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2 „Kurier Zamkowy” nr 6/2008/2009 
 

STUDNIÓWKA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
„Marusia” – 21 lutego 2009 r. 

 
„Kurier Zamkowy”: Panie profesorze, czy bal klas zasadniczej szkoły zawodowej był udany? 
P. Prof. Waldemar Grzesiak: Uważam, że bal, który odbył się 21 lutego był bardzo udany i zapadnie 
każdemu uczestnikowi na długo w pamięci. 
P. Prof. Monika Grzelak: Zabawa była świetna, atmosfera również. Jestem bardzo zadowolona, że 
z p. prof. W. Grzesiakiem zdecydowaliśmy się zorganizować ten bal. Myślę, że będę go długo, długo 
pamiętać. 
„K. Z.”: Jak wypadł polonez? 
W. G.: Biorąc pod uwagę, że odbyły się tylko trzy próby, to wypadł rewelacyjnie. Ubiór tancerzy zrobił 
ogromne wrażenie – dziewczyny w białych bluzeczkach, skromnie ubrane. Było to nawiązanie do dawnych 
studniówek klas ZSZ, które pamiętam, bo przecież pracuję już w szkole 22 lata. Kiedy miałem swoją 
studniówkę jako uczeń liceum, polonez wyglądał bardzo podobnie. 
M. G.: Układ był krótki, uczniowie wykazali się poczuciem rytmu i, co najważniejsze, chętnie uczestniczyli 
w próbach. Dziewczyny były ubrane w białe bluzki, chłopcy (tradycyjnie) w garnitury – wyglądali super. 
„K. Z.”: Czy trafnie zostało wybrane miejsce balu? Dlaczego akurat w „Marusi”? 
W. G.: Miejsce balu zostało wybrane trafnie; w „Marusi” trzech uczniów z mojej klasy (2b) odbywa 
praktyki. Sala jest duża, a balowi, jeśli odbywa się w jednej sali, towarzyszy najczęściej wspaniała 
atmosfera. Bardzo mile wspominam współpracę z obsługą restauracji oraz jej fachową pomoc. 
M. G.: Podzielam opinię p. prof. W. Grzesiaka, że miejsce zostało trafnie wybrane. 
„K. Z.”: Czy uczestnicy balu potrafili się odpowiednio zachować? 
W. G.: Razem z p. prof. Moniką Grzelak podjęliśmy trud zorganizowania tego balu po wielu latach 
przerwy. Tamte bale bardzo mi się podobały. Chcieliśmy przywrócić tradycję. Uważam, a myślę że będę 
wyrazicielem opinii większości uczestników balu, że młodzież zachowała się super. Doszliśmy do wniosku, 
że tej młodzieży warto zaufać i warto z nią podejmować różne inicjatywy. 
M. G.: Uczestnikami balu byli uczniowie klas zasadniczych, którzy stanęli na wysokości zadania 
i udowodnili,  że świetnie potrafią się bawić nie tylko we własnym towarzystwie lecz także z nauczycielami. 
Nie było problemu z alkoholem i złym zachowaniem. 
„K. Z.”: Czy na coś należałoby spojrzeć krytycznie? 
W. G.: Chyba tylko na to, że nie wszyscy uczniowie z klas 2a i 2b wzięli w nim udział. Uważam, że wiele 
stracili. Było to wyjątkowe spotkanie podczas dwuletniego pobytu w szkole, podczas którego i nauczyciele 
i uczniowie (za kilka miesięcy absolwenci szkoły) mogli razem, inaczej niż zwykle, spędzić ostatni 
w tegorocznym karnawale sobotni wieczór. Można też przypuszczać, że gdyby wszyscy uczniowie z obu 
klas wzięli udział w balu, bardziej okazale wypadłby też polonez. 
M. G.: Wszystko się udało: jedzenie było dobre, muzyka i atmosfera świetna, niczego nie mogę 
skrytykować. 
„K. Z.”: Czy studniówki klas zasadniczej szkoły zawodowej powinny być powtarzane w latach 
kolejnych? 
W. G.: Tak. Często młodzież ta jest niedoceniana. Oni też zasługują na większą uwagę. W życiu różnie 
bywa: dla niektórych może to być pierwszy i ostatni bal w życiu. Życie należy przeżyć tak, by nie żałować 
żadnego dnia – myślę, że nikt z uczniów klasy 2a i 2b nie żałuje, że uczestniczył w tym balu. Dodajmy, 
że muzyka była super. 
M. G.: Jestem zdania, by klasy zasadnicze, które kończą szkołę, organizowały tego rodzaju bal. Ale to już 
zależy od samych uczniów oraz od wychowawców. 
„K. Z.”: Czy chciałby Pan Profesor podzielić się jeszcze innymi refleksjami na temat studniówki? 
W. G.: Jest ich wiele. Jak wspomniałem, w tej szkole pracuję od 22 lat. Brałem praktycznie udział w każdej 
studniówce. Studniówki były różne (mówię o swoich odczuciach) – jedne bardziej, inne mniej udane. 
Podczas tej studniówki uczniowie wyśmienicie się bawili nie tylko sami ze sobą, lecz również ze swoimi 
nauczycielami. Sądzę, że większość nauczycieli jest zadowolona. Zdarzają się studniówki, że my – 
nauczyciele jesteśmy przez uczniów niemalże niedostrzegani, czujemy się w pewnym sensie niepotrzebni. 
Tym razem było inaczej, bawiliśmy się wspólnie. Osobiście czułem wdzięczność ze strony moich 
wychowanków za zorganizowanie tego balu. Uważam, że w swym dorosłym życiu będą czasem wracać 
myślą do tego balu. Sądzę, że p. prof. Monika Grzelak ma podobne odczucia. 
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Dziękuję dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom, restauracji „Marusia” i wszystkim pozostałym 
osobom, które zaangażowały się w przygotowanie po 15-letniej przerwie studniówki dla klas zasadniczej 
szkoły zawodowej. 
M. G.: Może tą jedną: szkoda, że nie wszyscy uczniowie z obu klas nie wzięli udziału w balu. 
„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 

redakcja „Kuriera Zamkowego” 
 
 

STUDNIÓWKA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
(fot. p. prof. Sylwia Dęga) 
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SPRZEDAWCA ROKU 2009 
 

W dniu 12 II 2009 r. odbył się konkurs „SPRZEDAWCA ROKU 2009”. W konkursie wzięli udział uczniowie  
zasadniczej szkoły zawodowej ZSP Nr 2 w Sieradzu. 

Konkurs składał się z 5 etapów: 
 

• test, 
• ułożenie sloganu reklamowego, 
• prezentacja siebie jako sprzedawcy, 

• obsługa kasy fiskalnej na czas, 
• obsługa niezdecydowanego klienta. 
 

 

W konkursie wzięli udział: Dziuba Dominika (2a), Kinga Janiak (2a) , Anna Grzelczak (2a), Sylwia Jagoda (2a), 
Edyta Marczak (2a), Bożena Zakrzewska (2a), Malwina Pawlak (2a), Marta Płaczek (2a), Anna Gałka (2b), Beata 
Tworek (2b), Aleksandra Kulesza (2b), Mateusz Siwczak (1a), Klaudia Pawlak (1a). 

Konkurs był zorganizowany we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Sieradzu, który reprezentowała 
panie Jolanta Pietrzak i Agata Michalak. Naszą szkołę reprezentowały p. dyr. Anna Pietrzak i p. prof. Marlena 
Woźniak (opiekun konkursu). 

A oto nasi zwycięzcy: 
I miejsce – Anna Gałka (2b) (bon na zakupy w sklepie Reebok o wartości 250 zł), 
II miejsce – Anna Grzelczak (2a) (nagroda książkowa), 
III miejsce – Mateusz Siwczak (1a) (nagroda książkowa). 
Pozostali uczestnicy otrzymali: parasole, książki, kalkulatory, słodycze, donicę. 
Organizatorom udało się pozyskać nast. sponsorów: 
 

• Pan Olek Józala, właściciel sklepu REEBOK, 
• OHP w Sieradzu, 
• POLO MARKET, 

• Pan Jacek Rybczyński, 
• Sieradzka Firma Ogrodniczo-Nasienna. 
 

 

Dzięki ich życzliwości było możliwe nagrodzenie wszystkich uczestników konkursu. 
 

p. prof. Marlena Woźniak 
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KONKURS O VIII PIELGRZYMCE JANA PAWŁA II DO POLSKI 
 

W dniu 13 II 2009 r. w sali 07 odbył się w naszej szkole III Konkurs Religijny Sieradzkich Szkół Średnich na 
temat VIII pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i przesłania Miłosierdzia Bożego przekazanego przez św. Faustynę 
Kowalską. 
W konkursie wzięły udział 4 szkoły: I LO – 5 uczniów, II LO – 8 uczniów, ZSP Nr 1 – 5 uczniów i ZSP Nr 2 – 4 
uczniów. 

Konkurs przybrał formę pisemną. Organizatorzy przygotowali 36 pytań o charakterze testowym, na które 
przyszło udzielić odpowiedzi  uczestnikom konkursu. 

Zwyciężył uczeń naszej szkoły Dawid Matusiak (2B), a kolejne miejsca zajęli: Agnieszka Subczyńska (II LO) i – 
również nasza uczennica – Paulina Czyżak (2B). 

Organizatorami konkursu byli p. prof. Dariusz Danielewski i Marta Siniarska. 
Uczniowie z poszczególnych szkół przybyli na konkurs (na godz. 12.30) wraz ze swoimi katechetami, którzy 

później pomagali sprawnie i sprawiedliwie oceniać prace oraz wyłonić laureatów – a to wcale nie było takie łatwe! 
Otwarcia konkursu dokonała p. dyr. Magdalena Marciniak, która m. in. wyraziła nadzieję, że konkurs  będzie 
organizowany tradycyjnie każdego roku. Po modlitwie, którą poprowadził ks. Marcin Pachliński, uczniowie 
przystąpili do wypełniania testu (mieli do dyspozycji 1 godzinę). Gdy jurorzy sprawdzali prace, uczestnicy konkursu 
odpoczywali przy dźwiękach gitary (grał  Łukasz Chilczuk 3A) oraz śpiewu Kamili Sibińskiej (2U), pączkach, 
herbacie i miłej pogawędce. 

Wyniki ogłosiła pani dyrektor M. Marciniak o godz. 14.30, a następnie wręczyła nagrody laureatom,  
3 wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy wiele czasu o pracy poświęcili na 
przygotowania. 

Następny konkurs planujemy za rok… 
 

p. prof. Marta Siniarska 
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JESZCZE O WALENTYNKACH 
 

Dnia 13 lutego br. w Galerii BWA odbył się „wigilijny” wieczór walentynkowy, na który zostali 
zaproszeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami. Nie mogło oczywiście także 
zabraknąć tam i nas (jakaż to by była starta).  Z inicjatywą zorganizowania spotkania wyszedł sam starosta 
sieradzki, pan Dariusz Olejnik. 

Muszę przyznać, że pomysł był niczego sobie. 
Oczywistością jest chyba to, iż żeby wziąć udział w tej imprezie trzeba było wytypować kilka osób, 

które miałyby zająć się jej przygotowaniem.  
Zaczęło się od tego, że p. dyr. Magdalena Marciniak zaangażowała w to p. prof. Sylwię Dęgę, która 

następnie miała w to „wciągnąć” kilku uczniów. Udało jej się zwerbować następujące osoby: Kamilę 
Sibińską, Marlenę Dubiak, Michała Michalskiego, Sebastiana Góźdźa - występujących, oraz Bartłomieja 
Rosłana - odpowiedzialnego za oświetlenie podczas występu.  

Pani profesor dobrała nam świetny repertuar i pod jej czujnym okiem braliśmy czynny udział 
w próbach. Kamila zaśpiewała porywającą wszystkie serca piosenkę Marii Koterbskiej Serduszko puka 
w rytmie cza cza, Michał wygłosił poemat o swojej muzie pt. Zakochany odkrywca Józefa Barana, natomiast 
Marlena i Sebastian odegrali słynny erotyk Stanisława Grochowiaka pt. Upojenie. By wszystko wyszło jak 
należy musieliśmy poświęcić sporo czasu na przygotowania. 

Gdy przyszedł wreszcie dzień naszego debiutu, wszyscy spotkaliśmy się o godz. 16.30 przed 
budynkiem BWA, by wspólnie udać się na salę, w której miało się odbyć owe przedsięwzięcie. Niektórym 
z nas towarzyszyła trema, a inni starali się zachować stoicki spokój. Przed 17.00 zaczęli zbierać się 
uczestnicy spotkania by równo o tej godzinie rozpocząć „wigilię walentynkową”. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas także nasza pani dyrektor. Gdy wszyscy zajęli już swoje miejsca, główna prowadząca 
zaczęła witać przybyłych gości i zapowiedziała wystąpienie pana Dariusza Olejnika. Następnie przyszedł 
czas na popisy młodzieży. Jedni grali piękne, romantyczne melodie na trąbce i akordeonie, inni miłość 
wyrażali słowem i śpiewem, inni jeszcze za pomocą mini przedstawień teatralnych. Atmosfera była świetna. 
Łatwo było wyczuć żarzącą się w sercach miłość, która uzewnętrzniała się na zadowolonych, 
uśmiechniętych buziach. Jestem pewna, że duży wpływ miały na to poruszające recitale, kipiące miłością, 
romantyzmem i erotyką.  

Myślę, że duch walentynek udzielił się każdemu przebywającemu w tym miejscu. Występ naszej 
grupy zakończył się 100% sukcesem. Wszyscy byli pod wrażeniem… 

Wszystko co dobre musiało się kiedyś skończyć, więc i nasze spotkanie walentynkowe musiało dobiec 
końca. Około godz. 19.00 nastąpiło uroczyste pożegnanie i wręczenie drobnych upominków dla gości 
i uczestników.  

Marlena Dubiak 
 

KOMUNIKATY 
 

Od środy 11 lutego w gablotach na I piętrze możemy zapoznać się z wystawą biblioteczną poświeconą 
140. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego. 

W poniedziałek 16 lutego odbył się szkolny etap konkursu matematycznego „Euklides”. Wzięło w nim 
udział 21 uczniów z klas: 2D – 8, 2A – 3, 2L – 2, 2U – 2, 3D – 2, 3F – 2 i 3L – 2. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi. Do zawodów rejonowych zakwalifikowali 
się: Natalia Łukomska (2D), Joanna Kozłowska (2L) i Jakub Frątczak (3L). Nad przebiegiem konkursu 
czuwały p. prof. Ewa Dominiak, Anna Barwaśna i Katarzyna Jaworska-Griese. 

We wtorek 17 lutego w międzypowiatowych  zawodach w piłce nożnej wzięli udział: Jakub Frątczak 
(3L), Robert Grabiński (2b), Jarosław Kaczmarek (3B), Marcin Kamiński (4L), Piotr Kokot (2L), Piotr 
Kurzawa (2L), Przemysław Mikołajczyk (4L), Tomasz Osiewalski (1L), Piotr Sobczak (3L) i Marcin 
Zielonka (4L). Uczniowie ci wywalczyli I miejsce w powiatowej licealiadzie oraz II miejsce w rejonie. 

Od środy 3 marca w gablotach na korytarzu I piętra można uzyskać informację o najbliższych 
inicjatywach „Zamkowej 15”. 

W czwartek 5 marca w koncercie zespołu muzyki dawnej „Proavitus” wzięły udział nast. klasy: 1B, 
1D, 1F, 2D, 3A, 3B, 3D, 3F, 3U, 4D, 4E, 4F, 4L – o godz. 11.30, a także klasy: 1A, 1L, 2A, 2B, 2F, 2L, 2U, 
3L, 2a, 2b, 2c, 3d – o godz. 13.20. W tym samym dniu uczniowie klas maturalnych udali się na „Sieradzkie 
Targi Edukacyjne”, które odbywały się w sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu.  
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 
 

CIASTO WIŚNIOWE NA DZIEŃ KOBIET 
 
Składniki: 
 

• 1kg mrożonych wiśni 
• 1duże opakowanie biszkoptów 
• 2 łyżki masła 
• 5 białek 
• 15 łyżek płaskich cukru (kryształ) 

• 10 dkg zmielonych orzechów laskowych 
• łyżka mąki 
• 2 łyżki śmietanki 30% 
• 1 małe opakowanie cukru waniliowego lub pół laski wanilii 
• szczypta cynamonu, 2 goździki  

 
Sposób przyrządzenia: 

 

Wiśnie rozmrozić, wsypać do emaliowanego garnka, podlać wodą która powstaje podczas rozmrażania, 
dodać goździki i 3 łyżki cukru i zasmażyć na małym ogniu. Wystudzić i odcedzić. Opakowanie biszkoptów 
rozdrobnić (można biszkopty dać do woreczka i delikatnie rozdusić je wałkiem). Do garnka dać masło 
i roztopić je, dodać okruszki biszkoptowe, cynamon oraz wanilię lub cukier waniliowy. Wymieszać 
wszystko dokładnie i przełożyć do żaroodpornej formy (deser nie będzie wyjmowany z formy po 
upieczeniu). Docisnąć okruszki do dna i wstawić do lodówki. Jeżeli masz całe orzechy to je zmiel (panom 
polecam kupić gotowe mielone orzechy laskowe). Zmielone orzechy wymieszaj z mąką. Ubij schłodzone 
białka, dodawaj stopniowo cukier i ubijaj aż powstanie sztywna gęsta piana. Pomału dodaj orzechy 
i śmietankę. Na schłodzony spód ułóż wiśnie a na to pianę. Wstaw deser do piekarnika nagrzanego do 160 
stopni i piecz aż beza będzie chrupiąca (około 30 minut). Ten deser może przygotować każdy mężczyzna, bo 
naprawdę trudno tu coś zepsuć i zawsze smakuje wybornie. Proponuję do niego lekkie półsłodkie wino lub 
nalewkę wiśniową. Do tego cicha muzyka i to będzie udany wieczór z okazji Dnia Kobiet. 
 
 

CZEKOLADOWY PUDDING 
 
Składniki: 
 

• 1 szklanka ryżu, 
• 2 szklanki wody, 
• 2 szklanki tłustego mleka, 
• 60 ml śmietanki, 

• 1/2 szklanki cukru, 
• 2 tabliczki gorzkiej czekolady (70% kakao), 
• 1 łyżka masła, 
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii. 

 
Sposób przyrządzania: 

 

W rondelku doprowadzamy do wrzenia 2 szklanki wody. Wsypujemy ryż i gotujemy pod przykryciem na 
małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Kiedy ryż wchłonie całą wodę, dodajemy mleko i ponownie 
przykrywamy. 

Czekoladę łamiemy na kawałki i wrzucamy do miski. W małym garnuszku zagotowujemy śmietankę, 
a kiedy zacznie wrzeć, przelewamy ją do naczynia z czekoladą. Czekamy kilka chwil, żeby czekolada 
zaczęła się rozpuszczać, po czym miksujemy. Dodajemy masło i ekstrakt waniliowy i znowu mieszamy. 
Odstawiamy do ostygnięcia. 

Kiedy ryż będzie odpowiednio miękki, ale nadal jędrny, dodajemy do niego cały cukier, a po chwili także 
czekoladową masę. Bardzo dokładnie mieszamy, zdejmujemy z palnika i odstawiamy na około 15 minut, 
żeby ryż doszedł (nadal pod przykryciem). 

Podajemy na ciepło lub zimno. Deser możemy ozdobić wiórkami czekolady, skórką pomarańczową lub 
posiekanymi orzechami. 
 

Smacznego!!!  

Szósty w roku szkolnym 2008/2009 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Marta Dubiak (2A), 
Jesika Szewczyk (1L), Ewelina Wojtynka (1a) oraz uczennice klasy 1A pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 



8 „Kurier Zamkowy” nr 6/2008/2009 
 

KSIĘGA IMION 
 

ZNACZENIE IMION MĘSKICH 

Ireneusz - osoba pełna temperamentu, zapobiegliwa, bywa dobrym organizatorem. Bywa też hojny, a nawet 
rozrzutny, a zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi nabywać modne ubiory. Jest ekstrawagancki, ceni dobre jedzenie, lubi 
podróże egzotyczne. Szanuje swój kraj i swoją rodzinę.  

Jacek - delikatny, dusza artystyczna; subtelny, wyrozumiały. Myśli niezależnie i ma własne sądy. Trochę samolubny, 
ale niezastąpiony jako przyjaciel. Wierny. Bywa wygodnicki i często miewa chandry. 

Jakub - jest energiczny, posiada zmysł organizatorski. Ma wielu przyjaciół, ceni towarzystwo. Lubi dobrze się 
ubierać. Mężczyzna energiczny, pełny wdzięku i kultury. Nie wie, co to bezczynność. 

Jan - nie kłamie, nieraz nie pali, a już przenigdy nie pije. Jest przede wszystkim wierny sobie i swoim zasadom. 
Zwykle ma głębokie zainteresowania i skłonności do poezji i magicznego myślenia. Często posiadają oni też duży 
potencjał artystyczny i twórczy. Jan czuje się związany ze swoją rodziną, kręgiem przyjaciół, rodzinną okolicą. 

Jarek - dąży do dominacji w swoim otoczeniu. Określony cel ma dla niego nieraz tak wielkie znaczenie, że może 
prowokować do działań negatywnych. Jest silny, zdecydowany, ceniący sobie niezależność. Lubi kierować innymi. 
Nie stroni od romansów. Niestety cechy te nie przysparzają mu licznych przyjaciół - wielu z nich to jedynie pro forma.  

Jerzy - to umysł twórczy, potrafiący zjednać sobie sprzymierzeńców, dzięki temu potrafi zdobyć pieniądze, które po 
prostu kocha. Prócz pieniędzy ma też sporo przyjaciół, których przyciąga nie tylko kasą, ale również wyszukanym 
humorem. 

Kamil - osoba zagadkowa, interesująca i pociągająca innych. Potrafi swoją osobowością zauroczyć towarzystwo. 
Chętnie i wiele przebywa poza domem, umie znaleźć się w obcych środowiskach, szybko jedna sobie przyjaciół. 
Są lubiani, ale i nienawidzeni, dla jednych dobrzy, dla drugich źli. Lubią zmieniać partnerów, są bardzo zazdrośni, 
potrafią wywołać afery miłosne.  

Kacper - osoba silna fizycznie, o typowo męskich kształtach, zdolna do wywoływania najrozmaitszych sytuacji - od 
całkowitej sielanki, do awantury i przelewu krwi. Do życia podchodzi dość lekkomyślnie, bagatelizując sobie zdanie 
innych osób. I choć z wyglądu jest człowiekiem miłym, kulturalnym, to jednak w gruncie rzeczy jest on przekorny, 
sarkastyczny, złośliwy. Jednym zdaniem - indywidualista. 

Karol - jest człowiekiem szlachetnym, kulturalnym i inteligentnym. Lubi nieraz podróżować, gdzie zabawia się jako 
znakomity orator. Z uwagi na swój krępy wygląd, atletyczny, jest wielkim oryginałem. Z przekonań jest 
konserwatystą, w sposobie bycia - człowiekiem postępowym. Chętnie udziela rad i pomocy drugim, w zupełności na 
nim polegać. 

Konrad - zawsze chodzi osobno. Brzydzi się sprośnej mowy, grubych, prostackich słów o kobiecie. Świetny 
matematyk, dobry muzyk, filozof wybitny. Typowy Konrad jest człowiekiem twórczym i błyskotliwym, o żywym 
umyśle, samodzielnym, niezależnym; kształtującym swój los niezależnie od tradycji i zewnętrznych nacisków. 
Z natury sprzyja mu szczęście, co jest bardzo ważne, jako że mają nieprzeciętne zamiłowanie do przygód, ich cele są 
ryzykowne, a droga przez życie bywa mało zbadanym szlakiem. Często już w młodych latach przechodzą jakąś 
"twardą szkołę", ale za to w późniejszym wieku śmiało mogą służyć innym przykładem.  

Krystian - osoba o tym imieniu posiada wybitną osobowość, jest wrażliwa, posiada zmysł dyplomatyczny. Czasem 
przy swojej wygórowanej ambicji i przezorności, popada w kłopoty. Lubi kierować osobami przeciwnej płci. Jest 
towarzyski, lubi podróże, nie posiada uzdolnień artystycznych. W zasadzie osoby te są konserwatystami, ale 
konieczne zmiany akceptują. To może przysporzyć im zmartwień, a nawet kłopotów, z których zawsze jednak 
wychodzą zwycięsko. 

Krzysztof - jest zmienny, o nierównym charakterze. Raz jest spokojny, raz nieznośny. Lubi podróże. Ma różne 
towarzystwa, przyjaciół. Jest mężczyzną o dużej inteligencji, błyskotliwym i często potrafi wybuchnąć. Poza tym lubi 
imprezowe życie z dobrym trunkiem i jedzeniem.  
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ZNACZENIE IMION ŻEŃSKICH 

Iga -  imię oznaczające osobę o płomiennym sercu, pełną ognia wewnętrznego, żaru myśli i uczuć, gotową do 
poświęceń bez granic, sprawiedliwa, ambitna, posiada stały charakter, ma wyczulony honor, jest osobą uczuciowa,  
poważna. Z gruntu to kobieta o stałych zasadach, nie rzuca słów na wiatr. Osiąga wybitne sukcesy w nauce i w swoim 
zawodzie. Służy przykładem innym ludziom, którym także udziela pomocy.  

Iwona - jest odporna i nie załamuje się byle niepowodzeniem. Łatwo przystosowuje się do nowych warunków. Lubi 
być blisko natury. Osoby o tym imieniu maja niełatwy charakter, są materialistkami, lubią pieniądze i zaszczyty. 
Są bardzo subiektywne i niesłychanie przekorne. Cechuje je wyjątkowa aktywność. 

Iza -  chętnie zdobywa wiedzę i zajmuje się naukowymi badaniami. Jest bardzo dokładna, uczy skrupulatności innych, 
ceni punktualność. Ciepło rodzinne jest lekarstwem jej znerwicowanej osobowości. Posiada dar trwania przy swoich 
przekonaniach. Temperament żywy. Ceni gustowne ubiory i smaczne potrawy. W miłości stała.  

Jadwiga - osoba walki. Osoba z tym imieniem posiada wiele zalet. Jest dobra dla rodziny, znajomych i bliskich. Wiele 
czasu poświęca na doskonalenie swojej osobowości, kultury bycia i podnoszenie ogólnego wykształcenia. Ceni piękną 
mowę, występuje często jako wspaniała oratorka lub lektorka. Z gruntu szlachetna osoba, umiejąca się znaleźć się 
w każdej sytuacji. 

Joanna - jest dużą indywidualnością, lubi i umie przewodzić innymi; energiczna, jest także dobrym organizatorem. 
Wrażliwa, współczuje innym. Realizuje swoje piękne idee, chodzi zawsze i wszędzie własnymi, odkrywanymi przez 
siebie ścieżkami. Z natury wrażliwa na ludzka niedolę, ale nie poświęcająca działalności altruistycznej swojego czasu 
ani sił. Współczuje innym, bo tak wypada. W miłości chłodna. Sumując: dziwny i trudny charakter. 

Judyta – to osoba o wielkich zdolnościach artystycznych, zwłaszcza w muzyce i literaturze. Zawsze zajęta, wrażliwa 
na piękno i kolory. Filantropka, cechuje ją rozrzutność lub też skąpstwo.  

Julia – te osoby, które noszą imię Julia są osobami dobrymi, miłymi, kulturalnymi i zwykle uczonymi. Zawodowo 
wyróżnia się, a jeśli decyduje się na karierę aktorki, to staje się sławną. Sukcesy sceniczne osiąga stopniowo, wiele 
pracuje nad sobą, doskonali swój warsztat aktorski. Może robić wrażenie żądnej władzy. Potrafi prowadzić wielkie 
interesy i osiągać dobre wyniki. Ma umysł osoby wszystko dokładnie analizującej. Mniej ma do powiedzenia w domu 
i w rodzinie. Dba o swój wygląd, troszczy się o ubiór, nosi się ekstrawagancko. 

Justyna - Justyny niemal od urodzenia czują się kimś wyjątkowym. Są indywidualistkami i same określają, co dla 
nich jest dobre. Nie ulegają modom i nie chodzą razem z tłumem. Poszukują tego, co rzadkie, egzotyczne i dziwne. 
Życie widzą jak jedną wielką przygodę. Lubią zmiany, wędrują po świecie, chętnie zmieniają zawody, prace, miejsce 
zamieszkania. To niespokojne duchy. Najważniejsze jest dla nich to, aby być sobą.  

Kamila - jest zagadkowa, interesująca i pociągająca innych. Potrafi swoja osobowością zauroczyć towarzystwo. 
Chętnie i wiele przebywa poza domem, umie znaleźć się w obcych środowiskach, szybko jedna sobie przyjaciół. 
Lubią zmieniać partnerów. Są bardzo zazdrosne, potrafiła wywoływać afery miłosne. 

Karolina - kobieta o tym imieniu jest wszechstronna, wykształcona, pracowita, o szerokich zainteresowaniach, 
chętnie studiuje i pogłębia swoja wiedzę. Nierzadko osiąga tytuły naukowe. Ciągle pragnie dojść do sedna sprawy, jest 
dociekliwa. Nie umie jednak pracować systematycznie. Karolina jest miła, zmysłowa, towarzyska, lubi być otaczana 
przez adoratorów. W miłości niestała, w małżeństwie konkretna i nie przewrotna. Kocha rodzinę, ale nie przywiązuje 
się zanadto do ogniska domowego. Posiada uzdolnienia przywódcze. 

Katarzyna - osoba o tym imieniu godna jest podziwu, szacunku i uznania. Jest, bowiem szlachetna, prostolinijna, 
stała w przekonaniach, pracowita, skrupulatna. Nie znosi osób dwulicowych, krętaczy i kłamców. Ma duże 
uzdolnienia artystyczne oraz dar opanowania wiedzy, dlatego może odegrać poważna rolę w życiu naukowym. Osoba 
kulturalna, oddana domowi, mężowi i kochająca dzieci całym swym dobrym sercem. Lubi przyrodę, podziwia sztuki 
teatralne, daje przykład jak zdobywać wiedzę.  

Kinga - osoba o wielkich uzdolnieniach praktycznych. Doskonale daje sobie radę w biurze, fabryce oraz w domu. 
Osiąga dobre wyniki w pracy, zaś w rodzinie jest dobra żona i przykładna matka. Może być skąpa lub rozrzutna. Lubi 
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wykwintne ubiory, ceni wszystko, co może dać uroku kobiecie. Lubi otaczać się adoratorami. Ciągle jest zajęta, 
poświęca się sztuce oratorskiej, posiada uzdolnienia artystyczne, zwłaszcza malarskie. 

Klara - jest bardzo oszczędna, gospodarna, zaradna. Potrafi zgrabnie realizować swoje plany. Lubi kierować ludźmi, 
bowiem w tym wyżywa się doskonale i uzewnętrznia swoje ambicje. Mimo, że kocha wygody to jednak nie żyje w 
przepychach. W życiu jest dyplomatką, umie dogadać się ze wszystkimi, nawet z wrogimi jej ludźmi. Jej wrażliwość 
na sytuacje życiowe innych, sprawia wiele kłopotów. Lubi przebywać na łonie przyrody, ceni bardzo spokój, ład 
i porządek. Jest dobrą małżonką, wzorową matką.  

Klaudia – to kobieta, która nie idzie prosto przez życie, waha się, ale nie jest pozbawiona pewności siebie. Potrafi 
również jednać sobie prawdziwych przyjaciół. Intelektualistka o wielu uzdolnieniach. Zawsze jest sobą. Lubi otaczać 
się najnowszymi trendami mody. 

Oprac. Jesika Szewczyk 
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„GDZIE CI MĘŻCZYŹNI?” 
- czyli o wyższości kobiet nad mężczyznami 

 
Menel,  który  sobie  nic  nie  robi  z  życia. Wszystko  mu 
jedno. Nie  posiada  uczuć. Umie  tylko  kłamać.  Bawi  się 
z dziewczynami,  rani każdą po kolei.  Laps, który nic nie 
umie  i niczego  się nigdy nie nauczy. Głupie  to  takie  jak 
nie  wiem.  Bez  nas  by  nic  nie  zrobili, mutanty    jedne. 
Kobiety pomagają im we wszystkim. Nie umieją gotować 
i  sprzątać. Wszystko muszą mieć  naszykowane  i  nawet 
nie podziękują. Umieją tylko pić pod sklepem i wydawać 
pieniądze.  Nie  dbają  o  nic.  Myślą  tylko  o  współżyciu. 
Umieją  tylko  wykorzystać  i  porzucić.  Myślą,  że  są 
najpiękniejsi  i  najmodniejsi.  Moim  zdaniem  to  oni 
powinni wyginąć, bo my kobiety poradzimy sobie, a oni 
nie.  Są  z  jedną, myślą  o drugiej  i  patrzą  się  na  trzecią. 
Myślą,  że oni  to mogą wszystko z nami zrobić, a my się 
nie  obronimy,  a  tak  naprawdę  nie  jest.  Są  pozbawieni 
uczuć  i  nie  mają  wstydu. Ważne  żeby miała  dużą  d… 
i wielki  dekolt  i  nic  więcej.  Poza  tym  każdy  facet  jest 
brzydki i głupi i taki zawsze był, jest i będzie. Oni powinni 
wyginąć, bez nich świat byłby  lepszy. D...  jedne, kretyni, 
debile,  idioci. Nie są fajni. Umieją się tylko przechwalać. 
Nie są opiekuńczy, nie umieją tańczyć. 
Kto ich w ogóle stworzył? 
Precz z facetami!!! 

P. B. 
* 

Kobieta  jest  lepsza,  ponieważ  w  porównaniu  do 
mężczyzn  jest wrażliwa  i  uczciwa.  Faceci  są  nieuczciwi, 
zdradzają,  oszukują.  Nie  rozumieją  wielu  rzeczy,  nie 
doceniają kobiet, nie szanują nas, myślą tylko o jednym, 
bajerują każdą po kolei. Często o siebie nie dbają. 
Faceci to świnie – ale i tak ich kochamy! 

I. N. 
 
* 

Kobiety są  lepsze od mężczyzn, bo mają w sobie miłość 
do dzieci; są wyrozumialsze, zawsze pomogą, wrażliwsze, 
wytrzymalsze na ból. Mężczyzna nie dba o siebie, wydala 
nieładny  zapach.  Mężczyźni  wykorzystują  biedne 

kobiety, nie  szanują  ich, nie doceniają. W  tych  czasach 
znaleźć  porządnego  faceta  graniczy  z  cudem.  Nie 
rozumieją  kobiet.  Najgorsza  rzecz,  że  myślą  tylko 
o jednym.  Mężczyzna  łamie  serca,  oszukuje,  obraża 
i w ogóle jest świnią. 
A kobieta kocha… 

[b. p.] 
* 

Faceci są głupi, nie wiedzą czego chcą. 
Kobiety są inteligentniejsze. 
Faceci oszukują, kobiety są uczciwe. 
Kobiety są wrażliwsze od mężczyzn. 
Faceci są bezmyślnymi egoistami. Myślą tylko i wyłącznie 
o  sobie.  Nie  obchodzą  ich  uczucia  kobiet.  Sprawianie 
bólu  kobiecie  daje  im  przyjemność.  Wykorzystują 
kobiety do stosunku. 

A. S. 
* 

Kobieta  jest piękna, mądra, opiekuje  się dziećmi, całym 
domem, gotuje. 
Mężczyźni  nie  słuchają  kobiet,  opowiadają  im 
o samochodach (nie lubimy o tym ciągle słuchać). 
Kobiety we wszystkim muszą im doradzać. 

N. K. 
* 

Kobieta  jest  samodzielna.  Potrafi  sama  na  siebie 
zapracować, prawie w niczym nie ustępuje mężczyznom. 
Faceci  potrafią  być  bezmyślni,  czekają  „na  gotowe”, 
mydlą  oczy,  ograniczają  wolność  kobiety,  wszystko 
chcieliby  wiedzieć.  Są  bardzo  zazdrośni  –  wręcz 
chorobliwie. Potrafią porównywać nas do  samochodów 
– twierdzą, ze samochody są tańsze w utrzymaniu. 

J. Z. 
* 

Kobiety potrafią gotować. 
Faceci nie sprzątają. 
Kobieta potrafi wychowywać dzieci. 
Kobiety nie przeklinają. 
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Kobiety potrafią się zachować w towarzystwie. 
Kobiety potrafią wyznawać swoje uczucia. 
Mężczyźni są bezmyślni. 
Mężczyźni  nie  potrafią  sobie  poradzić  z  najdrobniejszą 
rzeczą. 
Mężczyźni myślą tylko o jednym… 
Mężczyznom  nie  wolno  wierzyć,  mężczyźni  dużo 
zmyślają. 

D. W. 
* 

Kobieta  jest  lepsza  od  mężczyzny,  ponieważ  ma  silną 
wolę,  szybciej  się  uczy,  jest  bardziej  inteligentna.  Ma 
więcej  pozytywnych  cech.  Ma  też  więcej  życiowych 
doświadczeń. Kobiety  są bardziej przedsiębiorcze,  robią 
lepsze wrażenie, potrafią znaleźć pracę. 
Mężczyźni są gorsi od kobiet, bo nie mają silnej woli, nie 
potrafią  znaleźć  pracy,  palą  papierosy,  nie  mają 
życiowych doświadczeń. Myślą tylko o sobie, nie potrafią 
opiekować się dziećmi, a przede wszystkim wysługują się 
kobietami i traktują je jak służące. 

E. O. 
* 

Mężczyzna: 
‐ nie potrafi gotować, 
‐ nie potrafi sprzątać, 
‐ nie potrafi wyrażać uczuć, 
‐ przeklina, 
‐ jest nieobliczalny, nieprzewidywalny, niekulturalny, 
‐ interesuje się bardziej samochodami niż kobietami, 
‐ myśli tylko o seksie, 
‐ jest niewierny, kłamie. 

M. C. / J. 
* 

Kobieta: 
‐ musi rodzić dzieci, 
‐ znosić nastroje faceta, 
‐ co miesiąc przezywać bóle, 
‐ zajmować się domem, 
‐ jest bardziej uczuciowa, 
‐ umie robić kilka rzeczy naraz. 
Faceci: 
‐ mają bardzo zmienne nastroje, 
‐ bardzo często unoszą się dumą,  
‐ nie potrafią przyznać się do winy, 
‐ podczas oglądania TV nic innego ich nie interesuje, 
‐ momentami ranią słowami (i nie tylko), 
‐ są głową rodziny, ale kobiety są szyją, 
‐  jak  się pokłócą  z kobietą,  to uważają,  że nic  złego nie 
zrobili, 
‐ winę zrzucają na kobietę, 
‐ po stosunku idą spać. 

S. B. 
* 

Kobieta jest lepsza od mężczyzny, ponieważ: 
‐ potrafi rozwiązać każdy problem, 
‐ kobieta to płeć doskonała, 
‐ zawsze sobie poradzi, 

‐ facet to świnia, 
‐ kobietom mężczyzna w sumie wcale nie jest potrzebny, 
to tylko kwestia przyzwyczajenia kobiety, 
‐ wszystkie myśli facetów to SEKS! 
‐  zawsze mają  zboczone myśli  i  gdy  tylko  nadarzy  się 
okazja to dotykają dziewczyny, 
‐ gdy mówi się o gwałcie w TV, to zawsze mężczyzna jest 
sprawcą, 
‐ kobiety mają więcej pozytywnych cech niż mężczyźni, 
‐ facet potrafi tylko coś naprawić. 

A. G. 
* 

Kobieta jest lepsza od mężczyzny, bo: 
‐ jest bardziej zaradna, 
‐ jest zorganizowana, 
‐ jest cierpliwa, 
‐ potrafi wiele zrozumieć. 
Mężczyźni:  
‐ zawsze chcą postawić na swoim, 
‐ nie potrafią dojść do kompromisu, 
‐ kłamią, oszukują, 
‐ nie potrafią przyznać się do błędu,. 
‐ uważają się za ideałów. 
„Nie ufaj mężczyźnie, to cukierek umoczony w truciźnie” 
„Mężczyźni są jak ceny. Chcieliby ciągle piąć się w górę.” 

A. P. 
* 

Kobieta jest lepsza od mężczyzny, gdyż: 
‐ rodzi dzieci, 
‐ nie gardzi uczuciami, 
‐ lepiej rządzi domem, 
‐ umie gotować, 
Mężczyźni: 
‐ to męskie szowinistyczne świnie, 
‐ nie potrafią zbudować związku na prawdzie, 
‐ nie potrafią podejść do kobiety z szacunkiem, 
‐ nie doceniają kobiet. 

M. K. 
* 

Kobieta  jest  lepsza  od  mężczyzny. Musi  zajmować  się 
domem, a facet przychodzi po pracy, jest zmęczony i nic 
nie pomaga kobiecie. 
Kobieta musi rodzić dzieci, a mężczyzna nie. 

J. K. 
* 

Kobiety  są  bardziej  zaradne,  potrafią  rozwiązać  każdy 
problem, natomiast mężczyźni udają tylko twardzieli. Od 
wszystkiego  się wymigują. Mężczyzna  tak naprawdę nie 
nadaje  się  do  niczego.  To  krytyczne  zdanie,  jednak 
prawdziwe. Oni  tylko myślą o  seksie, nic więcej  się dla 
nich nie liczy!!! Mają też swoje dobre strony, ale to już są 
tylko wyjątki, których… nie można już znaleźć. 

J. S. 
* 

Kobiety są lepsze, ponieważ: 
‐ mężczyźni noszą brudne skarpetki, 
‐ nie dbają o higienę, 
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‐ są zboczeni i obleśni, 
‐ trzymają  ręce  w  kieszeni  w  trakcie  rozmowy 
z dziewczyną, 
‐ plują gdzie popadnie, 
‐ szpanują swoimi samochodami. 

A. K. 
* 

Kobieta  jest  lepsza od mężczyzny, ponieważ mężczyzna 
jest  leniem  śmierdzącym,  który  nic  nie  robi,  a  tylko 
kobietami pomiata  i  rozkazuje,  co mamy  robić.  I  ciągle 
jest wściekły,  że wszystko  robimy  źle  i nic nie umiemy, 
a on oczywiście wszystko robi najlepiej. 

XYZ 
* 

Kobieta  jest  lepsza  od  mężczyzny,  ponieważ  jest 
inteligentna, zawsze wie, czego chce, zna swoją wartość. 
Każda kobieta jest piękna. 
Faceci  wykorzystują  kobiety.  Kobieta  w  towarzystwie 
mężczyzn  jest  uważana  za  kobietę  lekkich  obyczajów, 
natomiast mężczyzna w  gronie  kobiet  jest  uważany  za 
fajnego. To jest niesprawiedliwe. Mężczyźni zawsze mają 
złe zdanie o kobietach, a nie odwrotnie. 
Kobiety mają swój świat i robią w nim co chcą. Mężczyźni 
wszystko  robią na pokaz, by udowodnić kolegom,  że  są 
fajni. 

Ż. K. 
* 

Mężczyźni: 
‐ nie sprzątają, 
‐ nie rozumieją kobiet, 
‐ nie potrafią wyrażać uczuć, 
‐ są niekulturalni, 
‐ myślą tylko o jednym, 
‐ są bezmyślni, 
‐ dużo czasu poświęcają dla siebie, 
‐ nie można im zaufać. 

A. B. 
* 

Kobieta jest lepsza od mężczyzny, bo: 
‐ jest bardziej zaradna, 
‐ jest cierpliwa,  
‐ potrafi zrozumieć innych ludzi, 
‐ potrafi okazać pomoc innym ludziom. 
Mężczyźni: 
‐ nie mają swojego zdania, 
‐ nie szanują kobiet, zdradzają je, 
‐ mają za duże swoje EGO, 
‐ myślą, że są ideałami, 
‐ najważniejsza dla nich jest kasa i sex. 

M. C. 
* 

Facet sam nie umie o siebie zadbać. Większość mężczyzn 
nie potrafi nawet wyprać sobie skarpetek. Są dwulicowi. 
Bawią się dziewczynami: raz są z jedną, a na drugi dzień 
mają  już  inną.  Nie  mają  rozwiniętych  uczuć.  Nie 
pamiętają  o  rocznicach,  czym  sprawiają  przykrość 
dziewczynom. My  zawsze  staramy  się  coś  ładnego  im 

kupić, a oni nie!!! Piją dużo alkoholu – a gdy  już zaczną 
pić, to nie mogą przestać. 

M. B. 
* 

Kobieta  jest mądrzejsza, myśli racjonalnie. Mężczyźni są 
egoistami.  Nie  są  stali  w  uczuciach,  zapominają 
o ważnych  wydarzeniach,  np.  urodzinach,  rocznicach. 
Nie doceniają kobiet. Myślą tylko o zaspokajaniu swoich 
potrzeb,  kobiety  uważają  za  gorsze  istoty.  Nie  znają 
słowa szczerość, kłamią. 

S. N. 
* 

Kobieta jest lepsza od mężczyzny, ponieważ jest bardziej 
sumienna,  bardziej  odpowiedzialna. Mężczyźni  szybciej 
popadają  w  nałogi  i  trudniej  im  się  z  nich  wyleczyć. 
Kobieta  przywiązuje  większą  wagę  do  swojego 
zachowania  i  do  tego,  jak  inni  ją  postrzegają.  Dlatego 
kobiety  potrafią  się  opanować,  a  nie  np.  przeklinać. 
Mężczyźni częściej zdradzają niż kobiety. 
Kobiety jak i mężczyźni mają dużo wad i nie są idealni. 

A. SZ. 
* 

Kobieta  jest  lepsza od mężczyzny, ponieważ  kobiety  są 
ładniejsze,  mądrzejsze,  inteligentniejsze.  Mężczyźni 
kłamią, są aroganccy, nie dotrzymują obietnic. Kobiety są 
kulturalne, a mężczyźni nie. Kobieta dba o dom, rodzinę, 
a  mężczyzna  nie  umie  zadbać  o  siebie.  Kobieta  jest 
lepsza w łóżku. Mężczyźni to materialiści. Dla kobiety nie 
ma  rzeczy  niemożliwych.  Mężczyźni  myślą  tylko 
o jednym i nie potrafią docenić kobiety. 

M. L. 
* 

Kobieta  jest  lepsza  od  mężczyzny,  bo  jest  bardziej 
zrównoważona, opanowana oraz przewidująca. Kobieta 
myśli o przyszłości, dba o  innych. Nie twierdzę, że każdy 
facet jest taki jak go tutaj opisuję, ale ok. 85% na pewno. 
Oni myślą tylko o jednym… by zaspokoić swoje potrzeby 
fizjologiczne. Siedzą przed  telewizorem  i  sączą piwo. Są 
próżniakami. Wielu mężczyzn poniża innych ludzi, w tym 
kobiety.  Są  niekulturalni.  Nie myślą  racjonalnie.  Dbają 
tylko  o  swoje  interesy.  Nie  dbają  o  swój  wygląd.  Nie 
obchodzi  ich  wiele  rzeczy.  Są  grupy  mężczyzn,  które 
demolują mienie publiczne. 

A. K. 
* 

Kobieta jest lepsza od mężczyzny, ponieważ: 
‐ dba o dom i rodzinę, 
‐ jest ładna, a facet nie umie zadbać o siebie, 
‐ facet nic nie robi, 
‐ kobieta wszystko potrafi, 
‐ kobiety są mądrzejsze od mężczyzn, 
‐  mężczyzna  nie  dotrzymuje  obietnic,  kłamie,  zdradza 
swoją dziewczynę, 
‐ kobiety są lepsze w nocy w łóżku, potrafią kochać i być 
kochane, 
‐ faceci myślą tylko o seksie, tylko by spali.  

N. S


