
WRZESIEŃ 
 
Wrzesień sypnął wrzosami, 
Grzybami pachnie w lasach, 
A ja jestem myślami 
nad morzem – na wczasach. 
 
I choć kalendarz na ścianie 
Pokazał wrześniową datę, 
Ja chciałbym pływać w morzu, 
I gonić po lesie tatę, 
 
I jeździć na rowerze 
Od rana do wieczora, 
Więc proszę pana ministra, 
Niech trwa wakacyjna pora! 

Bożena Heluszka 
 

 
Fot. p. prof. Marcin Świniarski 

 
W poniedziałek 4 września 2016 o godzinie 8.15 

przywitaliśmy na boisku nowy rok szkolny 2017/2018. 
Na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
przybyło 526 uczniów. Wśród nich znalazło się 138 
pierwszoklasistów: 83 z technikum i 55 z Branżowej 
Szkoły I Stopnia Nr 2. 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. 

 

WYCHOWAWCY 
KLAS PIERWSZYCH: 

 
1D – p. prof. Barbara Wysota 

1G – p. prof. Sylwia Smorawska-Gierczyńska 
1L – p. prof. Katarzyna Siwka 
1a – p. prof. Maciej Pawlak 

1b – p. prof. Monika Grzelak 
 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy! 
Redakcja i opiekun „Kuriera Zamkowego”

 

PIERWSZE WRAŻENIA 
 

Nasza przygoda ze szkołą zaczęła się podczas 
uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Gdy 
stałyśmy przy wejściu do szkoły towarzyszył nam stres –
wiadomo: zaczął się dla nas nowy ważny etap w życiu. 

Nasze pierwsze szkolne zajęcia rozpoczęły się od 
lekcji języka polskiego. Nieco zagubione nie wiadziałyśmy 
jak trafić do właściwych sal, ale starsi koledzy chętnie 
wskazali nam wszystkie klasy. Bez problemu dogadaliśmy
się z nowymi koleżankami i kolegami z klasy, a także z
wychowawczynią. Po pierwszym tygodniu w szkole 
musimy stwierdzić, że nauczyciele, z którymi miałyśmy
lekcje, byli dla nas bardzo mili i wyrozumiali. Byłyśmy
bardzo zaskoczone, gdy pani profesor dała nam kluczyki
szafek – w gimnazjum mie miałyśmy takich udogodnień. 
Od starszych uczniów usłyszałyśmy wiele pozytywnych 
opinii na temat szkoly, nauczycieli i pozostałych
pracowników, lecz dopiero po przekroczeniu jej progu
zdałyśmy sobie sprawę z tego, jak dobrą podjęłyśmy 
decyzję. 

Gdybyśmy miały możliwość przejścia do innej 
szkoły, na pewno byśmy tego nie uczyniły. 

Uczennice z klasy 1G
 

WYNIKI EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 
 

Szkoła Promo-
wanych 

Niepromo-
wanych 

Promowanych
warunkowo 

Technikum 12 1 12 
ZSZ 17 3 1 
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 
Fot. p prof. Marcin Świniarski 

 

 

PIERWSZE WRAŻENIA 
 

Każdemu z nas dzień 1 września kojarzy się 
z nowymi wyzwaniami i z pytaniem: czy damy radę? Dla 
mnie ten dzień był szczególnie trudny, ponieważ właśnie 
tego dnia miałam przekroczyć próg nowej szkoły. 
W mojej głowie pojawiło się wiele pytań, m. in. czy i jak 
odnajdę się w nowym środowisku i wśród nowych, nie 
znanych mi dotąd ludzi. 

W tym dniu od rana przygotowywałam się do 
wyjścia na rozpoczęcie roku szkolnego. Specjalnie 
wstałam wcześniej, aby się nie spóźnić. Na boisku 
oczekiwałam na zakończenie apelu, by poznać bliżej 
swoją nową klasę oraz wychowawczynię. Pomimo obaw, 
które towarzyszyły mi wcześniej, próbowałam nie 
okazywać zdenerwowania. Ostatecznie okazało się to 
zbędne. Nowe koleżanki i nowi koledzy okazali się mili, 
sympatyczni i pomocni. Z każdym dniem coraz lepiej się 
rozumiemy. 

W pierwszym tygodniu nauczyciele zapoznali nas 
z programami nauczania na ten rok szkolny. Domyślam 
się, że będzie ciężko, ale trzeba się dostosować do 
wymagań nauczycieli. 

Moje pierwsze wrażenie wynikające z obserwacji 
nauczycieli jest takie, że znacząco przyczyniają się oni do 
tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole. Zaletą szkoły 
jest wysoki poziom nauczania, który sukcesywnie 
z każdym rokiem wzrasta. 

Magda Wojtkiewicz (1L) 
 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI 
 

Tegoroczne wakacje spędziłam w domu. 
Wbrew pozorom nie nudziłam się. Tyle się działo, 
że nie jestem w stanie wszystkiego opisać… 

Na początku spotykaliśmy się w kameralnym 
gronie, tzn. ja i moja przyjaciółka. Wspólne wypady, 
wycieczki rowerowe, spacery i rozmowy na 
niekończące się tematy. Potem zrobiło się trochę 
tłoczno. Dołączyło do nas paru znajomych i razem 
organizowaliśmy różne wyjazdy. Tak zleciały dwa 
miesiące. W ostatni weekend wakacji razem 
z przyjaciółką zrobiłyśmy sobie małe „house party”, 
gdzie powspominałyśmy te przemijające właśnie 
wakacje i te, których mamy już za sobą niemało. 
Taka mała retrospekcja. Nie obyło się również bez 
zrobienia postanowień na nadchodzący, ostatni 
przed maturą, rok szkolny. Obie w tym roku 
szkolnym przygotowujemy się do matury, więc 
postanowienia były podobne. I nim się obejrzałam 
zadzwonił pierwszy szkolny dzwonek. 

Wakacje minęły szybko, zbyt szybko. Zresztą 
tak, jak każde. A teraz przyszedł czas nie na 
odpoczynek, ale na ciężką pracę, bo niby do matury 
daleko, ale tak naprawdę ona czai się tuż za rogiem 
i nadejdzie szybciej niż myślimy… 

Justyna Wlazło (4D)

 
ZAPRASZAJĄ Biblioteka Pedagog Psycholog Pielęgniarka 

Poniedziałek 1010 – 1710 845 – 1510 - 800 – 1430 
Wtorek 930 – 1630 800 – 1120  800 – 1345 800 – 1430 
Środa 850 – 1530 1115 – 1615  800 – 1300 800 – 1430 

Czwartek 1010 – 1530  845 – 1140 - 800 – 1430 
Piątek 1010 – 1410  845 – 1105 - 800 – 1430 
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Rok z książką: 
 

JUŻ MNIE NIE OSZUKASZ 
 

Harlan Coben w swoich powieściach przyzwyczaja 
nas do nader przyjemnego wysiłku zmagania się z 
prawdą faktów, która rzadko kiedy okazuje się być 
naprawdę tym, czym miała być. Dotyczy to zarówno tych 
„zapasów” myśli, które stają się udziałem wykreowanych 
przez niego postaci. Nie inaczej jest z nami czytelnikami, 
którzy choćby nie wiem jak się starali, ulegamy 
złudzeniom rozwiązania tajemnicy. A przecież 
ostatecznie przegrywamy w tym swoistym wyścigu o 
fakty śledztwa.  

Główna bohaterka Maya Stern, do niedawna czynny 
jeszcze żołnierz, dla której walka na śmierć  
i życie była chlebem powszednim, traci w 
niewyjaśnionych okolicznościach męża. Wspólny spacer  
w parku miejskim kończy się dla tej małżeńskiej pary 
tragicznie. On jest ofiarą dość zuchwałego napadu z 
bronią w ręku, ona zaś uciekając z miejsca 
dramatycznych wydarzeń, nie będzie w stanie uciec od 
krwawych i bolesnych wspomnień. Zabójstwo męża to 
tylko katalizator, który budzi jeszcze gorsze lęki 
powiązane z wcześniejszą śmiercią ukochanej siostry. A 
porównanie do metafor onirycznych jest tutaj jak 
najbardziej na miejscu, bo sen jest przekleństwem 
głównej bohaterki. Nie ma nocy, w której Maya Stern nie  

 
jest dręczona doświadczeniami wojennymi – krzykiem 
zabijanych z jej rozkazu cywili, które ścierają się z 
krzykiem ukochanego Joego. Coben nie byłby jednak 
sobą, gdyby postać swojej bohaterki narysował wprost i 
oczywiście. Zdradzę tylko, że dość szybko nabieramy 
niewytłumaczalnego wrażenia, że Maya Stern nie tylko, 
że może mieć coś wspólnego ze śmiercią męża, ale także 
kto wie, czy nie jest jej sprawczynią. 

Monika Wlazło (2G) 

 
NORA ROBERTS – KŁAMCA 

  
Nora Roberts (ur. 10 października 1950 r. w Silver Spring, w stanie Maryland w USA) – pisarka 

amerykańska, autorka przeszło 200 romansów i kryminałów, której nazwisko znalazło się na liście światowych 
bestsellerów. Kłamca to jej najnowsze osiągnięcie literackie. 
 

Kłamca to opowieść przepełniona  romantycznymi 
wątkami i chwilami grozy. Główną bohaterką jest 
Shelby, wdowa po zmarłym w tragicznym i tajemniczym 
wypadku mężu, Richardzie. Po jego śmierci okazuje się, 
że był on oszustem i kłamcą. Udawał bogatego 
mężczyznę, a pozostawił żonę z długami. Kobieta chcąc 
o tym zapomnieć postanowiła wrócić do rodzinnego 
miasta, do rodziny. Sytuacja szybko nabiera tempa. 
Shelby poznaje mężczyznę swojego życia, zakochuje się 
od pierwszego wejrzenia. Jest nim Griffin Lot. Radosne 
chwile w ich życiu przeradzają się w strach, bezradność. 
Jej powrót do Tennessee nie wszystkim się spodobał. 
Z jej powodu zaczynają ginąć ludzie związani z byłym 
mężem. Znajduje się w dużym niebezpieczeństwie. 

Czy stanie się coś z jej rodziną? 
Czy w jej życiu zagości spokój? 
Powieść ta pokazuje nam, jak bardzo możemy się 

mylić, jak łatwo jest kimś manipulować. Zaufanie do 
drugiej osoby nie zawsze jest kluczem do szczęścia. 

Polecam tę książkę, ponieważ jej lektura bardzo 
wciąga:  im dłużej się ją czyta, tam większą wzbudza ona  
 

w nas ciekawość. Trzyma w napięciu i pobudza naszą 
wyobraźnię. Czyta się ja płynnie – jest napisana prostym 
językiem. Chwilami ma się wrażenie, jakbyśmy to my 
byli jej bohaterami. 

Daria Błazik (2G) 
 

KOMUNIKATY 
 

20 VIII 1847 r. urodził się Bolesław Prus. Z tej 
okazji w bibliotece szkolnej można zapoznać się z 
wystawą okolicznościową poświęcona życiu i twórczości 
autora Lalki. 

W czwartek 21 IX kucharze z klasy 2a wzięli udział 
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu w prelekcji 
pani Wiesławy Sujeckiej nt. zabytków Sieradza i Ziemi 
Sieradzkiej. 

W piątek 22 IX odbyły się pierwsze w tym roku 
szkolnym spotkania z rodzicami. 

Zajęcia integracyjne odbyły się w nast. klasach 
i terminach: 1D – 11 IX, 1a – 18 IX, 1G i 1L – 21 IX, 1b 
– 25 IX. 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

Tagliatelle ze szpinakiem 
 

Składniki: 
• makaron tagliatelle na 2 porcje 
• 2 małe cebule 
• 2 ząbki czosnku 

• 100 g liści szpinaku 
• 150 g niebieskiego sera pleśniowego (Roquefort, Lazur) 
• 100 g śmietany 18% 

• biały pieprz 
• gałka muszkatołowa 
• sól 

 

Przygotowanie: 
Cebulę pokroić w kostkę i smażyć na patelni aż do zeszklenia. Czosnek pokroić w cienkie plasterki i dodać do cebuli. 

Wymyte liście szpinaku dodać do cebuli z czosnkiem, wszystko wymieszać i smażyć aż szpinak zmniejszy swoją objętość. 
Przygotować posoloną wodę na makaron, ugotować tagliatelle al dente, zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. Ser 
pleśniowy pokroić w kostkę i dodać do szpinaku. Wszystko wymieszać aż do momentu gdy ser zacznie się roztapiać, dodać 
śmietanę. Ciągle mieszać, aż ser połączy się ze śmietaną. Doprawić do smaku białym pieprzem, gałką muszkatołową 
i ewentualnie solą. Makaron wymieszać z sosem, podawać ciepło. 

Krem z kurek 
 

Składniki: 
• 50 dag kurek 
• cebula 
• 0,5 l bulionu warzywnego 

• 100 ml gęstej śmietany 
• natka pietruszki 
• 1 łyżka masła 

• 1 łyżeczka kurkumy 
• sól morska 

 

Przygotowanie: 
Kurki dokładnie płuczę i oczyszczam z piasku. Cebulę drobno siekam. W rondlu roztapiam masło, dodaję cebulę, kurki 

i duszę kilka minut pod przykryciem. Część kurek odkładam do dekoracji, resztę podlewam bulionem i gotuję około 20 
minut. 

Pod koniec gotowania dodaję łyżeczkę kurkumy i doprawiam solą. Po zdjęciu z kuchenki miksuję zupę na gładki krem. 
Podawać z gęstą śmietaną i natką pietruszki. 
 

Gofry 
 

Składniki (na około 6 sztuk): 
• 1,5 szklanki mąki pszennej 
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
• szczypta soli 
• 2 łyżeczki cukru pudru lub kryształu 

• 1 łyżka cukru wanilinowego 
• 2 jaja 
• ½ szklanki oleju roślinnego (np. słonecznikowego) lub roztopionego masła 
• 1 i 1/3 szklanki mleka 

 

Przygotowanie: 
Mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia, sól, cukier, cukier wanilinowy. Wszystko wymieszać, a następnie 

dodać jajka, olej roślinny oraz mleko. Zmiksować mikserem na gładką masę, tylko do połączenia się składników. Ciasto 
można odstawić aby odpoczęło (na około 15 minut), ale nie jest to konieczne. Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez około 
3 - 3,5 minuty. Gofry po upieczeniu odkładać na metalową kratkę. Podawać z ulubionymi dodatkami np. marmoladą, 
dżemem, owocami i bitą śmietaną. 
 

Amerykańskie czekoladowe ciasteczka 
 

Składniki (na 12 -15 dużych ciastek): 
• 110 g masła 
• 180 g cukru 
• 1 duże jajko 
• 30 g kakao 

• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 
• 165 g mąki pszennej 
• pół łyżeczki sody oczyszczonej 
• szczypta soli 

• pół łyżeczki proszku do pieczenia 
• 100 g gorzkich  posiekanej gorzkiej czekolady 
• 100 g posiekanej mlecznej czekolady 

 

Przygotowanie: 
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. W misie miksera umieścić masło i cukier. Utrzeć do 

powstania jasnej i puszystej masy maślanej. Dodać jajko i utrzeć do połączenia. Dodać ekstrakt z wanilii i zmiksować. Do 
tak przygotowanej masy dodać mąkę pszenną, kakao, sól, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Zmiksować do 
połączenia. Dodać chocolate chips i zmiksować tylko do połączenia. 2 duże płaskie blachy wyłożyć papierem do pieczenia. 
Z ciasta formować duże kulki (najlepiej jedno ciastko upiec najpierw na próbę, by dopasować wielkość ciastka po 
upieczeniu, jaka będzie Wam odpowiadała) i układać na blasze w dużych odległościach od siebie. Lekko spłaszczyć dłonią 
i piec w temperaturze 175-180ºC (piekłam z termoobiegiem) przez około 10-12 minut.  
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KRZYŻÓWKA MIESIĄCA 
 

Przyg. Daria Błazik i Monika Wlazło 
 

140 lat temu urodził się Bolesław Brus 
 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.      X           
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 

 
1. Prawdziwe nazwisko Bolesława Prusa. 
2. Miasto, w którym twórca zmarł, to… 
3. Epoka, w której Bolesław Prus tworzył. 
4. Kim był Bolesław Prus? 
5. Napis wyryty na nagrobku Prusa. 
6. Powstanie, w którym brał udział. 

7. Jego ulubiona miejscowość wypoczynkowa 
8. Głównymi bohaterami tej powieści są 
Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka. 
9. Utwór Prusa, który ukazał się w „Kurierze 
Warszawskim” pod pierwotnym tytułem 
Chybiona powieść. 

 

Z TEKI PATRYCJI ŻURAWSKIEJ 
 

Bohaterowie Mistrzostwa Świata – Londyn 2017 
 

ADAM KSZCZOT 
Srebro na 800 m 

PAWEŁ FAJDEK 
Złoto w rzucie młotem 
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WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO 24-26 V 2017 
 

 
 
W dniach 24-26 maja 2017 r. odbyła się szkolna 

wycieczka do Zakopanego, w której uczestniczyły 42 
osoby z naszej szkoły (i klika osób spoza niej). 
Wycieczka została zorganizowana przez pana prof. 
Adama Krynickiego i pana prof. Roberta Brzezieckiego. 
Odjazd z Sieradza nastąpił punktualnie o 7.00 spod ZUS. 
Dzięki dobrym warunkom na drodze dojechaliśmy do 
celu godzinę przed planowanym czasem. 

Pierwszym miejscem, które zwiedzaliśmy był 
zamek Pieskowa Skała znajdujący się w Ojcowskim 
Parku Narodowym, niedaleko Krakowa. Na dziedzińcu 
zamku (znanego m.in. z filmu Janosik) zrobiliśmy sobie 
grupowe zdjęcie. 

Pan prof. Brzeziecki opowiedział historię i legendę o 
zamku. Wybudowany został przez Kazimierza Wielkiego 
w XIV w. Potem król Ludwik Węgierski darował go 
Piotrowi Szafrańcowi. Było to nie tyle wyrazem 
królewskiego uznania za jego zasługi, co zadość-
uczynieniem za ranę, jaką odniósł obdarowany w wyniku 
zatargu z węgierskimi dworzanami króla. 

Nazwa Pieskowa Skała pochodzi jak mówi legenda 
od psa, który zanosił Dorocie, (pochodziła z zacnego 
rodu Toporczyków) jedzenie wspinając się po murze, 
ponieważ dziewczyna nie chciała wyjść za mąż za 
Szafrańca. Był on stary i niezbyt ładny, a ona kochała 
innego młodzieńca. Za karę została uwięziona w wieży. 
Inna opowieść mówi, że skała była w kształcie psa. 
Następnie zwiedzaliśmy muzeum, w którym znajdowały 
się sale podzielone na bloki tematyczne tj. średniowiecze, 
renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, Młoda Polska, 
XX-lecie międzywojenne Wystawa składała się 
z obrazów, rzeźb, strojów mebli. 

Obok zamku znajduje się Maczuga Herkulesa. 
Deszczowa pogoda zmieniła nasze plany w 

Zakopanem, nie weszliśmy na Gubałówkę i tor 
saneczkowy. Zamiast tego pojechaliśmy na Krupówki. 
Tam mieliśmy godzinę wolnego czasu na kupienie 
pamiątek, niektórzy odwiedzili tradycyjną Biedronkę.  

Około 17.00 przyjechaliśmy na kwaterę. Właściciele 
czekali na nas przed pensjonatem, serdecznie nas 
przywitali. Na początku byliśmy trochę przerażeni 
pokojami i budynkiem, który był jak labirynt, ale szybko 
się zaklimatyzowaliśmy i czuliśmy jak w domu. 
W każdym pokoju był telewizor. Mogliśmy również, o 
każdej porze korzystać z kuchni.  Gospodarze bardzo się 
o nas troszczyli. W pierwszy dzień obiadokolacja skła-
dała się z zupy grzybowej, ziemniaków, sosu i surówki. 

Po krótkiej nocy czekało na nas śniadanie: chleb, 
bułki, dżem, sery, wędliny. Niestety i w drugi dzień 
pogoda nam nie dopisała, pomimo, że gospodarz naszego 
pensjonatu – góral z krwi i kości, zapewniał nas o pieknej 
pogodzie bez deszczu. Tego dnia mieliśmy się wspinać 
się na Sarnią Skałę (1372 m n.p.m.).  

Zajechaliśmy do miejscowości Kiry i wyruszyliśmy 
w Dolinę Kościeliską. Droga najpierw była szeroka 
i żwirowa, następnie zmieniła się w kamienistą – piękną, 
ale śliską. Widoki przysłaniały nam chmury, patrzeliśmy 
bardziej w dół, aby się nie pośliznąć na mokrych 
kamieniach.  

Na wysokości 1112 m n.p.m. znajdowała się 
Jaskinia Mroźna, odkryta przez Stefana Zwolińskiego 
i Tadeusza Zahorskiego w 1934 r., do zwiedzania 
udostępniono ją 12 lipca 1953 r., całkowita jej długość 
wynosi 773 m. Jaskinia ta to prawie prosty tunel, niezbyt 
wygodna. Najgorszym miejscem było, gdy woda sięgała 
po kostki pomimo tego było jeszcze nisko i wąsko. 
Szliśmy jeden za drugim, ci co byli na początku 
informowali tych za sobą o warunkach jakie ich czekają. 
Gdy wyszliśmy z jaskini, schodziliśmy już z góry po 
drewnianych schodach i potem znowu szlakiem 
żwirowym. Pomimo, że padał deszcz do autobusu nie 
wróciliśmy przemoknięci, dzięki temu że każdy miał 
płaszcz przeciwdeszczowy; najbardziej ucierpiały buty.  

Wracając zatrzymaliśmy się jeszcze na 20 minut 
przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach. 
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Przed obiadokolacją, czekała nas jeszcze jedna 
atrakcja, a że przestało padać, to warto było skorzystać i 
zobaczyć Wielką Krokiew im. Stanisława Marusarza, 
otwartą 22 marca 1925 r. Jest najstarszą i największą 
skocznią narciarską w Polsce. Na skocznię prowadził 
wyciąg krzesełkowy, z którego nie skorzystał jedynie pan 
Brzeziecki twierdząc, że się nie boi oraz że nie wszystko 
musi zobaczyć. W chwili, gdy zakupiliśmy bilety zaczęło 
padać. Poszliśmy pod zadaszenie, aby odczekać trochę, 
niestety deszcz zamiast przestawać padać to padał coraz 
bardziej. Podczas kasowania biletów, były problemy z 
otwarciem się bramki, wszystko było mokre i nieraz nie 
odczytywało biletu, ale jakoś się udało każdemu przejść. 
Przejazd wyciągiem był ciekawy, najgorsze okazały się 
mokre siedzenia i padający na nas deszcz. Gdy już 
zjechaliśmy na dół i szliśmy do autobusu – przestało 
padać. 

Powróciliśmy do kwatery. Kierowca naszego 
autokaru, gdy zobaczył właściciela, podbiegł do niego 
i zgłosił mu pretensje, że pomylił się co do pogody. A 
góral odpowiedział mu na to: „w górach może być tak 
albo tak”. Pobiegliśmy wszyscy na górę do swoich pokoi, 
by przebrać się z mokrych rzeczy. Niektórzy zdążyli 
wziąć prysznic, innym zabrakło ciepłej wody. Przed 17 
poszliśmy na pyszną obiadokolację, na której dostaliśmy 
zupę pomidorową z ryżem, kotlet schabowy, ziemianki, 
kapustę i na deser szarlotkę. 

Około 19 wybraliśmy się na Krupówki. Poszliśmy 
do muzeum figur woskowych. Mieliśmy nie wchodzić 
do środka, bo odstraszyła nas cena biletu była, ale po 
udanych negocjacjach weszliśmy. Były tam m.in. figury 
sportowców: Adama Małysza, Justyny Kowalczyk, 
najsłynniejszych malarzy: Leonardo de Vinci, Pablo 
Picasso, postaci bajowych: Shrek, osiołek, postacie 
science-fiction, historyczne: Wielka Trójka, Adolf Hitler, 
G. Bush, osoby z Księgi Guinnesa: człowiek najgrubszy, 
o największej stopie, kobieta z najdłuższą szyją, z 
największym biustem. Potem niektórzy poszli do 
restauracji i tam śpiewali przy muzyce, którą grał syn 
naszej gaździny. Inni poszli do McDonalda, albo 
kupowali pamiątki. Około 21 wróciliśmy na kwaterę. 

W ostatnim dniu było ciepło i świeciło słońce. Przed 
śniadaniem przyjechał na teren pensjonatu pan 
z oscypkami, u którego zrobiliśmy spore zaopatrzenie. Po 
śniadaniu niektórzy wykorzystywali pogodę i spacerowa-
li po okolicy. Wreszcie mogliśmy zobaczyć góry, które 
nie były przysłonięte mgłą. Szkoda było nam odjeżdżać 
z Zakopanego, ale czekał na nas jeszcze Kraków. 

Tym razem nie zwiedzaliśmy tradycyjnie Wawelu 
czy rynku, ale pojechaliśmy do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Tam wchodziliśmy  
(niektórzy wjeżdżali windą) na wieżę z tarasem 
widowiskowym. Obok niej był kościół, do którego 
weszliśmy na chwilę w trakcie mszy. To tutaj znajduje 
się obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji 
Faustyny przez malarza Adolfa Hyłę. Niedaleko 
sanktuarium znajduje się kościół św. Jana Pawła II, 

w którym znajduje się sutanna z krwią papieża, z dnia 
zamachu.  

O godzinie 13 poszliśmy do auli wykładowej, gdzie 
odbyła się umówiona z siostrą Dorotą prelekcja trwająca 
niecałą godzinę o św. Faustynie, o jej dzieciństwie, 
o życiu rodzinnym i życiu w zakonie, o objawieniach 
Jezusa, dusz czyśćcowych i innych świętych. 

Ostatnim miejscem, jakie zwiedziliśmy, był Kopiec 
Kościuszki i widok z niego. W drodze powrotnej 
mieliśmy kilka postoi, najdłużej zatrzymaliśmy się w 
McDonaldzie, a potem dojechaliśmy do Sieradza. 

Warto wspomnieć o atmosferze, która panowała w 
autobusie. Prawie przez cały czas jechaliśmy w rytmie 
disco polo, prowadzone były ciekawe, śmieszne 
rozmowy, niektórzy grali w karty. Za każdym razem, gdy 
wsiadaliśmy do autobusu, byliśmy dwukrotnie liczeni 
przez pana Brzezieckiego, aby nikt nie zginął. Nieraz trzy 
razy, gdy za pierwszym wychodziło dobrze, a za drugim 
razem źle, trzeba było wszystkich od nowa liczyć. 

Dzięki opiece i trosce opiekunów wycieczka 
przebiegła bez żadnych przeszkód, każdy powrócił 
zdrowy, a jeśli komuś coś dolegało, to wnet wrócił do sił. 

Monika Kozielska (3D) 
 

„Życie to nie bajka” 
Powiedział raz ktoś 

I ten ktoś nie raz w życiu 
Dostał w kość 

Są ciężkie chwile 
Często bardzo niemiłe 
Lecz walczymy z nimi 

Nie poddajemy się 
Idziemy do przodu 

I nie zatrzymujemy się 
Robimy swoje 

Raz dobrze raz źle 
Ale to jest życie 

I to nie zmieni się 
Więc walczmy 

I nie załamujmy się 
Bo to jest najgorsze 

Poddać się 
Dominik Ubych (3c) 

 

LATEM ODŁOŻYLI PIÓRO 
 

+ 30 VI – Tadeusz Kijonka (ur. 10 XI 1936) – prozaik, 
poeta i dziennikarz. 
+ 14 VII – Julia Hartwig (ur. 14 VIII 1921) – poetka, 
eseistka, tłumaczka literatury pięknej. 
+ 2 VIII – Wanda Chotomska (ur. 26 X 1929) – pisarka, 
autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży. 
+ 13 VIII – Zofia Garbaczewska-Pawlikowska  
(ur. 20 II 1922) – poetka, pisarka i malarka. 
+ 19 VIII – Janusz Głowacki (ur. 13 IX 1938) – prozaik, 
dramaturg, scenarzysta, felietonista i eseista. 
+ 27 VIII – Maria Szypowska (ur. 11 VIII 1929) – pisarka i 
działaczka społeczna. 

 
Pierwszy w roku szkolnym 2017/2018 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie:  Justyna Wlazło i Patrycja 

Żurawska (4D), Daria Błazik i Monika Wlazło (2G), Patrycja Ozdoba (3a), Monika Kozielska (3D) i Magda Wojtkiewicz (1L) pod opieką 
p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO 24-26 V 2017 
Fot. p. prof. Adam Krynicki 

 

 
TE CYTATY ZNAJDZIESZ W LALCE B. PRUSA. ZWRÓĆ NA NIE UWAGĘ CZYTAJĄC KSIĄŻKĘ 

 
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij 

nowe życie. 
 

...Najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym. 
 

Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. 
 

Głupstwo, wszystko głupstwo!...(...) głupstwo całe życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy. 


