
WITAJ SZKOŁO!!! 
 

Minął już wakacji czas, 
Któż z tego się nie cieszy? 
Nasza szkoła wzywa nas! 
Każdy chętnie do niej spieszy. 
  
Każdy nowe książki niesie, 
Nowe zeszyty kupuje, 
Bo już jutro pierwszy wrzesień! 
Któż książek nie potrzebuje? 
  
Witaj tedy nasza szkoło! 
Witaj szkolny roku nowy! 
W twoich murach znów wesoło, 
Każdy uczyć się – gotowy! 

J.B. 
 

W poniedziałek 1 września 2015 o godzinie 8.15 
przywitaliśmy na boisku nowy rok szkolny 
2014/2015. Na uroczystość rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego przybyło 630 uczniów technikum i 
zasadniczej szkoły zawodowej. Wśród nich znalazło 
się 178 pierwszoklasistów: 98 z technikum i 80 z 
zasadniczej szkoły zawodowej. W uroczystości wzięli 
udział: pani dyrektor Magdalena Marciniak, panie 
wicedyrektor: Anna Pietrzak i Katarzyna Jaworska-
Lisowska, pan Mariusz Bądzior, wicestarosta 
sieradzki oraz nauczyciele zatrudnieni w ZSP Nr 2 
w Sieradzu. 
 

Fot. p. prof. M. Świniarski 
 

WYCHOWAWCY 
KLAS PIERWSZYCH: 

 
1D – p. prof. Karolina Smus 

1G – p. prof. Magdalena Obalska 
1H – p. prof. Jolanta Budzisz 
1L – p. prof. Karina Szymczak 

1a – p. prof. Waldemar Grzesiak 
1b – p. prof. Joanna Grątkowska 

1c – p. prof. Magdalena Banaszczyk 

 

WSPOMNIENIE Z WAKACJI 
 

1 września kończą się wakacje – czas najbardziej 
ulubiony przez wszystkich uczniów. Jest to ten moment,
który przywołuje wspomnienia z przebiegu wakacji,
szczególnie jeśli była piękna, słoneczna pogoda.
Dźwięk pierwszego dzwonka tym wyraźniej
przypomina, że nastał definitywny koniec letniej
beztroski. Na szczęście zazwyczaj pozostają po nich
przyjemne wspomnienia. 

Całe wakacje spędziłam w domu, ale wbrew 
pozorom się nie nudziłam. Wręcz przeciwnie.
Tegoroczne wakacje zaliczam w pełni do udanych. Nic 
nie planowałam. Wszystko co robiłam to na tak zwanym
„spontanie”. 

W pierwszym miesiącu wakacji dużo się działo. 
Spotkania z przyjaciółmi, wspólne wypady. W końcu
nie widzieliśmy się 10 miesięcy. Było o czym
opowiadać. Wrażenia z pierwszego roku w nowej 
szkole, nowi ludzie, nauczyciele itp., itd. Sierpień także
nie należał do nudnych. Lecz w powietrzu było już czuć
nadchodzący nowy rok szkolny. Zaczął się szał
zakupów. Nowe zeszyty, książki, przybory... Przez całe
wakacje pogoda dopisywała aż za bardzo. Upały dawały
się we znaki wszystkim. Nawet jeśli jeden dzień był
„chłodniejszy”, to po nim nadchodziła kolejna fala
upałów – i tak do końca sierpnia. 

Niestety. Wszystko co dobre szybko się kończy. 
Nim się obejrzałam nadszedł 1 września i znowu trzeba 
było iść do szkoły. Ale pocieszam się tym, że za 10 
miesięcy następne wakacje i nowe przygody. 

Justyna Wlazło (2D)



2 „Kurier Zamkowy” nr 1/2015/2016 
 

PIERWSZE WRAŻENIA 
 

Na ten dzień czekałam od dłuższego czasu. 
W końcu nadszedł 1 września. 

Z jednej strony zaczęło mi już brakować 
wakacji, wycieczek, spotkań z przyjaciółmi, 
siedzenia do późnego wieczora na dworze. Można 
było spać do południa, lecz wszystko co dobre 
szybko się kończy. Nadszedł długo oczekiwany 
dzień – pierwszy w nowej szkole. Obawiałam się 
z lekka nowego środowiska: nowi koledzy, 
koleżanki, nauczyciele, wyższy poziom nauki – 
w końcu to technikum. Od tej szkoły zależy moja 
przyszłość, to co będę kiedyś robiła. Bardzo lubię 
gotować, więc nie bez powodu wybrałam technikum 
gastronomiczne znajdujące się 15 km od mojego 
domu. 

Tego dnia wstałam wcześnie. Zegarek 
pokazywał 7.00. Zjadłam śniadanie, wzięłam szybki 
prysznic, ubrałam się w „odświętne” ciuchy. Gdy 
byłam już gotowa, zadzwoniłam po koleżankę. 
Przyjechała po mnie wraz ze swoją mamą. W drodze 
do szkoły opowiadałyśmy, jak wyobrażamy sobie 
naszą szkołę. 

Na boisku było pełno nieznajomych twarzy. 
Panin dyrektor przywitała nas po wakacjach 
i życzyła wszystkim pomyślności w nowym roku 
szkolnym. Później przeszliśmy do klas. Pani 
profesor Magdalena Obalska przywitała nas 
uśmiechem i rozdała wszystkim plan lekcji. 
Usiadłam w ławce z Martyną, która wyglądała na 
przemiłą dziewczynę. 

Nazajutrz pierwszą lekcją były podstawy 
przedsiębiorczości. Nie miałam tego przedmiotu w 
gimnazjum, więc byłam bardzo ciekawa pierwszych 
zajęć. Po dzwonku weszliśmy do klasy. Tematami 
lekcji w tym dniu było głównie PSO, co będziemy 
robić na zajęciach oraz jak będziemy oceniani. 

Pani dyrektor na przedsiębiorczości „zaraziła” 
nas uśmiechem. Od tej pory kolejne lekcje i szkoła 
bardzo mi się spodobały. Na przerwach zapoznałam 
się z resztą klasy, zapowiadają się przyjazne 
i wesołe lekcje. Nawiązałam dobry kontakt z klasą. 
Bardzo lubię zawierać nowe znajomości i tym razem 
z tym problemu. 

Szybko zaaklimatyzowałam się w nowej klasie 
i szkole. Atmosfera jest przyjazna. Profesorowie są 
wyrozumiali, przemili, weseli i mają poczucie 
humoru, które bardzo lubię i cenię. 

Cieszę się, ze wybrałam tę szkołę i nie żałuję 
swej decyzji. 

Weronika Stępień (1G) 
  

Pierwszy dzień w nowej szkole: mieszanina 
obaw i radości. Opowiem Wam, jak to wyglądało 
„moimi oczami”. 

Od chwili wejścia na teren szkoły poczułam 
lekkie zdenerwowania. Gdy znalazłam się na boisku 
szkolnym poczułam na sobie wzrok uczniów klas 
starszych, bałam się trochę tych nowo spotkanych 
osób. Podeszłam do pewnego pana, ten wskazał mi 
miejsce, gdzie znajduje się moja klasa. Na wyzna-
czonym miejscu poczułam ulgę. Gdy cała klasa już 
się zebrała, zaczęliśmy rozmawiać. Chwilę później 
przyszła nasza wychowawczyni; wydała mi się 
bardzo miłą osobą. 

Podczas apelu pani dyrektor serdecznie nas 
powitała. Goście podczas uroczystego rozpoczęcia 
roku szkolnego był pan Mariusz Bądzior, 
wicestarosta sieradzki. Także on życzył nam wielu 
sukcesów w nowym roku szkolnym. 

Po apelu pożegnałam się z moimi nowymi 
koleżankami i kolegami. Bardzo byłem ciekawa, 
jaki będzie następny dzień w nowej szkole. 

Eryka (1D) 
 

Fot. p. prof. Marcin Świniarski 
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PRACOWNIA 
im. Antoine’a Cierplikowskiego 

 
W środę 9 IX 2015 w naszej szkole  odbyło się uroczyste otwarcie nowej Pracowni fryzjerskiej. 

Pani dyrektor w obecności zaproszonych gości, nauczycieli i uczennic z klasy 4H jako pierwsza 
przecięła czerwoną wstęgę, zaraz po niej Prezydent Sieradza Paweł Osiewała, starosta sieradzki 
Dariusz Olejnik oraz przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Henryk Waluda. 

Nowa pracownia przyciągnęła również sporą uwagę mediów, które licznie przybyły na jej 
otwarcie. Po przemowie pani dyrektor oraz gości honorowych, pan starosta podarował szkole 
prezent – nową prostownicę! 

 Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek do sali 08, który został przygotowany przez 
uczniów technikum gastronomicznego z naszej szkoły. 
Wszyscy obecni na uroczystości byli zachwyceni 
wyglądem nowej klasopracowni. Już na pierwszy rzut 
oka widać, ile starań zostało włożonych w 
przygotowanie jej na czas. Oczywiście nic nie byłoby 
możliwe bez pomysłodawczyń: p. prof. Magdaleny 
Maciejewskiej oraz Moniki Plewińskiej. Nie możemy 
również zapomnieć o wykonawcy tego wspaniałego 
projektu, panu woźnym Krzysztofie Świątku. 

Nic innego nam nie pozostaje jak tylko podziękować 
za nową pracownię i życzyć uczniom miłej oraz owocnej 
nauki zawodu. Miejmy nadzieję, że pomoże młodym 
fryzjerom stawiać swoje pierwsze kroki na drodze do 
sukcesu zawodowego. Kto wie, może gdzieś wśród ucz-
niów jest następca mistrza Antoniego Cierplikowskiego? 

Anna Andrzejak (4H) 
 

Fot. p. prof. Jacek Gruszka 
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MAMY NOWĄ PRACOWNIĘ FRYZJERSKĄ! 
fot. p. prof. Jacek Gruszka 
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KĄCIK KULINARNY JUSTYNY WLAZŁO 
 

Kokosek 
 

Składniki: 
• 6 żółtek 
• 0,75 kostki tłuszczu 
• 0,5 szklanki cukru 

• 2 szklanki mąki 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 1 cukier waniliowy 
• 3 paczki wiórków kokosowych 

 
Przygotowanie: 

Wszystkie składniki zagnieść i włożyć do lodówki na 1 godzinę. Potem wyłożyć na blachę. Na ciasto rozetrzeć 
1 słoik musu jabłkowego, następnie ubić pianę z 6 białek i 1 szklanki cukru. Do piany dodać 3 paczki wiórków 
kokosowych i dobrze wymieszać. Wlać na mus jabłkowy. Piec 45 minut. 
 

Skrzydełka na ryżu 
 

Składniki: 
• 1 kg skrzydełek 
• 3 torebki ryżu 
• 3 szklanki wody 

• ½ margaryny 
• mały koncentrat pomidorowy 

• kostka rosołowa 
• Vegeta, sól, pieprz do smaku 

 
Przygotowanie: 

Na dno naczynia wyłożyć suchy ryż, na wierzch położyć skrzydełka oprószone przyprawą do kurczaka. 
Wszystkie składniki zagotować i wlać na skrzydełka. Piec  w 1800 C przez 1 godzinę. 
 

Zupa gulaszowa 
 

Składniki: 
• 700 gram mięsa gulaszowego 
• 2 cebule, 3 ziemniaki 
• 2 papryki czerwone 
• 300 gram pieczarek 
• 2 ząbki czosnku 

• smalec do smażenia 
• 3,5 l wody 
• 2 łyżki koncentratu pomidorowego 
• 2 łyżeczki mąki pszennej 
• sól, pieprz do smaku 

• papryka słodka do smaku 
• papryka ostra do smaku 
• majeranek Prymat do smaku 
• 2 liście laurowe 
• 6 ziaren ziela angielskiego 

 
Przygotowanie: 

Mięso umyć i pokroić w kostkę. Cebulę obrać, umyć i pokroić w drobną kostkę. Paprykę umyć, oczyścić z nasion 
i pokroić w kostkę. Pieczarki obrać, umyć i pokroić w plasterki. Ziemniaki obrać, umyć i pokroić w kostkę. Czosnek 
obrać, umyć i przecisnąć przez praskę. Na patelni rozgrzewamy smalec. Wrzucamy mięso. Smażymy ok. 10 minut, co 
chwilę mieszając. W garnku rozgrzewamy trochę smalcu i wrzucamy cebulkę. Smażymy, aż się lekko zeszkli. Do 
zeszklonej cebuli dodajemy podsmażone mięso. Na patelnię z tłuszczem po mięsie wrzucamy pieczarki i chwilkę 
dusimy. Ale nie rumienimy. Do garnka dodajemy pieczarki, paprykę i czosnek. Podsmażamy wszystko razem. 
Następnie wlewamy wodę. Dodajmy liść laurowy i ziele angielskie. Gotujemy 40 minut. Następnie dodajemy resztę 
przypraw i koncentrat. Dodajemy ziemniaki i gotujemy do miękkości ziemniaków i mięsa. Do kubka wsypujemy 
mąkę i wlewamy odrobinę wody. Mieszamy koziołkiem i dodajemy do zupy. 

Podajemy z pieczywem. 
 

Sałatka 
 

Składniki: 
• 4 jajka ugotowane na twardo 
• 25 dag szynki konserwowej 
• puszka kukurydzy konserwowej 

• 5 sporych ogórków konserwowych 
• ½ puszki groszku konserwowego 
• 1 biała część dużego pora 

• szczypior z jednej cebuli 
• 2 – 3 łyżki majonezu 
• pieprz, sól do smaku 

 
Przygotowanie: 

Pokroić w kostkę jajka, szynkę konserwową oraz ogórki. Por oczyścić, drobno posiekać. Podobnie szczypiorek. 
Odsączyć z zalewy groszek i kukurydzę. Wszystkie składniki połączyć z majonezem, doprawić pieprzem i solą. 
Wymieszać. Dobrze jest wstawić na chwilę do lodówki. Szczypior i por nadają świetny smak sałatce. 
 

Smacznego !!! 
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ROK  SZKOLNY  Z  KSIĄŻKĄ 
 

Cate Tierman: Porwana w mrok 
 
Nastasya Crowe od dwóch miesięcy przebywa 

w River's Edge, ośrodku dla takich jak ona – 
nieśmiertelnych, którzy zagubili się w życiu i po-
trzebują natchnienia oraz siły, by odnaleźć sens 
istnienia. Jednak od chwili, gdy Nasty poznała 
prawdziwą tożsamość Reyna i siłę jego emocji, nic nie 
jest takie samo. Dziewczyna licząca sobie czterysta 
pięćdziesiąt lat nie wie, jak się zachować, co więcej, 
nie wie nawet, którą drogą podążać. Kiedy nagle 
wokół niej zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a w 
snach nawiedza ją dawny przyjaciel, od którego 
uciekła, życie Nasty niebezpiecznie przypomina 
koszmar. Czy to ciemność upomniała się o nie-
śmiertelną duszę bohaterki? Czy Nastasya będzie 
umiała stawić czoła mrocznej magii i przeszłości, która 
niewątpliwie odbija się cieniem na teraźniejszości? 

Porwana w mrok to druga część Ukochanego 
Nieśmiertelnego – sequel niezwykle dojrzałej i efek-
townej trylogii autorstwa Cate Tiernan. Po konty-
nuację przyszło mi czekać ponad rok. Czy było warto? 
Czy Cate sprostała moim wymaganiom i stworzyła 
powieść na tyle interesującą, by dorównała 
poprzedniczce? Nie ukrywam, że poprzeczka została 
postawiona bardzo wysoko, gdyż Ukochany 
Nieśmiertelny to wciąż jedna z moich ulubionych 
powieści! 

„Jeżeli nie jesteś w stanie zmierzyć się ze swoimi 
uczuciami, wszystkim, nigdy nie staniesz się na tyle 
silna, żeby uwolnić się od przeszłości." (cytat ze s. 68). 

Może tym razem zacznę od minusów. Na pewno 
na niekorzyść powieści wpływa polska oprawa, która 
jest zupełnie niekompatybilna z oprawą tomu 
pierwszego! W dodatku modelka (tak, po raz kolejny 
wykorzystano zdjęcie Elizabeth May, jakby innych 
możliwości nie było!) w żadnym stopniu nie 
przypomina głównej bohaterki, a ujęcie nie przywodzi 
na myśl żadnej sceny z książki. Przyznaję, że już 
bardziej podobała mi się poprzednia propozycja 
okładki, która z nieznanych mi przyczyn została 
zastąpiona obecną wersją – poprzednia miała w sobie 
urok, była lżejsza, bardziej przyjazna. I dziewczyna 
z okładki, przemierzająca żwawym krokiem łąkę, 
mogła być Nastasyą. 

Kolejna rzecz, to narracja – podobnie, jak 
w przypadku poprzedniego tomu, i tu opowieść snuje 
główna bohaterka. O ile jednak w Ukochanym jej 
monologi i bezpośrednie zwracanie się do czytelnika 
miały swój urok, o tyle tu – przede wszystkim 
w pierwszej połowie książki – zabieg ten był poważnie 
nadużywany. Nasty, która swoją drogą nie popisała się 
intelektem i momentami zachowywała tak, jakby 

naprawdę miała 17 a nie ponad 450 lat, co chwilę 
kierowała jakieś uwagi do czytelnika, przytaczając 
różne żarciki, które – może jestem na to za stara – 
wcale mnie nie bawiły, a wręcz przeciwnie, irytowa-
ły! Dopiero w połowie książki akcja się zmienia, 
nabiera tempa, rozwijają się kolejne wątki i dzięki 
temu bohaterka porzuca „rozmowy z czytelnikiem” na 
rzecz snucia właściwej opowieści. A ta – nie da się 
ukryć – obfituje w zaskakujące sytuacje i sprawia, że 
bez reszty zostajemy wciągnięci w historię. 

I tu nadchodzi moment, gdy muszę przyznać, że 
pomimo niedociągnięć i nudnego, rozlazłego początku, 
nareszcie nadeszła chwila, gdy bezwiednie 
wciągnęłam się w narrację Nasty i z sercem na dłoni 
obserwowałam pełne ekspresji wydarzenia, których 
bohaterka była uczestnikiem. Nie przypadkowo 
wspomniałam, że Ukochany Nieśmiertelny to bardzo 
dojrzała powieść w dorobku Cate – naprawdę tak jest. 
Nie musimy bowiem uczestniczyć w szkolnym życiu 
nastoletnich bohaterek i patrzeć, jak się zakochują bez 
pamięci w przystojnych, tajemniczych facetach, którzy 
u boku ukochanej zamieniają się w ciepłe kluchy. Nie, 
tu mamy dorosłych ludzi, poważne decyzje i sytuacje, 
które wymagają myślenia. Pojawia się także stały 
element w książkach Cate – magvia, o której 
dowiadujemy się kilku ciekawych rzeczy – nie jest 
jednak dominującym wątkiem, lecz stanowi dodatek, 
tło dla wydarzeń rozgrywających się w powieści. 

Zdarza się, że nie wiemy, jak ocenić lekturę, 
z którą się zmierzyliśmy. Tak czuję się właśnie teraz, 
gdy przyszło mi podsumować Porwaną w mrok. Ta 
powieść to niewątpliwie istotny element trylogii, który 
wyjaśnia wiele spraw, rozwija napoczęte w jedynce 
wątki oraz daje zapowiedź kolejnych emocjonujących 
wydarzeń w ostatniej części. Ponadto niesie z sobą 
istotną mądrość – wszystko ma bowiem dwie strony 
medalu. Niestety, nieco frywolny wydźwięk pierwszej 
połowy książki mocno nadwyrężył moją cierpliwość i 
dlatego nie jestem tak zachwycona tą powieścią, jak 
Ukochanym Nieśmiertelnym, którego zawsze chętnie 
każdemu polecam. Ostatecznie jednak przyznaję, że 
nie jest to zła lektura, stanowi miłą odskocznię od 
cukierkowych paranormali ze szkołą w tle i przystoj-
nymi, mrocznymi siedemnastkami. Dlatego Porwana 
w mrok otrzymuje ode mnie ocenę 4/6, a polecam ją 
nie tylko tym osobom, które znają poprzedni tom, ale 
także każdemu, kto ma ochotę bliżej poznać 
tajemniczych nieśmiertelnych i zanurzyć się w magyi 
płynącej z natury! 

Małgorzata Szymala (4F) 
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MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA (1891-1945) 
70. ROCZNICA ŚMIERCI POETKI 

 
Gdy pochylisz nade mną… 
 
Gdy pochylisz nade mną twe usta pocałunkami nabrzmiałe, 
usta moje ulecą jak dwa skrzydełka ze strachu białe, 
krew moja się zerwie, aby uciekać daleko, daleko 
i o twarz mi uderzy płonąca czerwona rzeka. 
 
Oczy moje, które pod wzrokiem twym słodkim się niebią, 
oczy moje umrą, a powieki je cicho pogrzebią. 
Pierś moja w objęciu twej ręki stopi się jakby śnieg, 
i cała zniknę jak obłok, na którym za mocny wicher legł.- 
 
Chciałbym zaśpiewać ci… 
 
Chciałbym zaśpiewać ci - lecz serce mi bije na trwogę, 
piosenkę cichą i złotą, jak kraje własne, kochane, 
jak ziemi przyjęcie w duszę, gdy świtem na roli stanę, 
taką jak pocałunek, którego dać ci nie mogę. 
 
Chciałbym zaśpiewać ci - lecz iść w dalszą muszę już drogę, 
pieśń jako pędy wichrów, łamiące drzewa poddane, 
jak górskich potoków huki.. jak słodką otwartą ranę... 
taką jak pocałunek, którego dać ci nie mogę. 
 
Kto chce bym go kochała 
 
Kto chce bym go kochała, nie może być nigdy ponury  
i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry.  
 
Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce  
i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej                 
trawce.  
 
I musi też ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą,  
gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą.  
 
Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka 
kuka  
lub gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą powłokę buka.  
 
Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić,  
i śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści,  
 
i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej 
ciemności,  
i być daleki od dobra i równie daleki od złości. 
 
Titanic 
 
tańczyli sny wachlarze brylantowe tęcze  
ktoś komuś szeptał w tańcu: tak - na śmierć i życie -  
wszedł steward rzekł a wszyscy stanęli jak wryci  
ladies and gentleman 

danger 
 

Córka Jaira 
 
Miłość umarła. Stygnie, twarda i nieżywa, 
jak cudne ciało, wiecznym ogarnięte cieniem. 
Spadł na nią głaz milczenia - kamienna pokrywa. 
Tydzień minął - i nikt już ratunku niw wzywa... 
  
O, jak córkę Jaira, racz ją zbudzić, Panie! 
Wstąp w pienicę grobowca, smutną nieskończenie, 
i z uśmiechem litości ręce połóż na niej, 
mówiąc: Ja ci powiadam, wstań! piękne kochanie! 
 
Zapomniane pocałunki 
 
Kto liczy nasze pocałunki, 
kto na nie zważa? 
Ludzie mają troski i sprawunki, 
Bóg światy stwarza... 
Zapomniane przez nas dwoje ich różowe mnóstwo 
spada na dno naszych dusz 
jak płatki miękkich, najpiękniejszych róż... 
Tam leżą i ciasno zduszone na sobie 
słodkim olejkiem się pocą, 
który rozpachnia się w nas każdą nocą 
i każdym ranem 
i życia zwykłego jesienne ubóstwo 
czyni róż krajem, perskim Gulistanem. 
Kto nasze pocałunki liczy? 
Kto na nie zważa? 
Bóg światy stwarza, 
nie zapisuje w księgach słodyczy... 
 
Chwiejność i zdrada 
 
Jak płaszcz na haku w kajucie huśtanej 
chwieje się życie, omdlałe wahadło. 
Przewracają się sprzęty, drżą niepewne ściany, 
pasażerowie błądzą gromadą pobladłą. 
 
To, co było na lewo, zsuwa się na prawo, 
zimną wodą przez okno oblał mnie ocean, 
z kołysanych kieliszków prysło wino krwawe, 
a szkody tej ocean nie umie ocenić. 
 
Ziemi! Lądu stałego! Dębów jak ramiona! 
Wiernych krajów bez zdrady, bez trzęsienia ziemi 
Tu w oknie zamiast nieba fale lśnią wzniesione, 
a pokój mój upada i wzlatuje z niemi. 
 
Nie mogę żyć w takiej rozterce, 
w takiej niepewności. Owijam się w pled, 
morska choroba chwyta mnie za serce, 
et je voudrais vomir mon âme dans la cuvette... 
 
 

CZEKAMY NA WASZE WIERSZE… 
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„BIDUL” MARIUSZA MAŚLANKI 
 

Narrator wyłania się już na początku – jest nim 
Borys, 10-latek żyjący w Polsce lat 80. Pochodzi 
z wielodzietnej, patologicznej rodziny. Jego rodzice 
prowadzą ciągły romans z alkoholem i przemocą, 
zrezygnowani oddają dzieci do pogotowia opiekuńczego. 
Borys wraz z rodzeństwem poznaje realia życia w takim 
miejscu. Panuje tam hierarchia, której trzeba się 
podporządkować – inaczej kończy się to biciem, 
szantażowaniem, a nawet wykorzystywaniem 
seksualnym. Chłopiec jest niezwykle wrażliwy, często 
wagaruje i zajmuje tym, co sprawia mu przyjemność – 
czytaniem, pisaniem i malowaniem. Zaczyna pisać listy 
adresowane do Pana nikt – zmyślonej postaci, której 
relacjonuje wszystkie wydarzenia. 

Przedstawiony w utworze świat jest do szpiku kości 
zły i zniszczony. Musi się z nim uporać niewinny 10-
latek. Jak ma odleźć się w tak trudnej sytuacji? Chłopiec  
mierzy się z przeszkodami, dorasta, pierwszy raz kocha. 

Bidul to piękna opowieść o zdradzie świata. Nie jest 
pozbawiona humoru, jednak widocznie przebija w niej 
samotność i cierpienie. Nie brakuje także przesłania: że 
nawet w tak parszywej rzeczywistości jest miejsce na 
uczucia, nadzieję i prawdziwą wiarę w spełnienie 
niekończącego się marzenia o wolności. Solidna 
i dosadna podróż. Polecam. 

Natalia Marchewa (4G) 

 

„CIEŃ NOCY” 
 

 Cień nocy autorstwa Andrei Cremer to jest  nie 
kolejna zwyczajna książka o wilkołakach. Nie jest to też 
kolejna opowieść o miłości nastolatków. Cień nocy 
opowiada o dziewczynie, która chce sama decydować 
o swoim życiu, chce mieć wolny wybór w miłości 
i poszukuje prawdy, żeby odnaleźć swoje prawdziwe ja. 

Książka „wpadła” w moje ręce zupełnie 
przypadkowo. Pożyczyła mi ją koleżanka, która uwielbia 
zaczytywać się w książkach typu fantasy. Z początku 
myślałam, że będzie to coś nudnego, ale myliłam się. 
Kiedy zaczęłam czytać, po prostu nie mogłam się 
oderwać. Wilkołaki które znają już swój los: Calla – 
główna bohaterka, jest alfą klanu Cień nocy i ma 
poślubić Rena – alfę klanu Kara Nocy. Shay, chłopak 
uratowany przez Callę i opiekunowie. Przygód 
i tajemniczości w tej książce nie brak. 

Ciężko jest mi znaleźć słowa, które napisać by 
zachęcić Was do przeczytania tej książki, jak  
i jej drugiej części Blask nocy. Naprawdę gorąco polecam 
do przeczytania, bo tak wciągającej książki nie miałam w 
swoich rękach. Mam nadzieję, że Wam również spodoba 
się tak jak mi i zaliczycie ją do kolekcji swoich 
najlepszych, przeczytanych powieści. 

Justyna Wlazło (2D) 
 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 
 

Chłop był wyciskany przez pana. 
 
Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go wyciągnąć z kontaktu i zakopać 
w ziemi. 
 
Pasek dobrze czuł się na wsi, lubił zwierzęta i dlatego się ożenił. 
 
Poeta urodził się częściowo w Zaosiu, a częściowo w Nowogródku. 
 
Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił. 
 
Makbet, zabijając Duncana, nadużył trochę jego zaufania. 
 
Pan Tadeusz zobaczył Zosię na płocie i poznał, że była dziewicą. 
 
Hrabia podziwiał zamek wprawionym okiem. 
 
Jacek Soplica był z początku warchlakiem, a dopiero później stał się porządnym 
człowiekiem. 
 
Wacław kochał Klarę przez dziurę w płocie. 
 
Ojciec sprzedał szkapę, aby zaoszczędzić siana dla mamy. 
 
Wokulski był pozytywistą, bo trzymał rękę na swoim interesie. 
 
Judym miał szczęście, bo wzięła go na wychowanie ciotka pijaczka. 
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WYCIECZKA W GÓRY SOWIE 
 

W poniedziałek 8 czerwca uczniowie naszej szkoły 
(a także kilkoro uczniów spoza niej :) ) pojechało na 
wycieczkę w Góry Sowie. Wycieczka została 
zorganizowana przez Pana prof. Adama Krynickiego oraz 
Pana prof. Roberta Brzezieckiego. Wyjazd miał miejsce 
ok. godziny 8:00. 

Pierwszym punktem naszej podróży był Wałbrzych, 
a konkretnie malowniczo usytuowany Zamek Książ. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy ok. godziny 11:00. Po zamku 
oprowadzał nas przewodnik, od którego dowiedzieliśmy 
się wielu ciekawych rzeczy na temat historii zamku oraz 
jego mieszkańców. Na koniec zwiedzania każdy z nas 
miał okazję dotknąć skałki szczęścia (zlepieńca 
kulmowego). Skała ta liczy wiele milionów lat i zgodnie 
z tradycją kumuluje w sobie energię, która sprawia, że 
wypowiedziane przy niej życzenia spełniają się (dla 
zwiększenia mocy tej energii i w zależności od życzenia 
należy dotknąć skały lewą, prawą bądź obiema dłońmi). 
Z zamku pojechaliśmy do znajdującej się niedaleko 
Palmiarni, gdzie mogliśmy podziwiać 12-metrowe palmy 
daktylowe, „ogródek kaktusowy” z olbrzymimi agawami 
amerykańskimi oraz wiele innych egzotycznych roślin. 

Z Wałbrzycha wybraliśmy się na zwiedzanie 
miejscowości uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój, gdzie 
chętni w pijalni wód mineralnych mogli spróbować 
leczniczych wód (szczaw) takich jak Mieszko, Anka, 
Marta, Dąbrówka czy Młynarz. Stamtąd pojechaliśmy do  
schroniska młodzieżowego w Świdnicy. Po zakwatero-
waniu czekała nas jeszcze jedna atrakcja. Była to gra 
terenowa, polegająca na znalezieniu zaznaczonych na 
mapie punktów znajdujących się w mieście (jak zawsze 
p. prof. Krynicki zadbał o to, żeby nikt nie ściągał, 
ponieważ każda drużyna miała inną mapkę :) ). Mimo 
niewielkich trudności wszystkim drużynom udało się 
wykonać zadanie w całości. W nagrodę po zakończeniu 
gry mieliśmy dużo czasu wolnego, który każdy mógł 
dowolnie wykorzystać. 

W drugim dniu naszej wycieczki mieliśmy 
zaplanowane m.in. wejście na Wielką Sowę (1015 m). 
Mimo deszczu, niskiej temperatury i wiatru wszyscy 
weszli na najwyższy szczyt Gór Sowich. Kiedy mokrzy 

i zmarznięci, ale jednocześnie szczęśliwi, że mamy to już 
za sobą, dotarliśmy do autobusu czekała na nas kolejna 
atrakcja, jaką było zwiedzanie kopalni w Nowej Rudzie. 
Najpierw zostaliśmy oprowadzeni po muzeum, gdzie 
mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych eksponatów oraz 
nauczyć się, jak w razie niebezpieczeństwa prawidłowo 
ewakuować górników z kopalni. Później przyszedł czas 
na zwiedzanie samej kopalni. Przez całą podziemną trasę 
towarzyszył nam Duszek, który bardzo skutecznie 
napędzał wszystkim strachu (głównie żeńskiej części 
wycieczki :) ). Mieliśmy też okazję spotkać Górnika 
Elektryka i przejechać się podziemną kolejką, zupełnie 
jak prawdziwi górnicy! Po zwiedzaniu kopalni 
wróciliśmy do schroniska na obiadokolację, po której do 
końca wieczoru mogliśmy odpoczywać i zbierać energię 
na następny dzień. 

Ostatniego dnia podróży po śniadaniu i wykwate-
rowaniu wyruszyliśmy do Wrocławia. Niestety droga nie 
obyła się bez nieprzyjemnych niespodzianek. Kilka 
kilometrów przed Wrocławiem w okno naszego autobusu 
uderzył kamyczek (wypadł spod kosiarki działającej na 
poboczu), który zbił szybę. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało, ponieważ szyby były podwójne. Po przybyciu 
policji i przeprowadzeniu wymaganych w takim 
przypadku czynności, mogliśmy ruszyć w dalszą drogę. 
We Wrocławiu czekał na nas rejs parostatkiem po Odrze, 
podczas którego mogliśmy zobaczyć m.in. budynki 
Politechniki Wrocławskiej, most Pokoju, czy most 
Grunwaldzki. Po rejsie mieliśmy czas wolny, który 
większość z nas przeznaczyła na zwiedzanie niezwykle 
malowniczego wrocławskiego rynku. Około godziny 
16:00 wyruszyliśmy do ostatniego punktu naszej 
podróży, jakim był Sieradz. 

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody oraz „wypadku” 
z szybą wycieczkę należy zaliczyć do bardzo udanych. 
Mieliśmy możliwość zobaczenia wielu ciekawych 
i atrakcyjnych miejsc,  mogliśmy poznać piękno naszego 
kraju. Na pewno ten wyjazd pozostawi w naszej pamięci 
wspaniałe wspomnienia. 

Aleksandra Wlazły (3D) 

 

 
Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłego dnia 14 sierpnia 2015 roku w wieku 16 lat 

 

Śp. 
Piotra Wojciechowskiego 

 
naszego kolegę, ucznia klasy 1G w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu, 

który zginął śmiercią tragiczną. 
 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 
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A może do kina? 
 

NIETYKALNI 
 

Nietykalni to francuski komediodramat z 2011 r. 
w reżyserii Oliviera Nakache’a i Erica Toledano. 

W głównych rolach występują: Francois Cluzet 
i Omar Sy, a także Anne Le Ny, Audrey Fleurot, 
Clotilde Mollet, Ciryl Mendy. 

Ta historia wydarzyła się naprawdę. 
Sparaliżowany milioner na skutek wypadku 

zatrudnia do pomocy i opieki nad sobą chłopaka 
z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. 
Różni ich absolutnie wszystko: wiek, rasa, poglądy itd. 
Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje 
początek wielu niewiarygodnym przygodom oraz 
przynosi przyjaźń, która czyni ich nietykalnymi. 

„Nietykalnymi”… Jak to rozumieć? 
Film jest bezpretensjonalny i szczery. Obejrzyj go, 

a zrozumiesz. 
Polecam 

Patrycja Ozdoba (1a) 
 

WYNIKI EGZAMINÓW 
POPRAWKOWYCH 

 
Do egzaminów poprawkowych przystąpiło 

w ostatnich dniach sierpnia 36 uczniów (17 
z technikum i 19 z ZSZ). Egzaminy poprawkowe zdało 
23 uczniów (wśród nich 6 ukończyło ZSZ), 
6 promowano warunkowo, a pozostali nie uzyskali 
promocji do następnej klasy (1 uczeń nie ukończył 
szkoły). 
 

KOMUNIKATY 
 

W czwartek 10 IX w sali 112 została 
przeprowadzona pierwsza w tym roku szkolnym akcja 
krwiodawstwa. Krew oddało 27 uczniów. 

 

Rys. Andrzej Mleczko 

W czwartek 17 IX na wycieczkę do Russowa 
pojechały klasy 2a i 2G pod opieką p. prof. S. Dęgi 
i Z. Grzesiak. 

We wtorek 22 IX na wycieczkę przedmiotową do 
PSP w Sieradzu udała się klasa 1G pod opieka p. prof. 
M. Obalskiej i L. Ubychy. 

Zajęcia integracyjne odbyły się w nast. klasach 
i terminach: 9 IX – 1a, 10 IX – 1G, 16 IX – 1c, 21 IX – 
1b, 24 IX – 1H. 

W piątek 25 IX odbyło się pierwsze w tym roku 
szkolnym spotkanie z rodzicami (15.30 i 17.00). 
 

Rok szkolny 2015/2016 
 

Rokiem otwartej Szkoły 
 

„Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się 
na kulturę, sztukę sport, środowisko lokalne. 
Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.” 
 

Grupa Teatralna „ZAMKOWA”  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

 w Sieradzu  
 

zaprasza do udziału w zajęciach teatralnych 
 

 
 

Pierwsze spotkanie po wakacjach odbędzie się 
1 października (czwartek) o godz.15.00 

w sali 208 naszej szkoły 
 

Opiekun G.T. „ZAMKOWA” 
P. prof. Sylwia Dęga-Frątczak 

 
Pierwszy w roku szkolnym 2015/2016 numer „Kuriera 

Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna 
Andrzejak (4H), Justyna Wlazło (2D), Eryka Ługowska (1D), 
Natalia Marchewa (4G), Patrycja Ozdoba (1a), Weronika 
Stępień (1G), Małgorzata Szymala (4F) i Aleksandra Wlazły 
(3D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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WRAŻENIA Z EXETER 

 

 
Dzięki udziałowi w projekcie mogłem 

wymieniać doświadczenia i poglądy z nauczycielami 
z Unii Europejskiej i Turcji. Poznałem system 
angielskiego szkolnictwa. Wymieniłem pomysły na 
pracę z młodzieżą. Niektóre metody stosuję w swo-
jej pracy. Do tej pory prowadzę korespondencję 
z nauczycielami z innych krajów. Miałem okazję 
podnieść swoje umiejętności językowe i zastosować 
je w praktyce. Poszerzyłem słownictwo oraz po-
lepszyłem wymowę. Poszerzyłem swoją wiedzę 
o historii i kulturze Wielkiej Brytanii. Miałem 
okazję zobaczyć przepiękne krajobrazy, angielską 
prowincję i stolicę z najważniejszymi zabytkami.              

Jacek Gruszka  
 

Kurs oceniam za bardzo przydatny w życiu 
prywatnym i zawodowym. Poznałam ciekawe  
aktywizujące metody nauczania i uczenia się języka 
obcego. Podniosłam  swój poziom wiedzy z języka 
angielskiego w zakresie mówienia, czytania, pisania 
i słuchania. Zdobytą wiedzę leksykalną i gramatycz-
ną wykorzystuję podczas warsztatów multimedia-
nych w Niemczech w St. Marienthal oraz do kontak-
tów mailowych z organizatorami międzynarodo-
wych spotkań z młodzieżą w Niemczech. 

Karina Szymczak 
 

Wyjazd do Exeter i udział w projekcie 
dostarczył mi wielu pozytywnych wrażeń. Oprócz 
poznania kultury brytyjskiej, zwiedzenia wielu 
ciekawych miejsc (Londyn, Exeter, Bath, Tintagel 
itd.) uczestniczyłem w zajęciach przygotowanych 
dla nauczycieli języka angielskiego. Zajęcia w szko-
le w Exeter wzbogaciły mój warsztat pracy. Pozna-

łem nowe metody nauczania języka angielskiego i 
udoskonaliłem własne umiejętności komunikacyjne. 

Szymon Czyż 
 

Udział w projekcie zmobilizował mnie do nauki 
języka angielskiego i zachęcił do jej kontynuowania. 
Ponadto poznałam nowe metody nauczania, które po 
części mogę wykorzystywać w procesie nauczania 
na niektórych zajęciach lekcyjnych. 

Dużym atutem projektu było poznanie struktury 
brytyjskiego szkolnictwa jak również odmiennych 
kultur i nowych ludzi. Warto podkreślić, iż w ra-
mach projektu poznałam historię, zabytki i zwiedzi-
łam wiele pięknych zakątków hrabstwa Devon. 

Barbara Wysota 
 

Dla mnie udział w projekcie był wspaniałą 
przygodą (trochę lata w jesieni życia) oraz ważnym 
doświadczeniem zawodowym. Cieszy mnie fakt, że 
podjęłam wyzwanie nauki języka angielskiego 
zaczynając prawie od podstaw, a co ważne nadal 
doskonalę umiejętności językowe. 

Ciekawym przeżyciem  była praca w grupie 
międzynarodowej, mogliśmy dzielić się spostrzeże-
niami, nawiązywać kontakty. Porównywaliśmy 
również systemy edukacji w różnych krajach euro-
pejskich. 

Mocną stroną kursu była różnorodność cieka-
wych materiałów dydaktycznych oraz kreatywny 
sposób prowadzenia zajęć. Doceniam bardzo 
przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie kursu. 

Bardzo ważną częścią  projektu były wspaniałe 
wycieczki. Mój rodzinny Sieradz jest najpięk-
niejszym miejscem na Ziemi, ale  zapierające dech  
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w piersiach widoki Kornwalii, Tintagel, urokliwych 
miasteczek nadmorskich zapamiętam na zawsze. 

Jadwiga  Podsiadła 
 
Jestem bardzo zadowolona z zajęć. Miałam 

okazję zapoznać się z nowymi metodami nauczania 
języka angielskiego i wymienić swoje doświadcze-
nia pedagogiczne z nauczycielami z innych krajów 
europejskich. Zajęcia prowadzone były w ciekawy, 
inspirujący sposób. Sale lekcyjne były dobrze 
wyposażone i podczas zajęć można było korzystać 
ze sprzętu biurowego oraz Internetu. Organizowane 
były liczne wycieczki krajoznawcze, które  pozwoli-
ły nie tylko lepiej poznać historię i geografię Wiel-
kiej Brytanii ale również dały możliwość rozmów 
z rodowitymi Anglikami o ich problemach społecz-
nych oraz systemie prawnym i oświatowym. 

Zakwaterowanie i wyżywienie było również 
bardzo dobre. Pokoje były jasne, bardzo wygodne, 
wyposażone w łazienkę i z dostępem do Internetu. 
Na stołówce mieliśmy okazję konsumować typowe 
angielskie dania. 

Lidia Tomaszewska 
 

Korzyści z udziału w projekcie są ogromne, 
przede wszystkim ze względu na poznane tam 
aktywizujące metody nauczania, które stosuję teraz 
na zajęciach. Przyczynia się to podniesienia 
poziomu nauczania mojego przedmiotu. Pobyt w 
Wielkiej Brytanii i kontakt z autentycznym językiem 
zmotywował mnie do dalszego doskonalenia 
umiejętności w tym języku. 

Katarzyna Krawczyk 
 

Uczestnicząc w projekcie zdobyłam nowe 
doświadczenia, poznałam system edukacji angiels-
kiej nowe techniki i metody mojej pracy zawodowej. 
Zapoznałam się z  nauczycielami z Europy i Turcji, 
z którymi mogłam nawiązać konwersację, przez co 
przełamałam swoją barierę posługiwania się języ-
kiem angielskim. Wymieniłam poglądy i pomysły na 
pracę z młodzieżą z uczestnikami projektu z różnych  

 
krajów. Poznane metody i techniki zastosowałam 
w swojej pracy.  

Zainspirowana językiem angielskim nawiąza-
łam kontakty, dzięki którym będę szukała nowych 
kursów czy szkoleń zagranicznych. Poszerzyłam 
słownictwo oraz polepszyłem wymowę dzięki 
czemu mogę prowadzić korespondencję z zaprzyjaź-
nionymi nauczycielami. Zdobyte doświadczenia 
w Anglii pozwoliły mi poszerzyć wiedzę o historii 
i kulturze Wielkiej Brytanii. Urokliwe krajobrazy, 
piękne i zadbane prowincje oraz najważniejsze 
zabytki światowej stolicy dały mi możliwość 
odpoczynku i spędzenia cudownego czasu.  

Dziękuję za udział w projekcie i niezapomnianą 
wakacyjną przygodę. 

Magdalena Skoczylas  
  

Udział w projekcie dał mi możliwość poznania 
wielu ciekawych ludzi, nowych kultur, porozumie-
wania się w języku angielskim w różnych sytuacjach 
oraz udział w ciekawych zajęciach prowadzonych 
różnymi metodami. Dużą atrakcją tego projektu były 
wycieczki organizowane do wielu urokliwych 
miejsc Devonu i Kornwalii. 

Anna Bzurska 
 

Jestem bardzo zadowolony z dwutygodniowego 
pobytu w Exeter. Pobyt na miejscu został bardzo 
dobrze zorganizowany. Zajęcia w 12-osobowych 
grupach cechował wysoki profesjonalizm prowadzą-
cych. Niezwykle cenny był bezpośredni kontakt 
z użytkownikami języka angielskiego z innych 
krajów (Włochy, Hiszpania, Turcja). Organizatorzy 
przygotowali dla nas interesujące wycieczki w pełne 
uroku zakątki hrabstwa Devon. Warunki dotyczące 
zakwaterowania i wyżywienia w kampusie uniwer-
syteckim były bez zarzutu. 

Uważam, że znacząco poprawiła się moja 
znajomość języka angielskiego. Chętnie wziąłbym 
udział w kolejnym takim wyjeździe. 

Grzegorz Brodacki


