
ROZPOCZĘLIŚMY… 
 

W poniedziałek 1 września 2014 o godzinie 
8.15 przywitaliśmy na boisku nowy rok szkolny 
2014/2015. Na uroczystość rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego przybyło blisko 700 uczniów 
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wśród 
nich znalazło się 188 pierwszoklasistów: 113 
z technikum i 75 z zasadniczej szkoły zawodowej. 
W uroczystości wzięli udział: pani dyrektor 
Magdalena Marciniak, panie wicedyrektor: Anna 
Pietrzak i Katarzyna Jaworska-Lisowska oraz 
nauczyciele zatrudnieni w ZSP Nr 2 w Sieradzu. 
 

Fot. Sara Jabłońska 
 

WYCHOWAWCY 
KLAS PIERWSZYCH: 

 
1D – p. prof. Katarzyna Pastusiak 
1G – p. prof. Zygmunt Kołodziej 

1H – p. prof. Szymon Czyż 
1L – p. prof. Agnieszka Jabłońska 

1a – p. prof. Sylwia Dęga 
1b – p. prof. Paulina Jędras 
1c – p. prof. Marek Przybył 

 

W NUMERZE: 
 
• Jak ocalić letnią opaleniznę? – dowiesz się na s. 2; 
• O pracy w wakacje – piszemy na s. 2; 
• Zdjęcia z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 
– prezentujemy na s. 3; 
• Wrażenia pierwszoklasistów – poznasz na s. 4; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 5; 
• Jak było na rajdzie sieradzkiego „Szwendaczka”? – 
dowiesz się na s. 6; 
• Z interesującą książką – spotkasz się na s. 7; 
• Poezja – czeka na s. 8; 
• Podsumowanie mistrzostw świata w siatkówce – 
znajdziesz na s. 10. 
 

 

MÓJ PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE 
 

Szkoła jest duża! Dużo klas, dużo uczniów, dużo 
nauczycieli, ale nie powiem, żeby mnie to przerażało. 

Pierwszy dzień – szok! Podejście nauczycieli jest 
fantastyczne. Nie traktują nas jak małolatów, ale jak
prawie dorosłe osoby. Profesorowie są wymagający, ale też 
wyrozumiali i stanowczy; z żelaznymi zasadami, ale mili i 
sympatyczni. 

Atmosfera zupełnie inna niż w poprzednich 
szkołach. Miło i przyjemnie. Starsi uczniowie są
sympatyczni i pomocni, zawsze pomogli odnaleźć drogę,
gdy się zgubiłam. W sumie nie sądziłam, że tak mi się
będzie tu podobać. Myślałam, że będzie sztywno i drętwo 
jak w poprzednich szkołach. 

Jestem zadowolona, że chociaż na przerwach można
używać telefonów komórkowych. Jedzenie w sklepiku jest
smaczne, a obsługa bardzo sympatyczna. Panie woźne
stoją na wysokości zadania, nic nie ujdzie ich uwadze. Pan 
woźny – „złota rączka". 

Uważam, że czas spędzony w tej szkole nie będzie 
czasem straconym, a po ukończeniu szkoły pozostaną miłe
wspomnienia. 

Klaudia Okoliczna (1H)
 

WYNIKI EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 
 

W sierpniu br. do egzaminów poprawkowych przystąpiło 
45 uczniów: 33 z technikum i 12 z ZSZ. 

Wyniki egzaminów poprawkowych są następujące:  
a) technikum: 19 zdało, 12 promowano warunkowo, 

2 niepromowano; 
b) zsz: 11 uczniów zdało, a 1 promowano warunkowo. 
Uczniom promowanym gratulujemy! 
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ZATRZYMAJ WAKACYJNE SŁOŃCE 
…NA DŁUŻEJ :)  

 
Ach	wakacje…	Szkoda,	że	te	dwa	miesiące	minęły	tak	szybko.	Jednak	wróciliśmy	z	wypoczynku	

z	 piękną	 opalenizną!	 Co	 zrobić	 aby	 orzechowo‐brązowy	 	 kolor	 skóry	 utrzymał	 się	 jak	 najdłużej?	
Właśnie	na	to	pytanie	odpowiemy	w	tym	artykule.	

Skąd	się	bierze?	
Opalenizna	 to	 reakcja	 fizjologiczna,	 która	 zachodzi	 podczas	 ekspozycji	 skóry	

na	promieniowanie	ultrafioletowe	światła	słonecznego.	Ciało	zwiększa	produkcję	ciemnego	barwnika	
–	 melaniny	 –	 i	umieszcza	 go	 w	 skórze,	 tak	 by	 chronił	 jej	 głębsze	 warstwy	 przed	 szkodliwym	
działaniem	słońca.	

A	więc	jak	ją	zatrzymać?	
 Aby	zachować	piękny	odcień	skóry	należy	przede	wszystkim	unikać	gorących	kąpieli	–	długa,	

ciepła	kąpiel	rozmiękcza	naskórek	i	ułatwia	jego	usuwanie,	a	wraz	z	nim	znika	opalenizna.	
 Niekorzystnie	będą	również	działać	kwasy	owocowe,	na	przykład:	sok	z	cytryny	lub	maseczka	

z	ogórków.	
 Odpowiednia	 dieta	 –	 spożywaj	 produkty	 bogate	 w	 witaminę	 A,	 czyli	 czerwone	 warzywa	

i	owoce.	Najlepszy	efekt	uzyskamy	pijąc	sok	marchewkowy.	
 Należy	 zadbać	 o	 odpowiednie	 nawilżenie	 skóry.	 Od	 wewnątrz	 –	 pijąc	 około	 2	 litrów	 wody	

dziennie	oraz	od	zewnątrz	–	stosując	różne	kremy	nawilżające,	te	zawierające	witaminę	A	i	E	
dodatkowo	spowolnią	starzenie	się	naskórka.	

To	 cztery	 najprostsze	 sposoby,	 aby	 zachować	 letnią	 opaleniznę.	Nie	 zapominajmy	 również	 o	
krótkich	 kąpielach	 słonecznych	 w	 ciepłe	 jesienne	 popołudnia	 –	 pozwoli	 nam	 to	 wzmocnić	 efekty	
naszych	starań	o	piękny	kolor	skóry	:)	

Ania Andrzejak (3H) 
 

PRACA W WAKACJE 
 

Praca w wakacje stała się wśród młodzieży 
popularnym tematem. Daje ona możliwość zarobienia 
własnych pieniędzy na drobne wydatki. Są różne prace. 
Ja podczas wakacji pracowałam wraz z koleżanką 
w Chojnem przy zbieraniu wiśni. W pierwszym dniu pani 
kierownik przydzieliła nam rząd drzewek, z których 
miałyśmy oberwać owoce. Każdy rządek trzeba było 
oberwać od początku do końca. No i zaczęło się. 
W kolejnych dniach musiałyśmy wstawać o szóstej, aby 
o siódmej już być na miejscu  i zabrać się do pracy. 

Do Chojnego jeździłyśmy rowerami, ponieważ 
spałyśmy u cioci koleżanki, która mieszka w Stoczkach, 
więc miałyśmy blisko. Po przyjeździe przychodziłyśmy 
do pani kierownik po skrzynki, w które zbierałyśmy 
wiśnie i razem z nimi szłyśmy do naszego rzędu 
drzewek. 

Po uzbieraniu pełnych skrzynek musiałyśmy je 
zanieść na wagę, gdzie były ważone. W zależności od 
ilości kilogramów dostawałyśmy odpowiednią ilość 
pieniędzy. Skrzynki ważyły około 5 kilogramów. Po 
oddaniu pełnych skrzynek brałyśmy kolejne puste 
skrzynki i tak aż do końca rzędu. 

Pracowałyśmy tam przez tydzień. Praca była 
męcząca, było bardzo gorąco, ale przynajmniej się 
opaliłyśmy i uzbierałyśmy trochę pieniędzy. 

Myślę, że za rok również pójdę do jakiejś pracy, bo 
jest to dobry sposób m. in. na zabicie wakacyjnej nudy, 
pogadanie ze znajomymi oraz – co najważniejsze – 
zarobienie pieniędzy. 

Justyna Kędzierska (2L) 

 

ZAPRASZAJĄ Biblioteka Pedagog Psycholog Pielęgniarka 
Poniedziałek 800 – 1905 800 – 1330 - 800 – 1500 

Wtorek 800 – 1630 900 – 1200 1100 – 1500 800 – 1500 
Środa 745 – 1905 1200 – 1745   800 – 1200 800 – 1500 

Czwartek 745 – 1905 900 – 1200   800 – 1000 800 – 1500 
Piątek 745 – 1640 900 – 1145 - 800 – 1500 
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 
(fot. Sara Jabłońska) 
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PIERWSZE WRAŻENIA 
 

Ostatnie dni wakacji upłynęły mi bardzo szybko 
i ani się spostrzegłam, kiedy nadszedł dzień rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego. Wiadomo, że jako uczennica 
klasy pierwszej bardzo się przed nim denerwowałam. 
Gdy staliśmy już wszyscy na boisku szkolnym ogarnęła 
mnie niepewność. Głównie dlatego, że ujrzałam setki 
twarzy, których nigdy wcześniej nie widziałam. 
Powodem takiego zachowania z mojej strony był 
niewątpliwie fakt, że nie znałam wcześniej tej szkoły, nie 
widziałam, jacy uczniowie do niej uczęszczają, nie 
wiedziałam także, jaką będzie moja klasa, jacy okażą się 
moi nowi rówieśnicy i czy uda mi się nawiązać z nimi 
dobre relacje. 

Ale zapomniałam wspomnieć o najważniejszym: to 
co spotęgowało moje rozterki to brak wiedzy o pracują-
cych tu nauczycielach. Nie miałam zielonego pojęcia 
jacy oni są, a także jakie są ich wymagania edukacyjne. 

Dzień 1 września chyba dla wszystkich lub 
przynajmniej większości uczniów uczęszczających do 
klas pierwszych upłynął raczej nerwowo. 

Kolejny dzień w szkole był dla mnie szczególny, 
choć wciąż miałam mieszane uczucia. Poznałam kilka 
osób, które uczęszczały do mojej klasy. Byłam z tego 
powodu bardzo szczęśliwa. Ci ludzie okazali się życzliwi 
i otwarci na problemy innych. Myślę, że zawsze będę 
mogła liczyć na te osoby i na nich polegać, przede 
wszystkim na ich wsparcie i pomoc. 

W szkole bardzo mi się spodobało. Nie chodzi tutaj 
wyłącznie o to miejsce jako budynek, czy znajdujące się 
w nim przytulne i przestrzenne sale, które są dobrze 
wyposażone. Moją uwagę najbardziej przyciągnęły nowe, 
interesujące przedmioty, w które będę się wdrażała w 
trakcie roku szkolnego. Atmosfera w szkole nie jest 
napięta. Sprzyja to efektywnemu i aktywnemu 
zdobywaniu wiedzy, nowych umiejętności, a także 
zawieraniu nowych znajomości. Nauczyciele są dobrze 
wykwalifikowani, co w konsekwencji pozwoli osiągnąć 
nam – uczniom sukcesy. Podejście nauczycieli do 
uczniów sprawia, że będą oni mogli dla wielu z nich stać 
się autorytetem, który odgrywa ważną rolę w życiu 
człowieka. To nauczyciele będą mogli pokierować naszą 
dalszą edukacją. Dzięki czemu będziemy mogli 
wyznaczyć sobie kierunki naszych dalszych działań, 
które będą nam pomocne w osiąganiu zamierzonych 
celów, a nawet sprawią, że będzie można poczuć się 
spełnionym i szczęśliwym. 

Cieszę się, że wybrałam tę szkole, ponieważ będę 
mogła rozwijając swoją pasję, jaką jest gotowanie 
i poszerzać swoje kulinarne horyzonty. 

Faustyna Sanocka (1G) 
 

Każdemu z nas przejście przez próg nowej szkoły 
kojarzy się z obawą przed nowymi wyzwaniami i z 
pytaniem, co teraz z nami będzie? Uświadamiamy sobie, 
że czekają tam na nas nowi ludzie, nowe smutki i radości. 
Tak było i ze mną. Często zastanawiałam się, jak 
wyglądać będą moje pierwsze dni w szkole ponad-

gimnazjalnej. Nowa klasa, nowe znajomości, nowi 
nauczyciele i przede wszystkim nowe otoczenie sprawia-
ło, że czułam strach i lekką obawę o to, czy podołam 
nowemu wyzwaniu. Dużym problemem na początku był 
dla mnie wygląd zewnętrzny szkoły, nie była już dla 
mnie taka komfortowa i przestrzenna jak poprzednia, 
ponieważ gubiłam się w jej numerach klas, nie znałam 
wszystkich miejsc, czułam się nieswojo i obco. 

Po pierwszym tygodniu nauczyciele zapoznali nas z 
systemem nauczania i programem na ten rok szkolny, nie 
zdziwiła mnie ilość nauki jaką trzeba przyswajać w 
technikum, domyślałam się, że będzie ciężko. Ale cóż: 
nie mam innego wyjścia, muszę przystosować się do 
wymagań nauczycieli, a moja wiedza wyniesiona z tej 
szkoły na pewno zaprocentuje w przyszłości. 

Te cztery lata będą na pewno ciężkimi latami pracy, 
lecz zaowocują one ogromem nowych doświadczeń i 
wiem na pewno, że nie będą to tylko miłe i dobre 
doświadczenia. Ale jedno jest pewne: będę miała to, na 
co zapracuję. 

Justyna Wlazło (1D) 
 

CZY WIESZ, ŻE… 
 

 
… pan prof. Janusz Ziarnik jest autorem książki pt. 
Opowieści dobrońskie? Jej promocja odbyła się 
17 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w BWA w Sieradzu. 
Więcej informacji na temat Opowieści dobrońskich 
uzyskasz od samego autora. 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

Słodkie wspomnienie wakacji 
 

Śmietanowiec z galaretką 
 
Składniki: 

•  ½ litra słodkiej śmietanki 18% 
• 300 ml mleka 

• 3 różne galaretki 
• 2 łyżki żelatyny  

• ¾ szklanki cukru 

Wykonanie: 
Galaretki rozpuścić, każdą w 250 ml wrzątku, przelać do misek lub głębokich talerzy, wstawić do lodówki do 

stężenia, następnie pokroić w kosteczkę. 
1/3 szklanki mleka zagotować, rozpuścić w nim żelatynę, dobrze wymieszać, pozostałą część mleka zagotować z 

cukrem i dolać część mleka z żelatyną, wymieszać (unikniemy powstawania grudek przy bezpośrednim wsypywaniu 
żelatyny do całości mleka). Schłodzić do temperatury pokojowej, następnie dolać śmietankę, szybko wsypać kostki 
galaretkowe, delikatnie wymieszać i wlać do formy wyłożonej grubszą folią aluminiową, wstawić do lodówki do 
całkowitego stężenia. 
 

Sernik na zimno 
 
Składniki: 

Biszkopt Masa serowa 
• 2 jajka 
• ½ szklanki cukru 
• ¾ mąki 
• płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

• ½ kg serka „Mój ulubiony” 
• ½ l śmietany 30% 
• rozpuszczona w ½ szklanki 
wody galaretka cytrynowa 

• 2 łyżki cukru 
• migdały 
• prażone jabłka  

Wykonanie: 
Jajka ubić z cukrem. Następnie powoli dodawać przesianą przez sitko mąkę, dodać proszek do pieczenia 

i wymieszać. Gotową masę biszkoptową wylać na blachę obłożoną papierem do pieczenia. Wstawić do piekarnika na 
200 stopni i piec 20 minut.  

Serek rozbić mikserem. Ubić śmietanę z 2 łyżkami cukru. Rozpuszczoną i ostudzoną galaretkę wlać powoli do 
śmietany i delikatnie wymieszać. Następnie dodać po trochu śmietanę z galaretką i dokładnie wymieszać. Masę 
serową wylać na upieczony i ostudzony biszkopt i wstawić do lodówki. Na stężony sernik położyć jabłka i posypać 
migdałami zarumienionymi na patelni.  
 

Koktajl bananowy 
 
Składniki: 2 banany, 2 szklanki mleka, 1 łyżka cytryny, 2 łyżki cukru. 
Wykonanie: 

Banany pokroić w grubsze plastry, następnie przełożyć do malaksera i dodać cytrynę. Dodać mleko i cukier.  
Zblendować całość i rozlać do szklanek. 
 

Lody miętowe 
 
Składniki: 

• około 10 listków świeżej mięty 
• 500 ml śmietany kremówki  

• 3 żółtka 
• 60 g cukru 

• 3 łyżki cukru 
• około 5 łyżek syropu miętowego 
(ewentualnie likier miętowy)  

Wykonanie: 
Miętę drobno siekamy i sparzamy w szklance łyżką wrzątku. W dużej misce ubijamy żółtka  z cukrem, do 

białości. W drugiej misce ubijamy na sztywno śmietankę. Po trochu dodajemy ją do ubitych żółtek, delikatnie 
mieszamy łyżką. Dodajemy listki mięty, syrop miętowy, znowu delikatnie mieszamy, zamrażamy (nie wymagają 
ingerencji w trakcie) i po kilku godzinach lody są gotowe. 

Polecam dodać do masy posiekaną gorzką czekoladę.  
 

Smacznego  
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XII RAJD „SIERADZKIEGO SZWENDACZKA” 
 

W sobotę 20 września 2014 roku odbyła się już 
dwunasta edycja Rajdu „Sieradzkiego Szwendaczka” 
Szlakiem walk nad Wartą 1939 r. 

Organizatorami imprezy było m.in. Koło PTTK 
„Sieradzki Szwendaczek’’ przy Komendzie Powiatowej 
Policji, Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu, Starostwo 
Powiatowe i Prezydent Miasta Sieradza, Urząd Miasta i 
Gminy Warta oraz 15. Sieradzka Brygada Wsparcia 
Dowodzenia. 

Głównym celem rajdu było uczczenie pamięci 
żołnierzy poległych w walkach nad Wartą we wrześniu 
1939 r. Uczestnicy rajdu mieli także poznać walory 
turystyczno-krajoznawcze okolic Sieradza  oraz 
doskonalić umiejętności uprawiania turystyki pieszej i 
rowerowej. 

ZSP nr 2 reprezentowała Małgorzata Szymala z 
klasy III F oraz Mariusz Kaczmarek i Igor Zagłoba z 
klasy III L. Uczniowie byli pod opieką p. prof. Janusza 
Ziarnika i p. prof. Jacka Gruszki. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00 na Placu 
Wojewódzkim w Sieradzu. Tutaj  odbyła się odprawa 
kierowników drużyn pieszych i rowerowych. 
„Piechurzy” wsiedli do autokarów, którymi zostali  
przewiezieni do Warty. Tam dołączyli  uczestnicy z 
Warty i Goszczanowa.  

Nasza drużyna wybrała trasę rowerową. Po 
odprawie ruszyliśmy z Placu Wojewódzkiego do 
pomnika upamiętniającego boje żołnierzy Armii Łódź 
walczących we wrześniu 1939 z Niemcami, który stoi na 
wale obok rzeki Warty. Tam delegacja złożyła kwiaty i 
zapaliła znicz. Następnie, jadąc wzdłuż  wału dotarliśmy 
do mostu kolejowego, gdzie nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie z Gimnazjum nr 1 w Sieradzu, pan 

Andrzej Putyński opowiedział o epizodzie walk 
wrześniowych związanym z operowaniem w tym rejonie 
pociągu pancernego Piłsudczyk, który wspomagał 
ogniem artylerii i ckm szturm Polaków na pozycje 
Niemców pod Mnichowem. 

I właśnie szlakiem nacierających polskich żołnierzy 
dotarliśmy do Mnichowa. Jadąc wzdłuż wału mogliśmy 
oglądać schrony wybudowane przez polskich żołnierzy w 
1939 roku.  

Kolejnymi punktami rajdu były miejscowości  
Sucha i Grądy. W Kamionaczu delegacja uczestników 
złożyła kwiaty i zapaliła znicz na zbiorowej mogile 
żołnierzy 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, którzy 
stracili życie od 4 do 6 września 1939 roku. Następnie 
polnymi drogami i lasem dojechaliśmy do miejsca 
niezweryfikowanych przez Kościół katolicki objawień w 
Rudzie, a następnie do Ośrodka Wypoczynkowego  
MOSiR Sieradz-Męka. Tu zostaliśmy poczęstowani 
grochówką i wzięliśmy udział w rajdowych konkursach, i 
tu został oficjalnie zakończony rajd.  

Dla naszej drużyny impreza zakończyła się około 
16.30, gdy znaleźliśmy się znów na Placu Wojewódzkim 
w Sieradzu. 

Od kilku lat tradycją rajdu jest umieszczanie na 
znaczku wzorów oryginalnych odznak jednostek 
wojskowych biorących udział w walkach wrześniowych 
w naszym regionie. Tym razem otrzymaliśmy odznakę 
pamiątkową 4. Batalionu Pancernego w Brześciu. 

W tym roku dopisała nam pogoda. Jeszcze w nocy 
padał deszcz, ale już od rana, po wyjeździe na trasę rajdu 
zaczęło świecić słońce, które towarzyszyło drużynie ZSP 
nr 2 do samego końca rowerowej wyprawy. 

P. prof. Jacek Gruszka 
 

„MIASTO 44” 
 

Film Miasto 44 to opowieść o młodych Polakach, 
którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych 
realiach okupacji. Mimo to są pełni życia, namiętni, 
niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się 
tym ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej 
brawury czy młodzieńczej lekkomyślności – taka 
postawa jest czymś naturalnym w otaczającej ich 
rzeczywistości, kiedy śmierć grozi na każdym kroku. 

Warszawa, lato 1944. Stefan (Józef Pawłowski) 
opiekuje się matką i młodszym bratem. Przejął obowiązki 
głowy rodziny po tym, jak ojciec – oficer Wojska 
Polskiego – zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku. 
Pracuje w fabryce Wedla, z coraz większym trudem 
znosząc upokorzenia ze strony Niemców. Marzy 
o chwili, kiedy będzie mógł im za wszystko odpłacić 
i spełnić obowiązek wobec Ojczyzny. Obiecał matce, że 
nie zaangażuje się w działalność ruchu oporu, jednak – 
kiedy tylko nadarza się okazja – wstępuje w szeregi 

Armii Krajowej. Do konspiracji wciąga go Kama (Anna 
Próchniak), sąsiadka z kamienicy na warszawskiej Woli, 
z którą przyjaźni się od dziecka. Dziewczyna skrycie 
kocha się w Stefanie, mając nadzieję, że po wojnie będą 
razem. Ale to za sprawą spotkania z subtelną i wrażliwą 
Biedronką (Zofia Wichłacz) Stefan zazna smaku 
pierwszej, młodzieńczej miłości. Jednak Stefanowi 
i Biedronce nie jest dane zbyt długo cieszyć się 
wzajemnym zauroczeniem. 

Zachęcam do obejrzenia tego filmu (w kinach jest 
wyświetlany od 19 września). 

Malwina Kamiennik (4D) 
 
Gatunek: dramat wojenny 
Produkcja: Polska 
Scenariusz i reżyseria: Jan Komasa 
Premiera: 19 IX 2014 r. – Polska; 30 VII 2014 r. – świat 
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JULIUSZ SŁOWACKI – 205. ROCZNICA URODZIN POETY (4 IX 1809) 
 

Rozłączeni 
 
Rozłączeni - lecz jedno o drugim pamięta; 
Pomiędzy nami lata biały gołąb smutku 
I nosi ciągłe wieści. Wiem, kiedy w ogródku, 
Wiem, kiedy płaczesz w cichej komnacie zamknięta; 
  
Wiem, o jakiej godzinie wraca bolu fala, 
Wiem, jaka ci rozmowa ludzi łzę wyciska. 
Tyś mi widna jak gwiazda, co się tam zapala 
I łzę różową leje, i skrą siną błyska. 
  
A choć mi teraz ciebie oczyma nie dostać, 
Znając twój dom - i drzewa ogrodu, i kwiaty, 
Wiem, gdzie malować myślą twe oczy i postać, 
Między jakimi drzewy szukać białej szaty. 
  
Ale ty próżno będziesz krajobrazy tworzyć, 
Osrebrzać je księżycem i promienić świtem: 
Nie wiesz, że trzeba niebo zwalić i położyć 
Pod oknami, i nazwać jeziora błękitem. 
  
Potem jezioro z niebem dzielić na połowę, 
W dzień zasłoną gór jasnych, w nocy skał szafirem; 
Nie wiesz, jak włosem deszczu skałom wieńczyć 
głowę, 
Jak je widzieć w księżycu odkreślone kirem. 
  
Nie wiesz, nad jaką górą wschodzi ta perełka, 
Którąm wybrał dla ciebie za gwiazdeczkę-stróża? 
Nie wiesz, że gdzieś daleko, aż u gór podnóża, 
Za jeziorem - dojrzałem dwa z okien światełka. 
  
Przywykłem do nich, kocham te gwiazdy jeziora, 
Ciemne mgłą oddalenia, od gwiazd nieba krwawsze, 
Dziś je widzę, widziałem zapalone wczora, 
Zawsze mi świecą - smutno i blado - lecz zawsze... 
  
A ty - wiecznie zagasłaś nad biednym tułaczem; 
Lecz choć się nigdy, nigdzie połączyć nie mamy, 
Zamilkniemy na chwilę i znów się wołamy 
Jak dwa smutne słowiki, co się wabią płaczem. 
 
Los mię już żaden nie może zatrwożyć, 
 
Los mię już żaden nie może zatrwożyć, 
Jasną do końca mam wybitą drogę, 
Ta droga moja - żyć - cierpieć - i tworzyć, 
To wszystko czynię - a więcej nie mogę. 
  
Dawniej miłością różane godziny 
I w zorzach jeszcze jaśniejsze pochodnie; 

Dzisiaj, przy schyłku dnia, ważniejsze czyny, 
Wielkie i smętne jak słońce zachodnie. 
  
Na nich się zegar życia zastanowi 
I puści ducha-skowronka w otchłanie, 
Pomóżże, Boże, temu skowronkowi, 
Niech wesół leci - niech wysoko stanie. 
  
A raczej powiem - gdy się żywot zmierzcha, 
Dusza-jaskółka daleko od ziemi, 
Pomóż jaskółce, co mi z oczu pierzcha 
Z oczkami w światło rozweselonemi. 
 
 
Kiedy się w niebie gdzie zejdziemy sami… 
 
Kiedy się w niebie gdzie zejdziemy sami, 
Naprzód cię spytam, czy jesteś bogata? 
Bo ci w westchnieniach oddawałem lata, 
A ty płaciłaś je pocałunkami. 
  
A dzisiaj tymi ty pewno latami 
Kupujesz sobie wieczność na błękicie, 
Bo w twoje życie weszło moje życie, 
I najpiękniejsze sny pomiędzy snami. 
  
Ale ty, jasna, błękitna królowa, 
To tylko musisz znosić w słońcu ducha, 
Że wszędy w tobie dźwięczy pamięć słowa, 
  
O  słowie twój duch na błękitach słucha, 
W słowie jest jego piosenka i skrucha, 
I niby ziemskiej przeszłości połowa. 
 
 
Chciałbym, ażeby tu wpisane słowo… 
 
Chciałbym, ażeby tu wpisane słowo, 
Jeśli na wieki ma słowem pozostać; 
Aby słów miało nieśmiertelnych postać 
Albo posągów piękność marmurową - 
Lub jak Walkhirie, co noszą nad głową 
Wieniec z piorunów i we krwi szeleszczą; 
Chciałbym, ażeby miało taką wieszczą 
Groźbę i skrzydła i twarz piorunową. 
  
Lecz słowo martwe. - Ale wy jesteście 
Jako Walkhirie z północy przybyłe, 
Pod wasze stopy rzucimy niewieście 
Grobowce nasze. - A wy na mogiłę 
Wstąpcie - a kto wart życia - tego wskrzeście. 
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Warto przeczytać: 

„ANIOŁY I DEMONY” 
 

Dan Brown – pisarz amerykański urodzony w 1964 roku w stanie Hampshire. Zanim rozpoczął karierę 
pisarską, zajmował się muzyką. Po zaprzestaniu kariery muzycznej, uczył języka angielskiego w Phillips Exter. 
Znany jest przede wszystkim jako autor „Kodu Leonarda da Vinci”, który przyniósł mu ogromną popularność. 

 
W powieści Anioły i demony poznajemy historyka 

Roberta Langdona, który jest wykładowcą z Harvardu 
zajmującym się także symboliką religijną. Nasz bohater 
wiedzie spokojne życie do czasu, gdy wczesnym rankiem 
dostaje telefon od Maximilliana Kohlera, który jest 
dyrektorem Centrum Badań Jądrowych CERN-u w 
Genewie. Decyduje się na podróż do CERN-u i na 
miejscu zostają mu pokazane zwłoki na których został 
wypalony symbol. Langdon potwierdza, że tenże symbol 
jest symbolem Illuminatów, starego bractwa, które 
rzekomo nie istnieje od lat. Zamordowany to ksiądz 
Vetra, który także był znakomitym naukowcem 
i fizykiem. 

Illuminaci mają jeden cel: zniszczyć Kościół. 
Według bractwa Kościół szkodzi rozwojowi nauki. 

Do CERN-u przylatuje także Vittoria Vetra, która 
była adoptowana przez denata. 

Następnie dochodzi do szokującego odkrycia: 
okazuje się, że z CERN-u została skradziona antymateria, 
którą wymyślił Vectra. Jeżeli w ciągu 24 godzin 
antymateria nie wróci na swoje miejsce, to wysadzi cały 
Watykan w powietrze. Mało tego w Watykanie akurat 
rozpoczyna się konklawe. 

Wobec zaistniałych faktów Robert Langdon wraz 
z Vittorią Vectra udają się do Watykanu w celu 
wyjaśnienia sprawy. 

Gwardia szwajcarska prowadzi intensywne 
poszukiwania antymaterii. Natomiast Langdon, jako 
historyk i znawca symboliki próbuje rozwiązać zagadkę 
właśnie tropem historycznym. W archiwum watykańskim 
odnajduje jedyny egzemplarz Galileusza. Nasz bohater 
znajduje tam odpowiedzi, ale czy wygra ze 
zdeterminowaną grupą Illuminatów? Czy uda się mu 
wygrać z czasem? Jeżeli chcecie poznać dalsze losy tej 
historii to zachęcam po sięgnięcie do tej pozycji, bo 
naprawdę warto. 

Książka Anioły i demony w mojej ocenie jest 
wyśmienitym połączeniem sensacji z thrillerem. Akcja 
toczy się szybko, ponadto występują nieprzewidziane 
zwroty akcji. Chciałabym również podkreślić, iż autor 
w powieści zawarł dużo informacji naukowych. 
Ciekawostką jest to, że Brown wykorzystał miejsca, 
które istnieją naprawdę. Zatem książka sama w sobie 
może być poniekąd także przewodnikiem. 

Jedynym minusem, który może przeszkadzać 
czytelnikowi są nagłe zmiany narracji np. z Roberta na 
Vittorię, w czym można się pogubić. Książka jest dość 
pokaźna objętościowo i w moim wydaniu drobny druk 
utrudniał czytanie i strasznie męczył się wzrok. Jednak 
było warto dotrwać do końca, gdyż już dawno nie 
czytałam tak zawiłej, pełnej akcji, napięcia trzymającego 
do końca książki. 

Małgorzata Szymala (3F) 
 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 
 

Chłop był wyciskany przez pana. 
 
Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 
 
Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia. 
 
Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć ręce. 
 
Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, a jeśli, to je zjada. 
 
Kochanowski stara się uderzyć w najczulsze miejsca szlachcica. 
 
Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta. 
 
Jednym z nałogów szlacheckich w XVIII wieku było pijaństwo, któremu Krasicki poświęcił 
wiele czasu i wysiłku. 
 
Cnota zatopionych kobiet i dzieci pływała po jeziorze Świteź w postaci białych lilii. 

 

Pierwszy w roku szkolnym 2014/2015 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Martyna Bałwas 
(4H), Annna Andrzejak (3H), Klaudia Okoliczna (1H), Faustyna Sanocka (1G), Justyna Wlazło (1D), Justyna Kędzierska (2L), 
Malwina Kamiennik (4D), Zuzanna Sobańska (4D), Małgorzata Szymala (3F), Patrycja Żurawska (rys., 1D) pod opieką p. prof. 
Grzegorza Brodackiego. 
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HUMOR 
(z zeszłorocznego sprawdzianu) 

 

Przerysowała: Patrycja Żurawska (1D) 
 

KOMUNIKATY 
 

W środę 17 IX w miejskich obchodach Dnia 
Sybiraka wzięli udział uczniowie z klasy 1G i 1H pod 
opieką p. prof. G. Brodackiego i Z. Kołodzieja. Uczniowie 
z w/w klas wzięli udział we mszy św. w farze o godz. 
12.00, a następnie uczestniczyli w odsłonięciu tablicy 
pamiątkowej ku czci ks. prałata Józefa Frątczaka oraz 
w uroczystościach przy pomniku sieradzkich Sybiraków 
obok I LO. 

W czwartek 18 IX w I Wojewódzkim Konkursie 
Wiedzy Pożarniczej i Ratownictwa Przedmedycznego, 
który odbył się w Łowiczu drugie miejsce zajęli: 
Magdalena Mituła (2a) i Mateusz Paś (3a). 
Gratulujemy!!! 

W poniedziałek 22 IX do szpitala psychiatrycznego 
w Warcie na warsztaty nt. terapii uzależnień pojechała 
klasa 2a pod opieką p. prof. S. Smorawskiej-Gierczyńskiej. 

We wtorek 23 IX na wycieczkę do Państwowej 
Straży Pożarnej w Sieradzu wybrała się klasa 1G pod 
opieką p. prof. M. Woźniak. 

We wtorek 23 IX z inicjatywy Okręgowej Stacji 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi w sali 112 krew 
oddało 30 uczniów naszej szkoły. Nad przebiegiem akcji 
czuwała p. prof. K. Krawczyk. 

W czwartek 25 IX w Teatrze Miejskim w Sieradzu 
klasa 3D i 2a obejrzały film pt. Miasto 44 pod opieką 
p. prof. B. Wysoty i S. Smoprawskiej-Gierczyńskiej. 

W czwartek 25 IX odbyły się pierwsze w tym roku 
szkolnym wywiadówki (o godz. 1545 i 1715). 

W poniedziałek 29 IX w łódzkim kinie Cinema City 
uczniowie z klasy 4L oraz szkolny wolontariat obejrzeli 
film pt. Miasto 44 pod opieką p. prof. I. Bednarek. 
Z. Grzesiak i J. Zemły. 

Na piątek 2 X zaplanowano szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów II klas 
technikum i III ZSZ. 

Zajęcia integracyjne odbyły się w nast. klasach: 1D 
(22 IX), 1G (24 IX) i 1c (29 IX). 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 
SERDECZNIE ZAPRASZA OSOBY, KTÓRE: 

 
• chcą pomagać innym, 
• mają pomysły na pomaganie innym, 
• chcą brać udział w zbiórkach pieniędzy i żywności, 
• mają trochę wolnego czasu i chcą go spędzić aktywnie, 
• są zainteresowane działalnością charytatywną. 

 
Informacji udzielają również pani prof. Iwona Bednarek oraz Klaudia Paś i Marta Wardęga (3F). 
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POLACY ZOSTALI MISTRZAMI ŚWIATA! 
 

 
Polacy zostali mistrzami świata w niedzielę 

21 września, ale emocje w kibicach będą żyły jeszcze 
długi czas. Biało-czerwoni wygrali aż 12 z 13 meczów! 
To był morderczy turniej, ale zakończony jakże 
szczęśliwie. Przeżyjmy to jeszcze raz! Oto droga 
wybrańców Stephane’a Antigi do upragnionego złota. 

Zaczęło się od fazy grupowej, pierwszej fazy 
grupowej w całym turnieju. Biało-czerwoni trafili do 
grupy z Serbią, Argentyną, Wenezuelą, Australią 
i Kamerunem. Kompletnie nie wiedzieliśmy, czego się po 
nich spodziewać. Liga Światowa wypadła dosyć 
przeciętnie. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera był 
małym promyczkiem nadziei. Porażkę z Bułgarią 
przysłoniło prestiżowe zwycięstwo z Rosją. No i zaczęło 
się! W meczu otwarcia Polacy zniszczyli Serbów. 
W kolejnych meczach także przeciwnicy nie byli 
w stanie nawiązać równorzędnej walki. Tylko 
Kamerunowi udało się urwać seta. Tak więc do II fazy 
gospodarze przystępowali z kompletem 9-ciu punktów. 
A w niej czekali już Amerykanie, Włosi, Irańczycy 
i Francuzi. Co za los! Cztery fantastyczne drużyny – 
może i mające swoje problemy, ale wciąć groźne. 

Zaczęło się od porażki ze Stanami Zjednoczonymi. 
Wielu mówiło o końcu tej ekipy. To jednak nie nastąpiło. 

Po spodziewanym zwycięstwie z Włochami przyszedł 
thriller z Iranem ostatecznie wygrany. Później była 
wygrana z Francją. W efekcie biało-czerwoni zakończyli 
tę rundę na drugim miejscu, właśnie za Francją. 

W trzeciej fazie trafiliśmy najgorzej, jak mogliśmy: 
na Brazylię i Rosję. Jednak nawet oni nie potrafili 
pokonać Polaków. Po emocjonującym pojedynku udało 
się pokonać Canarinhos. Na drugi dzień podopieczni 
Bernardo Rezende ograli Rosję, więc wiedzieliśmy, że 
musimy w starciu z Rosją ugrać 2 sety. Wybrańcy Antigi 
wyszli na ten mecz mocno zmotywowani i po dwóch 
partiach stało się jasne, gramy w półfinale! Po lekkim 
rozprężeniu w trzecim i czwartym secie, udało się wygrać 
tie-breaka i cały mecz 3:2. Dwa zwycięstwa z takimi 
przeciwnikami! Polska wyrastała na faworyta. W pół-
finale czekali Niemcy. Niby rywal, który powinien zostać 
zniszczony w trzech krótkich setach, ale stawka była na 
tyle poważna, że momentami było widać ogromny stres. 
Ostatecznie po bardzo szarpanym meczu Polacy wygrali 
3:1. W finale czekali Brazylijczycy. Głodni zemsty. I po 
pierwszym secie wszystko na to wskazywało. Później 
jednak do głosu doszedł Mateusz Mika, który rozegrał 
najlepszy mecz w turnieju. 

Polacy zostali mistrzami świata! 
Podsumowanie 18. Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn Polska 2014: wielki turniej, wielkie emocje i 

wielcy zwycięzcy.  
PIERWSZA SZÓSTKA TURNIEJU: Polska, Brazylia, Niemcy, Francja, Rosja, Iran. 

Łącznie rozegrano: 103 mecze 
Mecze rozegrano w 7 miastach: 
Warszawa (mecz otwarcia), 
Wrocław (1. i 2. faza grupowa),  
Gdańsk/Sopot (1. faza grupowa), 
Kraków (1. faza grupowa), 
Bydgoszcz (2. faza grupowa), 
Łódź (2. i 3. faza grupowa), 
Katowice (1. faza grupowa, 2. faza grupowa,  
3. faza grupowa, Final Four) 
Przybyły: 24 reprezentacje z 6 federacji 
Obrońcy tytułu: Brazylia 
Nagrody indywidualne: 
Najlepszy atakujący: Mariusz Wlazły (POLSKA) 
Najlepszy blokujący: Karol Kłos (POLSKA) i Marcus 
Boehme (NIEMCY) 

Najlepszy rozgrywający: Lukas Kampa (Niemcy) 
Najlepszy przyjmujący: Ricardo Lucarelli i Murilo 
Endres (obaj Brazylia) 
Najlepszy libero: Jenia Grebennikov (Francja) 

Martyna Bałwas (4H) 


