej 
za szkołę” starają się uczestniczyć w modlitwie szkolnej, 
która odbywa się w każdą środę o godz. 13.55 w sali 116. 

Serdecznie zapraszam osoby chętne do włączenia się 
do tej akcji modlitewnej, która jest pięknym 
świadectwem chrześcijańskim budującym przyjacielskie 
relacje między uczniami i nauczycielami naszej szkoły. 

P. prof. Marta Siniarska 
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 
 

Serduszka walentynkowe 
 

Składniki: 
• drożdże suche (sypkie) 2,5 łyżki  
• stopione masło lub Kasia 7 łyżek  
• mleko ciepłe 220 ml  

• mąka 3 szklanki  
• sól 1/2 łyżeczki  
• amoniak 1/2 łyżeczki  

• jajko 1 szt.  
• cukier 2 łyżki 
Do posypki: 5 łyżek cukru 

 
Sposób przygotowania: 

Dodać wszystkie składniki do sporej miski 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 30cm i formować z nich serduszka (jakby zaokrąglona litera „M", a potem łączyć nóżki w szpic). Okładać 
serduszka na posmarowanej masłem lub wyłożonej pergaminem blasze, przykryć i pozwolić im lekko się napuszyć 
przez 30 minut. Piec 9 minut w temperaturze 2250 C, aż będą złociste. Zaraz po wyjęciu z piekarnika smarować 
roztopionym masłem i posypać cukrem (może być cukier z cynamonem 
 

Tęczowy deser 
 

Składniki: 
• 1 puszka ananasów  i 1 bita śmietana 

• 4 galaretki różnego koloru  

• wiórki kokosowe  

• dowolne ozdoby 
 

 
Sposób przygotowania: 

Galaretki rozpuścić (każdą osobno) w półtorej szklanki wody, wylać na płaski talerz. Pozostawić do zastygnięcia, 
pokroić w kostkę. Ananasy pokroić w drobną kostkę. Do pucharków nałożyć część ananasów, galaretki, posypać 
kokosem, na to bita śmietana i ozdoby. 
 

Szybka sałatka z ryżem 
 

Składniki: 
• 2 woreczki  ryżu  
• 15 dag żółtego sera  
• 1 cebula (10 dag)  

• 1 puszka tuńczyka  
• majonez  
• ketchup  

• sól 
• pieprz 

 

Sposób przygotowania: 
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ostudzić i podzielić na połowę. Żółty ser i cebulę pokroić w kostkę. Tuńczyka 

odcedzić z zalewy.  
W przezroczystej misce układać w następującej kolejności: połowę ryżu, majonez, sól, pieprz (tzn. warstwę 

majonezu posypać przyprawami), ketchup, cebula, tuńczyk, żółty ser, majonez, sól, pieprz i pozostały ryż. Wierzch 
sałatki udekorować 3 łyżkami startego na tarce o dużych oczkach żółtego sera. Sałatkę schłodzić w lodówce.  

Składniki wystarczą na ok. 7 porcji.  
 

Smacznego!!! 
 

KOMUNIKATY 
 

W czwartek 14 I w BWA klasy 3B i 3F pod opieką p. prof. M. Siniarskiej obejrzały film ukazujący życie i twórczość znanego 
wieluńskiego rzeźbiarza, Wojciecha Siódmaka. 

W środę 20 I klasy 2F, 3F i 4F pod opieką p. prof. K. Focht, Z. Kołodzieja i A. Krynickiego wzięły udział w uroczystości 
odsłonięcia ściany memoriałowej przy sieradzkiej kolegiacie. 

Również w środę 20 I w teatrze miejskim klasy 1a, 1b, 1c, 2A, 2D, i 2L wraz z opiekunami: p. prof. G. Brodackim, 
G. Czerwińską i M. Siniarską obejrzały film pt. Dzieci Ireny Sendlerowej. 

W czwartek 21 I odbyły się końcowo semestralne spotkania z rodzicami o godz. 15.30 i 17.00. 
W piątek 22 I o godz. 10.00 w sali 07 uczniowie klas maturalnych spotkali się z przedstawicielem Wyższej Szkoły Logistyki 

w Poznaniu. Do spotkania doszło z inicjatywy p. prof. A. Jabłońskiej, K. Focht i M. Świniarskiego. 
Również w piątek 22 I o godz. 12.00 uczniowie klasy 1A oraz p. prof. G. Brodacki na cmentarzu komunalnym wzięli udział 

w obchodach 65. rocznicy wyzwolenia Sieradza. 
W szkoleniu z zakresu udzielania I pomocy medycznej wzięły udział klasy: 3F i 2A – 21 I, 4L i 2a – 25 I oraz 2B i 3D – 26 I. 
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MIŁOŚĆ… 
 

Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie twoja godzina, sama 
wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca. 

Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan) 
 

Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo 
jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. 

Luís de Camões 
 

Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jak wielkim 
cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki, jakie niesie nam los. 

Bowiem każdego dnia wraz z dobrodziejstwami słońca Bóg obdarza nas chwilą, 
która jest w stanie zmienić to wszystko, co jest przyczyną naszych nieszczęść. I każdego 
dnia udajemy, że nie dostrzegamy tej chwili, że ona wcale nie istnieje. Wmawiamy sobie 
z uporem, że dzień dzisiejszy podobny jest do wczorajszego i do tego, co ma dopiero 
nadejść. Ale człowiek uważny na dzień, w którym żyje, bez trudu odkrywa magiczną chwilę. 
Może być ona ukryta w tej porannej porze, kiedy przekręcamy klucz w zamku, 
w przestrzeni ciszy, która zapada po wieczerzy, w tysiącach i jednej rzeczy, które wydają się 
nam takie same. Ten moment istnieje naprawdę, to chwila, w której spływa na nas cała siła 
gwiazd i pozwala nam czynić cuda. Tylko niekiedy szczęście bywa darem, najczęściej trzeba 
o nie walczyć. Magiczna chwila dnia pomaga nam dokonywać zmian, sprawia, iż ruszamy 
na poszukiwanie naszych marzeń. I choć przyjdzie nam cierpieć, choć pojawią się 
trudności, to wszystko jest jednak ulotne i nie pozostawi po sobie śladu, a z czasem 
będziemy mogli spojrzeć wstecz z dumą i wiarą w nas samych. 

Biada temu, kto nie podjął ryzyka. Co prawda nie zazna nigdy smaku rozczarowań 
i utraconych złudzeń, nie będzie cierpiał jak ci, którzy pragną spełnić swoje marzenia, ale 
kiedy spojrzy za siebie – bowiem zawsze dogania nas przeszłość – usłyszy głos własnego 
sumienia: „A co uczyniłeś z cudami, którymi Pan Bóg obsiał dni twoje? Co uczyniłeś 
z talentem, który powierzył ci Mistrz? Zakopałeś te dary głęboko w ziemi, gdyż bałeś się je 
utracić. I teraz została ci jedynie pewność, że zmarnowałeś własne życie.” 

Biada temu, kto usłyszy te słowa. Bo uwierzył w cuda, dopiero gdy magiczne chwile 
życia odeszły na zawsze. 

Paulo Coelho 
Nad brzegiem rzeki Piedry usiadłam i płakałam... 

 
Najpiękniejsze chwile przeżywamy wtedy, kiedy dowiadujemy się, że ktoś nas kocha. 

Morgan Charles Langbridge  
 

Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa, czy 
dziesięć razy zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu 
piekieł, albo zabrać do bram raju – ale zawsze gdzieś nas prowadzi. I czas się z tym 
pogodzić, albowiem jest ona treścią naszego istnienia. Miłości trzeba szukać wszędzie, 
nawet za cenę długich godzin, dni, tygodni smutku i rozczarowań. Bowiem kiedy 
wyruszymy na poszukiwanie miłości – ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi. 

Paulo Coelho 
Żair 

 


