
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II – Encyklika „Veritatis splendor”
 

TAKIM ZAPAMIĘTA GO ŚWIAT 
 

OJCIEC ŚWIĘTY 
BYŁ WIELKĄ OSOBOWOŚCIĄ. 
KTO WIE, CZY NIE JEDNĄ 
Z NAJWIĘKSZYCH W HISTORII ? 
KSZTAŁTOWAŁ NASZE 
CHARAKTERY, 
WPŁYWAŁ NA LOSY ŚWIATA, 
A JEDNOCZEŚNIE WYDAWAŁ SIĘ 
TAKI BLISKI, PRZYJACIELSKI... 
TAKI BEZPOŚREDNI ! 
ŻARTOWAŁ Z NAMI I PŁAKAŁ. 
NIE WSTYDZIŁ SIĘ SWOJEJ 
LUDZKIEJ SŁABOŚCI. 
NA TYM 
POLEGA JEGO SIŁA. 

Katarzyna Kryściak

Zdrowych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

Dyrekcji, 
Gronu Pedagogicznemu, 

Pracownikom Administracji i Obsługi 
oraz Wam, Koleżanki i Koledzy, 

życzy redakcja 
„Kuriera Zamkowego”. 
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„MIEJCIE ODWAGĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI” 
 

Te słowa Jana Pawła II stały się mottem wyjątkowej 
wystawy, której uroczystego otwarcia dokonano w dniu 
31 marca w bibliotece szkolnej. 

Najcenniejszą część wystawy poświęconej Janowi 
Pawłowi  II w pierwszą rocznicę śmierci stanowią zdjęcia 
sieradzan za spotkań z papieżem i ich pamiątki związane 
z osobą wielkiego Polaka. 

Inicjatorem zorganizowania wystawy w naszej szkole był 
ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz, przy realizacji tego przedsię-
wzięcia wspierały księdza Panie Bibliotekarki i młodzież. 

Na uroczyste otwarcie wystawy zostali zaproszeni 
przedstawiciele władz powiatu i miasta, Kuratorium Oświaty – 
Delegatury w Sieradzu, księża, dyrektorzy szkół, sieradzanie, 
którzy udostępnili swoje cenne pamiątki oraz mieszkańcy 
Sieradza i powiatu sieradzkiego. 
 
 

Dziękujemy za chwile wzruszeń, za to, że znowu można było wrócić myślą do przesłania miłości, 
które głosił swoim życiem – postawą nasz ukochany Ojciec Święty 

Kazimiera Gotkowicz i Halina Giżejewska 
Kuratorium Oświaty-Delegatura w Sieradzu 

 
– czytamy w Księdze Honorowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. 

Dodajmy, że w bibliotece wzrok przykuwają dwa wielkie portrety Jana Pawła II, mapa ukazująca 
jego pielgrzymki do Polski i do innych krajów świata, imponujaca ilość książek (albumy, pozycje 
biograficzne, twórczość literacka, encykliki) i czasopism, fotografii, cytatów, wystawa znaczków 
pocztowych, medali i monet oraz specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna. 

Wystawę można zwiedzać do 11 IV w godzinach 9-18. 
 

Z ekspozycją poświęconą I rocznicy śmierci Jana Pawła II można się także zapoznać na korytarzu 
I piętra. Z espozycji tej pochodzi wiersz, który zamieściliśmy na pierwszej stronie. 

 

W niedzielę 2 kwietnia o godz. 1700 w Teatrze Miejskim odbyła się wieczornica ku czci Jana 
Pawła II zorganizowana przez Grupę Teatralną „Zamkowa”, uczniów naszej szkoły, zespół młodzieżowy 
„Winnica Pana” z Parafii Wszystkich Świętych oraz Miejski Dom Kultury w Sieradzu. W programie 
znalazły się utwory papieża Jana Pawła II oraz wiersze napisane po śmierci tego wielkiego Polaka. 
Opiekunami sprawującymi pieczę nad młodzieżą i przygotowaniem wieczornicy byli p. prof. Iwona 
Bednarek, Sylwia Dęga (z Gimnazjum Publicznego nr 2 w Sieradzu) i ks. Andrzej Ziemieśkiewicz. 

 

Na środę 5 kwietnia został zaplanowany specjalny program artystyczny poświęcony I rocznicy 
śmierci Jana Pawła II dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Program ten zostanie zaprezentowany 
o godz. 1230 (dla klas przedpołudniowych) i o godz. 1500 (dla klas popołudniowych). Program ten 
przygotowała klasa 1A pod opieką p. prof. Dariusza Danielewskiego. 
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JAN PAWEŁ II 

 

W piątek 24 marca uczniowie klasy 1A i 2A obejrzeli 
w łódzkim kinie „Silver Screen” włosko-amerykański 
film pt. Jan Paweł II. 

Seans rozpoczął się o 1210 i trwał ponad dwie 
godziny. Film ten stał się dla nas okazją do wielu 
wzruszeń, gdyż przedstawia on wiele znanych nam scen 
z życia naszego papieża, np. zamach na Placu Św. Piotra. 
Od tej dramatycznej sceny rozpoczyna się projekcja 
filmu. 

Po scenach z zamachu zostały ukazane lata 
młodzieńcze Karola Wojtyły: ukończenie gimnazjum, 
wybuch wojny, działalność w konspiracyjnym teatrze, 
praca w kamieniołomach, śmierć ojca. W dalszej 
kolejności zasygnalizowano wstąpienie do seminarium, 
wybór na biskupa krakowskiego, kardynała, śmierć Jana 
Pawła I i przebieg konklawe, które wybrało go na 
papieża. 

Wszystkie powyższe informacje z życia Karola 
Wojtyły przedstawiono jako wspomnienia, które w filmie 
znalazły miejsce pomiędzy zamachem na Placu 
Św. Piotra a jego powrotem do zdrowia. Dalszy przebieg 
akcji ukazuje już życie i dzieło Jana Pawła II: pierwszą 
pielgrzymkę do Meksyku, pierwszą pielgrzymkę do Pols-
ki oraz kolejne, wybrane pielgrzymki i najważniejsze 
wydarzenia i decyzje Jego pontyfikatu. 

Z biegiem akcji widzimy także, jak Ojciec Święty się 
starzeje i podupada na zdrowiu. Doskonale widać 
postępującą chorobę Parkinsona. Ukazano także upadek 
papieża, kiedy to pośliznął się i naruszył staw biodrowy. 
Spowodowało to, że odtąd nie mógł już wędrować 
po górach. Pod koniec filmu widzimy ostatnie pięć lat, 
kiedy Ojciec Święty był już bardzo słaby. Przejmującą 
sceną było wystąpienie Ojca Świętego, który 
w Wielkanoc 2005 roku nie potrafił wymówić słowa. Kto 
pamięta to wydarzenie sprzed roku, wie, że zostało ono 
przedstawione nad wyraz wiernie, a przy tym 
z ogromnym wyczuciem i szcunkiem dla schorowanego 
papieża. 

Film kończy się śmiercią Jana Pawła II. Ostatnie 
sceny w filmie ukazują jego pogrzeb i zamykaną przez 
wiatr księgę na trumnie papieża. 

Film jest bardzo poruszający, jest źródłem wielu 
reflekcji. Dzięki niemu możemy sobie przypomnieć, ile 
tak naprawdę zawdzięczamy Ojcu Świętemu. Jon Voight, 
aktor grający Ojca Świętego jest bardzo do niego 
podobny, szczególnie jego gesty. John Kent Harrison, 
reżyser filmu, wiernie przedstawił sceny z życia papieża. 
Warto obejrzeć ten film. 

W imieniu całej redakcji „Kuriera Zamkowego” 
zachęcamy do obejrzenia tego filmu i do jego własnej 
oceny. 

Paulina Płaczek 
Lidia Świniarska 

 
 
 

KAROL-CZŁOWIEK, KTÓRY ZOSTAŁ PAPIEŻEM 
 

Film Giacomo Battiato nie jest pierwszym biogra-
ficznym filmem o papieżu Janie Pawle II. Wcześniej 
powstały dwa takie obrazy, jak Z dalekiego kraju 
Krzysztofa Zanussiego (1981) oraz Papież Jan Paweł II 
Herberta Wise’a (1984). Jednak wyjątkowość Karola... 
jest szczególna. Jego realizację podjęto u schyłku ponty-
fikatu Jana Pawła II, celem było więc m. in. podsumo-
wanie jego działalności. Los sprawił, że premiera filmu 
odbyła się już po śmierci papieża, więc podsumowanie 
to stało się nadzwyczaj oczekiwane. Towarzyszące pier-
wszym publicznym pokazom okoliczności sprawiły, 
że film odebrano niezwykle emocjonalnie, czego dowo-
dzą publikowane w polskich mediach relacje. Po pew-
nym czasie jednak emocje opadają, a spojrzenie na film 
staje się bardziej obiektywne. 

Od początku należy podkreślić, że film o młodym 
Karolu Wojtyle nie powstawał z myślą o widzu polskim. 
Został zrealizowany przez włoski koncern medialny jako 
serial adresowany do tamtejszej publiczności. Karol... 
miał ukazać postać przyszłego papieża w szerokim kon-
tekście kulturowym, zawierającym się z jednej strony 
w dziedzictwie kultury polskiej, w jakim go wychowano, 
z drugiej – w bagażu doświadczeń, jakie stały się jego 
udziałem. Bohater filmu Battato przechodzi więc piekło 
polskiego września 1939 roku i okupacji hitlerowskiej, 
ociera się o zbrojny ruch oporu i angażuje się w walkę 
o zachowanie narodowego dziedzictwa. Wojenne losy 
Wojtyły ukazane zostają w kontekście Holocaustu i oso-
bistych tragedii, jakich doświadcza. W chwili wyzwole-
nia Krakowa bohater jest już klerykiem, wkrótce przyj-
mie święcenia kapłańskie, by stawić czoło nowemu wro-
gowi – komunizmowi. Kolejnym starciom z funkcjona-
riuszami bezpieki towarzyszą informacje o kościelnej 
karierze Karola Wojtyły, jak i o politycznych 
zawirowaniach w dziejach PRL-u. Wreszcie natępuje 
moment najważniejszy – wybór na papieża i wypowie-
dziane 16 paź-dziernika 1978 roku słowa: „Przybywan do 
was z dalekiego kraju.” 

Poszczególne sekwencje filmu ukazują niezwykłość 
przyszłego papieża w rozmaitych sytuacjach, przedsta-
wiają go jako człowieka o niezwykłej charyzmie, ale 
i wrażliwości na ludzką krzywdę. Jego wybór między 
kapłaństwem a życiem świeckim, karierą artystyczną 
wydaje się wręcz naturalny i budzi szacunek. Podobnie 
jak jego zdolność błyskawicznej oceny sytuacji i znaj-
dowania z niej wyjścia. Jego słowa zawsze są najwłaś-
ciwsze: to jego słowa cytuje doświadczony wychowawca 
młodzieży, gdy nawołuje do stawienia oporu hitlerows-
kiemu najeźdźcy, z kolei arcybiskup Wojtyła uzasadnia 
potrzebę ogłoszenia słynnego listu polskich biskupów 
do biskupów niemieckich. A przy tym wszystkim bohater 
filmu pozostaje jednym z nas – zwykłych ludzi stających 
przed życiowymi radościami i rozterkami. A także – 
co jest istotną zaletą dzieła Giacomo Battiato – pozostaje 
Polakiem świadomym doświadczeń swego narodu. 

Agnieszka Kolasa 
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BYLIŚMY NA RAJDZIE „ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA” 
 

11 marca 2006 r. członkowie Szkolnego Koła 
Turystyczno-Krajoznawczego „PS” pod opieką 
p. prof. Jacka Gruszki uczestniczyli – jak co roku – 
w 31. Rajdzie Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki 
Bakowicza”. Tym razem trasa rajdu wiodła przez 
nastepujące miejscowości: Bartochów, Biskupice 
i Dzierlin. 

Organizatorzy rajdu, członkowie rodziny 
Teodora Goździkiewicza, drużyny ze szkół powiatu 
sieradzkiego oraz policjanci z Koła PTTK z Placu 
Wojewódzkiego zostali przewiezieni autobusami 
do Bartochowa. Tutaj, przy zabytkowym krzyżu, 
wysłuchali pogadanki sieradzkiego historyka, pana 
Zygmunta Kamińskiego, o walkach powstańczych 
w powiecie sieradzkim i w samym Bartochowie. 
Uczestnicy rajdu dowiedzieli się o powstańcach 
zabitych 15 listopada 1863 r. i ich dowódcy, Pawle 
Nowickim, poległym również w Bartochowie. 
Następnie delegacja sieradzkiego oddziału PTTK 
złożyła kwiaty przy krzyżu i głazie z napisem 
upamiętniającym tamte wydarzenia. 

Kolejnym punktem programu była wizyta 
w gospodarstwie agroturystycznym Elżbiety 
i Ryszarda Mączków w Dzierlinie. Tu można się 
było rozgrzać gorącą herbatą oraz zjeść kiełbaskę 
z ogniska. Następnie odbył się konkurs wiedzy 
o trasie rajdu, walkach powstańczych w powiecie 
sieradzkim oraz o twórczości Teodora Goździkie-
wicza, autora książki o Łuce Bakowiczu. W kon-
kursie tym 4 miejsce zajął Krzysztof Kijański (2F). 

Poszczególne zesspoły zaprezentowały ponadto 
pieśni i wiersze o tematyce patriotycznej. Drużyna 
z naszej szkoły śpiewała przy akompaniamencie 
gitary, na której grał Kamil Grzyb (2F), a swoimi 
możliwościami wokalnymi mogły pochwalić się 
Natalia Mikołajczyk i Katarzyna Szcześniak (rów-
nież z 2F). Pobyt w gospodarstwie agroturystycz-
nym umilał uczestnikom rajdu zespół muzyczny. 

Na koniec wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody. 

Nasza drużyna wróciła zmęczona i zmarznięta 
na piechotę do Sieradza, ale z wieloma pozytyw-
nymi odczuciami i przeżyciami. 
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NOCNE OPOWIEŚCI ZE STRYCHU PRZY ZAMKOWEJ 

 
Część V 

Nastał wyjątkowo zimny marzec, myszce Frani 
nie chciało się wychodzić z budynku szkoły. 
Na dworze było wciąż zimno, a tu pan Krzyś dbał 
o to, by ciepło czuli nie tylko uczniowie i nauczy-
ciele, ale także wszystkie małe szkolne zwierzątka. 
Frania była mu za to wdzięczna.  

Nastał wieczór. Ostatni uczniowie poszli już 
do domu, sale zostały wysprzątane, a w wielkiej 
szkolnej dziurce od klucza metalowy przedmiot 
zachrobotał: „Dobranoc”. Frania wyszła ze swej 
norki na strychu i udała się na wędrówkę po szkol-
nych korytarzach. Po jakimś czasie ujrzała uchylone 
drzwi... Podreptała tam ostrożnie i po chwili wa-
hania przekroczyła próg. Sala, do której weszła, była 
ciemna i ponura. Frania pomyślała, że trudno będzie 
znaleźć tutaj jedzenie. Zaczęła jednak cierpliwie 
przewąchiwać kąty z nadzieją, że nadchodząca noc 
nie będzie kolejną spędzoną o pustym brzuchu. 
Ostatnimi czasy rzadko udawało jej się schrupać 
jakieś okruszki lub znaleźć ogryzek, a już uczta 
w postaci niedojedzonej kanapki naprawdę należała 
do przypadku. Pozostawał jeszcze co prawda szkol-
ny sklepik, ale karkołomna wyprawa do piwnic była 
dziś ostatnią rzeczą, na którą Frania miała chęć. 

Nagle poczuła zapach wędzonego sera. „Dziś 
piątek – pomyślała – powinnam się najeść, bo przez 
weekend głód tak poskręca mi kiszki, że sam 
Aleksander Wielki nie pomoże”. 

Podążyła za miłą wonią i po niedługim czasie 
zagłębiła ząbki w sporej pajdzie razowca. Zajęta 
konsumpcją nie zdawała sobie sprawy, że od mo-
mentu wkroczenia do klasy jest pod baczną obser-
wacją. Gdy zaspokoiła pierwszy głód, wydało jej 
się, jakby ktoś na nią patrzył. Odruchowo odwróciła 
głowę i dech zamarł jej w piersiach. Z przerażeniem 
dostrzegła ślepia olbrzymiego czarnego kota, bez 
ustanku jarzące się w kierunku jej skromnej osoby. 

W jednej chwili straciła przytomność umysłu 
i bezwiednie poczęła cofać się patrząc, czy kocur nie 
gotuje się do skoku. Nie uszła jednak daleko, gdyż 
po kilku krokach poczuła za plecami chłód szkolnej 
ściany. 

„To koniec!” – przemknęło Frani przez myśl. 
Ze zdziwieniem zauważyła jednak, że nocne 

widmo nie rzuca się na nią, ale zaczyna przyjaźnie 
mruczeć i wyciąga łapę, jakby chciało ją pogłaskać. 
Wtem ślepia zamrugały i usłyszała donośne miauk-
nięcie: 

„Jak ci na imię, maleńka?”. 

Frania nie chciała wierzyć własnym uszom, ale 
po krótkim namyśle odrzekła z wyraźnym drżeniem 
w głosie: 

„Franciszka... a Tobie?” 
„Jestem Nadieżda” – odpowiedziało kocisko 

i wykonało gest, jakby chciało zachęcić Franię do 
wspólnej przechadzki, po czym dodało: „Widziałam, 
jak ochoczo zabrałaś się za tę kromkę, a że mam 
nieco zapasów u mego pana Krzysztofa, więc 
zapraszam Cię do kotłowni”. Po czym błysnęła 
dobrotliwie swymi ogromnymi oczyskami. 

Myszka nie wiedziała, co ze sobą począć. Nigdy 
nie spotkała kota, który zachowywałby się w taki 
sposób. Ale ten szybko wzbudził w niej zaufanie. 
Pisnęła jakby jeszcze ze strachem, ale już śmielej: 

„A jaką mam pewność, że Ty nie chcesz akurat 
mnie zjeść na kolację?”. 

Na to Nadieżda jednym susem rzuciła się w kie-
runku Frani i rzekła obnażając bezzębne wargi: 

„Przez ostatnie 20 lat złowiłam więcej myszy, 
szczurów i takiego tam paskudztwa, niż Ty masz 
włosów w sierści. Ale w moim wieku nie godzi się 
ganiać za drobiazgiem. Zresztą poczciwy pan Krzyś 
nie morzy mnie głodem i jadła mam pod dostatkiem. 
Od dziś biorę Cię pod swoją opiekę. Mów 
mi Nadia!”. 

„Jednego nie rozumiem. Wyjaśnij mi, proszę, 
jak to możliwe, że mieszkasz tu tak długo. Przecież 
pracownicy obsługi muszą wiedzieć o twoim 
istnieniu.” 

„Nie wszyscy...” 
„Nie powiesz mi, że zamieszkałaś tu przed 

podjęciem pracy przez pana Krzysia.” 
„Wyobraź sobie, że tak.” 
„Ale pani Krysia musi wiedzieć o tobie! Od niej 

nikt tu nie jest starszy!” 
„No to poznaj prawdę. Pani Krysia dwadzieścia 

lat temu uratowała mi życie przed szkołą. Mi tak, 
mojej mamie nie – psy z sąsiedztwa zrobiły swoje. 
Dzięki pani Krysi mieszkam tu tyle lat. Nikt o mnie 
nie wie ani z dyrekcji, ani z innych pracowników. 
Kiedyś tylko pan Grzesiak mówił pani Krysi, że mu 
się wydawało, że widział w szkole kota, ale...” 

„...ale pani Krysia <odwróciła kota ogonem>.” 
„Właśnie.” 
Mysz nie odrzekła nic. W milczeniu podążyła za 

majestatycznie stąpającą w stronę korytarza kocicą. 
Odtąd losy Frani i jej licznego potomstwa bar-

dzo się polepszyły, zaś myszy rozmnożyły się 
w szkole znacznie... 

Kaja Szumicka 
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KOMUNIKATY HUMOR 
 

rys. M. Górecka

rys. A. Olczyk

 

Pierwszy dzień wiosny – 21 marca – 
uczniowie naszej szkoły powitali nastę-
pująco: 1A i 3F zwiedziły Galerię Sztuki oraz 
Muzeum Okręgowe (3F była ponadto 
w Sądzie Rejonowym), 3A obejrzała film 
Najważniejsze wydarzenia XX wieku, 1U 
obejrzała film Odlotowe szaleństwo, 1 F 
podczas wycieczki przedmiotowej zapoznała 
się z pracą Biura Rachunkowo-Podatkowego 
w Sieradzu, 2a obejrzała film pt. Pasja. Klasa 
4D w tym dniu pojechała do Łodzi, by w kinie 
„Silver Screen” obejrzeć najnowszy film 
o Janie Pawle II. Ponadto klasy: 1B, 1C, 1D, 
1E, 1F, 1L, 2A, 2B, 2D, 2E, 2F i 2a udały się 
do Teatru Miejskiego na spektakl Marionetki 
przygotowany przez Grupę Teatralną 
„Zamkowa”. 

 

W dniach 6-31 marca uczniowie klasy 3E 
byli na praktyce zawodowej. 

 

W „Galerii przenośnej”, nad którą czuwa 
p. prof. J. Ziarnik, mieliśmy w marcu okazję 
zapoznać się z wystawą Tak to widzę 
prezentującą prace plas-tyczne Ani Sulimy 
(1B). 

 

Na 11 kwietnia zaplanowano próbny 
egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe dla uczniów klas 4D, 4E i 4F. 

 

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne 
odbędą się 11-12 kwietnia. Bliższych 
informacji udziela ks. Andrzej Ziemieś-
kiewicz. 
 

Polska - Arabia Saudyjska 
 

Mecz stał na niskim poziomie i pokazał, że 
nasza reprezentacja nie jest w najlepszej formie. 

Jedynymi jasnymi punktami w naszej 
reprezentacji byli Ireneusz Jeleń i debiutujący 
w polskiej kadrze Łukasz Sosin. Strzelił on dwie 
bramki, które dały nam skromne zwycięstwo 
2 : 1 nad rywalem. 

W perspektywie zbliżających się mistrzostw 
świata taka postawa nie nastraja nas do opty-
mizmu. Nasi kadrowicze są w słabej formie, 
w dodatku nie wszyscy grają w swoich klubach. 
Niedawna nasza porażka ze Stanami Zjedno-
czonymi 0 : 1, a potem porażka tej drużyny 
z Niemcami 4 :1 pokazuje niezbicie, że w naszej 
grupie będziemy walczyć w najlepszym razie 
o drugie miejsce. 

Do rozpoczęcia mistrzostw zostało już 
naprawdę niewiele czasu i nadszedł najwyższy 
czas, by się nareszcie przebudzić i by drużyna 
Pawła Janasa pokazała nam, na co naprawdę ją 
stać. 

Damian Baszczyński

rys. W. Jankowska
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„WIELKANOCNE CO NIECO” 
 
 

SERNIK PUSZEK 
 
1 kg sera 
3 szklanki mleka 
3 budynie śmietankowe 
1,5 szklanki cukru 
3 cukry waniliowe 
2 jaja 
4 żółtka 
0,5 szklanki oleju 
 
 Ser zmielić, cukier i cukier waniliowy, 
jaja i 4 żółtka utrzeć, następnie dodać ser. 
Do tego dodać budynie rozrobione z mle-
kiem, wymieszać i dodać do tego olej. Gdy 
masa będzie płynna, piec około 1 godz. 
i 10 min. Na koniec ubić białka z 4 jaj 
i 4 łyżki cukru. Posmarować tym placek, 
posypać wiórkami i jeszcze 10 min. podpiec. 
 
 
 
RAFAELLO 
 
CIASTO: 
 
5 jaj 
1 szklanka cukru 
1 szklanka mąki 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej 
1 łyżka octu 
1 łyżka oleju 

Ciasto jest biszkoptowe. Podziel je na pół. 
KREM: 
 
2 śmietany 18 % 
2 śnieżki 
2 białe czekolady 
2 paczki wiórek kokosowych 
 Ubić śmietanę, wsypać suche śnieżki,  
wlać rozpuszczoną czekoladę i wiórki 
kokosowe. 
 

BABKA WIELKANOCNA 
 
6 jaj  
1,5 szklanki cukru 
1 szklanka oleju 
3,5 szklanki mąki 
3 łyżeczki proszku do pieczenia 
3-4 łyżki śmietany 
  

Białka ubić na sztywną pianę, potem 
kolejno wszystko po kolei dodawać. 
               
 
 
SAŁATKA FASOLOWA 
Z TUŃCZYKIEM 
 
1 puszka fasoli białej 
1 puszka fasoli czerwonej 
1 puszka kukurydzy 
1 papryka zielona (pokrojona w kostkę) 
1 cebula (drobno skrojona) 
2 puszki tuńczyka 
4 łyżki oleju 
2 łyżki octu winnego 
sól, pieprz,cukier 
 Wszysto drobno skrojone wymieszać 
i doprawić do smaku. 
 
 
 
SAŁATKA Z KAPUSTĄ PEKIŃSKĄ 
 
2 podwójne piersi drobiowe 
winogrono(białe) 
1-2 ząbki czosnku 
majonez wymieszany na pół z jogurtem 
naturalnym 
1 kapusta pekińska 
0,5 paczki rodzynek(spażyc) 
pieprz 
 Wszystko zmieszać. 
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X ROCZNICA POWSTANIA „KURIERA ZAMKOWEGO” 
PREZENTACJA KL. I E 

 
 

Tradycje wielkanocne w Sieradzu i okolicach. 
 

Okres wczesnej wiosny to przede wszystkim 
początek nowego roku wegetacyjnego i gospo-
darczego. Większość dawnych pogańskich obrzę-
dów wiosennych została włączona do obrzędo-
wości wielkanocnej. Okres Świąt Wielkanocnych 
rozpoczyna Niedziela Palmowa wraz z różnorod-
nymi praktykami zabezpieczającymi ludzi i zwie-
rzęta domowe od chorób i czarów, a pola uprawne 
od klęsk. W dzień ten w całej Polsce święci się 
palmy czyli wiązanki gałęzi wierzby z baźkami. 
W Sieradzkiem nie są one zbyt okazałe – 
dekorowano je dawniej kwiatkami z pierza, 
bibułkami, a także mirtą. Ilość gałązek musiała 
być nieparzysta. Poświęcona palma miała znacze-
nie magiczne – chroniła ona przed chorobami 
i bólami. Aby uchronić się przed bólem gardła 
należało połknąć kotki palmowe. Wierzono też, 
że uderzenie kogoś palmą dawało mu zdrowie. 
Poświęconą przechowywano za obrazami świę-
tych, okadzano nimi krowy po ocieleniu i bydło 
w Wielki Piątek oraz przy pierwszym wypędzaniu 
bydła na pastwiska. 

W Wielki Piątek przed wschodem słońca 
kobiety szły do rzeki umyć się i przynosiły wodę 
w dzbankach dla pozostałych domowników: za-
bieg ten miał zapewnić gładkość skóry i usuniecie 
krost z twarzy. Trzeba to jednak było czynić 
w cichości, nie odzywając się do nikogo. 

W Wielkim Tygodniu chłopcy przygotowywa-
li drewniane klekotki. W obrządku kościelnym 
zastępują one do dzisiaj dzwonki. Dawniej – 
w praktyce ludowej służyły one do odstraszania 
złych mocy. 

W Wielką Sobotę święci się potrawy. Dawniej 
święconkę niesiono w dużym koszu: oprócz jajek 
święcono placek, chleb, szynkę, ser, masło. 
Na dno wkładano ziemniaki, które po poświęceniu 
używano do pierwszego sadzenia. W Wielką 
Niedzielę na śniadanie spożywano poświęcone 
pożywienie. Przed przystąpieniem do konsumpcji 
każdy z domowników musiał upić kroplę 
poświęconego octu – bo Pan Jezus był nim 
pojony. Następnie nagryzali korzeń chrzanu (lub 
trochę startego), również na pamiątkę Męki 
Pańskiej. Potem dzielono się jajkiem wedle 
starszeństwa. W niektórych domach na śniadanie 

wielkanocne spożywano rosół, a do niego wkła-
dano szynkę, kiełbasę, jajka. Słoninę od szynki 
przechowywano w szafie do celów leczniczych – 
smarowano nią bolące miejsca. Po śniadaniu gos-
podarz szedł w pole wtykać krzyżyki w zboże 
zrobione z palm wielkanocnych, aby grad nie 
zniszczył plonów. Natomiast skorupki z poświę-
conych jaj rozsypywano wokół chałupy, wierząc, 
że myszy i inne robactwo nie będą, po tym 
zabiegu, wchodziły do izby. Wsypywano je też 
w kretowiny w ogródkach, by kret nie rył ziemi. 

W Sieradzkiem zachował się zwyczaj trzyma-
nia straży przy grobie Pańskim. Pełnią ją członko-
wie Ochotniczych Straży Pożarnych. W Burze-
ninie natomiast, tzw. „Turki” - czyli mężczyźni 
ubrani w stroje tureckie. Tradycja ta sięga czasów 
Odsieczy Wiedeńskiej, kiedy to w Wielkanoc 
wracali do swych wsi chłopi w strojach zdobytych 
na Turkach po zwycięstwie wiedeńskim. 

W podsieradzkich wsiach istniał zwyczaj 
ścigania się furmankami po mszy rezurekcyjnej. 
Wierzono bowiem, że kto pierwszy wyminie kilka 
furmanek ten pierwszy zwiezie zboże do stodoły 
w żniwa. 

Barwna grupa obrzędów związana jest z dru-
gim dniem Wielkanocy. W dawnej wsi podsie-
radzkiej w tym dniu (a czasami i w poświąteczny 
wtorek) chodziło po wsi kilka grup rówieśniczych 
z różnymi rekwizytami. Najmłodsze dzieci obcho-
dziły wieś z pasyjką, starsze dziewczynki (12-14 
lat) z gaikiem, a dorośli nieżonaci mężczyźni 
z wózkiem dyngusowym. Dzieci z pasyjką chodzi-
ły od domu do domu, śpiewały pieśni o męce 
Pańskiej i zbierały dary. Zwyczaj ten dawno już 
nie występuje, zaginęła też pamięć o niej, przetr-
wała natomiast forma samej pasyjki. Do dziś 
jeszcze kilka twórczyń z podsieradzkich wsi 
potrafi wykonać pasyjkę, a kilkanaście lat temu 
niektóre z nich stroiły nimi swoje mieszkania. 
Pasyjka wykonywana była z kolorowego papieru 
glansowanego, układanego wachlarzykowato 
i przypiętego do patyczków ułożonych w kształcie 
krzyża. Pieśń, którą śpiewały dzieci chodzące 
z pasyjką nie zachowała się tak, jak pieśni pozos-
tałych pieśni dyngusowych, ale dzięki badaniom 
etnograficznym jest teraz znana. Tekst pieśni po-



„Kurier Zamkowy” nr 7/2005/2006 
 

dała Antonina Świniarska z Mnichowa (urodzona 
w Bogumiłowie), rozsławiła ją natomiast Fran-
ciszka Świniarska z Mnichowa śpiewając w 1992 
roku na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
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W wielgi cwortek, w wielgi piuntek 
Cierpioł Pon Jezus za nas smutek 

Za nas smutek, za nas – rany 
Za nas ci ta Krześcijany 

Trzech żydowie jak katowie 
Pana Jezusa umyncyli 

Umyncyli na krzyz wbili 
Z krzyza zjeni w grób włozyli 

Najświętszą krew wytocyli 
Pośmiatali, pozbirali 

Do raju się z nią udali 
W raju rynce umywali 

Złotymi ryncnikami wycirali 
Pójdźmy teroz do kościoła 

Tam się dzieje boska chwała 
Od kościoła do kozdygo 

Nie mijejmy ubogiego 
Bo ubogi co mo to do 

A bogaty się wymawia 
Pochwalony Jezus Chrystus! 

Zwyczaj chodzenia z gaikiem, choć już dawno 
nie występuje (powszechny był do II wojny świa-
towej) nadal żywy jest w pamięci mieszkańców 
sieradzkich wsi. W drugi dzień świąt, a czasami 
też w poświąteczny wtorek, 10-12 letnie 
dziewczęta (niekiedy też i chłopcy) z biedniej-
szych rodzin obchodziły wieś niosąc drzewo 
świerku lub sosny przybrane: kolorowymi 
wstążkami, łańcuchem z pierścionków słomia-
nych, ciastkami z brukwi, kwiatkami z pierza, 
cukierkami i pasemkami kolorowej bibuły. 
Na środku drzewka umieszczano lalkę wykonaną 
z kolorowej bibuły lub ze szmat. Niekiedy zamiast 
drzewka dziewczęta niosły wycinankę wyobraża-
jącą gaik, która przyklejona była na tekturce, 
a niesiono ją na czterech kijach (podobnie jak nosi 
się obrazy podczas procesji). W ten sam sposób 
noszono czasami sam gaik.  

W pochodzie gaikowym brało udział od trzech 
do pięciu dziewcząt. Idąca na przedzie niosła gaik 
a pozostałe koszyki na dary. Chodziły one 
od domu do domu, życzyły gospodarzą zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. 

 
 

„Przyszliśmy tu po dyngusie, po tradycyjnym śmigusie...” 
 

Reliktowym przejawem dawnej tradycji jest 
organizowany do dzisiaj we wsi Okalew obchód 
„kokociorzy”. Chodzenie „po dyngusie” odbywa 
się w drugi dzień Wielkanocy. Informatorzy 
powiadają, że od kilkudziesięciu lat zwyczaj 
przetrwał w takiej samej, nie zmienionej formie.  

O dużym przywiązaniu mieszkańców do tej 
tradycji świadczy fakt, że po zakupieniu przez 
mgr Z. Neymanową starego wózka dyngusowe-
go do zbiorów muzeum w Sieradzu, strażacy 
zrobili nowego „kokota”, z którym systema-
tycznie, rok w rok, idą do gospodarzy w rodzin-
nej wsi, a także i w okolicznych miejscowoś-
ciach.  

Zwyczaj chodzenia „po dyngusie” był 
dawniej powszechny w całej Wieluńszczyźnie, 
najdłużej jednak pozostał żywy na obszarze 
wschodnim naszego regionu. Jeszcze w okresie 
międzywojennym, aż do wybuchu II wojny 
światowej, młodzi mężczyźni we wsiach Bob-
rowniki, Węże, Szynkielów i Raduczyce organi-
zowali się w kilkuosobowe grupy „kokociarzy”. 

Do dzisiaj żyjący uczestnicy obchodu z „kogut-
kiem” pamiętają pieśni śpiewane przy tej okazji 
przez cały zespół, dobrze również utkwił w ich 
pamięci barwny rekwizyt, czyli wózek 
dyngusowy, zwyczajowo używany podczas 
odbywania obrzędu. Żałować należy, że prawie 
wszędzie wspominany rekwizyt uległ zniszcze-
niu. W wyjątkowych okolicznościach, zwłaszcza 
w tych wsiach, gdzie już w latach między-
wojennych obchód z „kokotkiem” organizowała 
straż ogniowa, ten przejaw tradycyjnej obrzę-
dowości ludowej miał szanse przetrwania dłużej. 
I tak na przykład do niedawna wózek dyngu-
sowy przechowywała Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szynkielowie. Rekwizyt ten, pięknie odresta-
urowany przez Stanisława Nowaka z Szynkie-
lowa, został zgłoszony w 1976 r. jako eksponat 
na konkurs pn. „Plastyka obrzędowa regionu 
wieluńskiego”. Po zakończeniu II wojny świa-
towej używany był dwukrotnie, a zebrane pie-
niądze i dary w naturze były przeznaczone 
na cele społeczne. Wskutek poważnego uszko-
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dzenia wózka, a także niechętnego stosunku 
mieszkańców wsi do pijanych dyngusiarzy, 
zwyczaj uległ zanikowi. 

Lepsze warunki do przetrwania znalazł 
wspomniany zwyczaj we wsi Okalew. I tutaj 
od lat głównymi aktorami są strażacy. Okalew 
jest jednak jedną z biedniejszych i bardziej 
zachowawczych wsi, która zdołała uchronić 
przed zapomnieniem tradycję odziedziczoną 
po ojcach i dziadach. Do dziś chłopi z Okalewa 
chętnie przyjmują „kokociarzy”. Nieliczni tylko 
gospodarze krytycznie ustosunkowują się do tra-
dycji robiąc pod adresem grupy uszczypliwe 
uwagi. Tych, dyngusiarze przezornie omijają. 
Na ogół jednak nieżyczliwy stosunek do kulty-
wujących zwyczaj spotyka się z naganą całej 
wsi.  

Obchód „kokociarzy” z Okalewa rozpoczyna 
się wczesnym rankiem. Już koło godziny 500 
zespół siedmiu dorosłych mężczyzn wyrusza 
w drogę, aby zaskoczyć gospodarzy, a zwłasz-
cza dziewczyny, w łóżkach i dobrze polać wodą. 
Przewodnik grupy ma pod swoją opieką barwnie 
przystrojony wózek z „kokotkiem”, pozostali 
zaopatrzeni są w sikawki (dawniej duże, 
drewniane, obecnie plastikowe). 

Jeden spośród dyngusiarzy ma za zadanie 
zbierać do dużego kosza dary w naturze, 
najczęściej jajka, a pieniądze do skarbonki. 
Uczestnicy zwyczaju nie przebierają się w spec-
jalne stroje. Zakładają zwykły ubiór codzienny 
lub mundury strażackie, na znak, że dochód 
z obchodu przeznaczony będzie na miejscową 
straż. Bywało jeszcze w latach 60-tych XX 
wieku, że we wsi organizowały się dwie grupy 
dyngusiarzy. Wyruszano wtedy do okolicznych 
miejscowości takich jak Huta Czarnożylska, 
Dobroszyny, Chojny. Dochód w gotówce 
z obchodu przekazywano zarządowi straży 
w Okalewie. Część zebranych środków  prze-
znaczano na poczęstunek, część zaś sprzedawa-
no. Za uzyskane pieniądze kupowano wódkę 
i w ten sposób, późnym popołudniem u któregoś 
z gospodarzy, kończono dyngus, suto zakrapia-
jąc alkoholem. Sądzić można, że właśnie 
obecność wódki w tym zwyczaju była od dawna 
jednym z ważniejszych czynników, z powodu 

którego chętnie kultywuje się go do dzisiejszych 
czasów. Dyngusiarze bowiem pijają dwukrotnie 
– pierwszy raz przed rozpoczęciem obchodu (dla 
kurażu) i po raz drugi – po jego zakończeniu, dla 
pokrzepienia się po męczącym dniu. Jak widać, 
głównym celem obecnego „kokotka” jest zebra-
nie jak najwięcej pieniędzy oraz darów w natu-
rze na cele społeczne, a także na poczęstunek 
z pijatyką. Całkowicie zatarło się magiczne 
znaczenie obrzędu – zapewnienie urodzaju 
zboża i pomyślności w gospodarstwie.  

Podstawowym rekwizytem „kokociarzy” jest 
wózek dyngusowy. Jest to kwadratowa platfor-
ma na dwóch kółkach zaopatrzona w długi 
dyszelek. Na platformie mieści się ruchome kół-
ko z parami tańczących drewnianych kukiełek. 
Pośrodku znajduje się drewniany, oblepiony 
pierzem kogut. Ponadto zawsze na wózku 
dyngusowym umieszczano babę z kierzanką 
„cyniącą masło”, czasami dwóch traczy. 
Wszystkie figurki poruszają się za pociąg-
nięciem sznurka, wprawiającego w ruch tryby 
prostego mechanizmu, zmontowanego pod 
spodem platformy lub w środku skrzynki 
podstawowej. Cały wózek pięknie udekorowany 
jest girlandami bibułkowych pierzastych 
kwiatów, sznurami korali itd. Po wprowadzeniu 
takiego pojazdu do izby przewodnik grupy 
przyklęka na kolano i wprawia w ruch laleczki. 
Pozostali „kokociarze” gromkimi głosami 
śpiewają pieśń: 

 
...Chrystus zmartwychwstaje, nam na przykład 

daje  
I my mamy zmartwychwstać, z Panem Bogiem  

królować  
Alleluja 

Leżał trzy dni w grobie, dawszy przebić sobie 
bok, ręce, nogi obie. 

Alleluja 
Bądźmy wszyscy weseli jako w niebie anieli  

Alleluja 
Przyszliśmy tu po dyngusie, po tradycyjnym 

śmigusie 
Alleluja 

A dajcie nam ze sto złotych ze swojej dobrej ochoty 
Alleluja. 
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Brodackiego. 


