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2 „Kurier Zamkowy” nr 2/2008/2009 
 

STYPENDIUM POKOLENIE JP II 
 

„Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.” 
 

Kapituła:  Stypendium  „Pokolenie  JP  II”  w  składzie:  ks.  Andrzej  Ziemieśkiewicz  (przewodniczący), 
p. dyr. Anna Pietrzak (zastępca przew.), p. prof. Maria Bogdańska (członek), p. prof. Iwona Bednarek (członek), 
p. prof. Henryka Głogowska (członek) wyróżniła za: 
‐ gorliwą pracę na rzecz szkoły, 
‐ za właściwą postawę religijną, 
‐ pomoc w przygotowywaniu uroczystości o Janie Pawle II, 
‐ zaangażowanie w przygotowanie i aktywny udział w rekolekcjach szkolnych oraz pracę w gazetkach szkolnych 
następujących  uczniów:  Kamilę  Banasiak  (4D),  Łukasza  Chilczuka  (3A), Mateusza  Chrabelskiego  (2B),  Paulinę 
Czyżak  (2B),  Jakuba Frątczaka  (3L),  Łukasza  Łukomskiego  (4D), Dawida Matusiaka  (2B), Michała Michalskiego 
(3B), Artura Pertkiewicza (2d), Bartłomieja Rosłana (3B) i Kamilę Sibińską (2U). 

 

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

Uroczystości odbyły się 16 X 2007 r. na sali gimnastycznej podczas 4 i 8 godziny lekcyjnej. 
Apel  poświęcony  30  rocznicy wyboru  Jana  Pawła  II  na  Stolicę  Piotrową,  podczas  którego miała miejsce 

uroczystość  przyznania  tegorocznych  stypendiów,  przygotowali:  Angelika  Król  (1A),  Katarzyna  Podsiadła, 
Justyna Prus, Barbara Skowron, Julita Stachura, Natalia Stachura i Marlena Wojtysiak (2A), Katarzyna Zalewska 
(3A), Mateusz Chrabelski, Agnieszka Hirsz, Paulina Rosłan, Marcel Suwała  i Dominika Szczepańska (2B), Michał 
Michalski, Bartłomiej Rosłan  i Robert Simiot  (3B), Natalia  Łukomska, Anna Owczarek,  Joanna Pawlak  i Milena 
Sobczak  (2D),  Justyna  Pierzakowska  (2F),  Paula  Czyżak  i  Bartłomiej  Resterniak  (2L),  Aneta  Piejak  i  Kamila 
Sibińska  (2U),  Joanna  Czyż  i  Łukasz  Łukomski  (4D)  oraz  absolwent  naszej  szkoły,  Przemek  Pawlak,  pod 
kierunkiem  p.  prof.  Iwony  Bednarek,  Dariusza  Danielewskiego,  Katarzyny  Pilc‐Vinci  oraz  p.  prof.  Marii 
Bogdańskiej i Henryki Głogowskiej. Program apelu został po południu zaprezentowany także mieszkańcom DPS 
„Bankowiec”. 

Zachęcamy do obejrzenia wystawy okolicznościowej poświęconej 30 rocznicy powołania kardynała Karola 
Wojtyły  na  papieża  na  korytarzu  I  piętra,  która  została  przygotowana  pod  kierunkiem  p.  prof.  Dariusza 
Danielewskiego, Sylwii Dęgi, Marty Siniarskiej i ks. Marcina Pachlińskiego. 
 

OTRZĘSINY 2008 
 

1  października  2008  r. w  naszej  szkole  odbyły  się  otrzęsiny  klas  pierwszych. Organizacją  tej wyjątkowej 
imprezy  zajęli  się  zeszłoroczni  zdobywcy pierwszego miejsca  czyli urocza,  inteligentna, wesoła, miła  i bardzo 
fajna klasa 2U pod kierunkiem wychowawczyni, p. prof. Jadwigi Podsiadłej. 

Tegoroczne otrzęsiny były bardzo udane, udział wzięły w nich prawie wszystkie klasy pierwsze, które na tę 
okazję musiały  przygotować:  plakat  o  swojej  klasie  lub  hasło  klasowe,  dowolną w  formie  prezentację  klasy, 
taniec  oraz  – w miarę możliwości  –  przebranie.  „Kotki”  spisały  się  świetnie,  prawie wszystkie  klasy  spełniły 
postawione przed nimi  wymagania, co łatwo dało się zauważyć będąc na sali gimnastycznej. Przy stanowiskach 
klas wisiały ich hasła i plakaty, które potrafiły rozbawić do łez. Oczywiście klasa prowadząca przygotowała różne 
„kocie”  konkurencje,  od  których  niejednego  widza  brzuch  rozbolał  ze  śmiechu.  Pierwszaki musiały  przede 
wszystkim:  zaprezentować  to  co  przygotowały  oraz  wykazać  się…  Czym?  –  np.  gwizdaniem  z  ustami 
wypełnionymi przepyszną bułką  tartą. Konkurencję  tę dało  się przełknąć, natomiast przy  karmieniu  swojego 
partnera  jogurtem  z  zawiązanymi  oczami  było  różnie.  Ale  jedno  wiadomo:  nikt  czysty  z  tego  nie  wyszedł. 
Następnie przedstawiciel  każdej  z  klas musiał narysować  karykaturę  swego wychowawcy  – efekt był wprost 
piorunujący.  Kolejną  konkurencją  był  „taniec  dzikich  kotów”  na  gazecie,  która  z  czasem  stawała  się  coraz 
mniejsza…  

Pierwsze miejsce –  zaszczytne  i  zasłużone  zajęła klasa 1L, której wychowawcą  jest p. prof. A.  Jabłońska. 
Drugie miejsce zajęła klasa 1F p. prof. E. Dominiak, a na trzecim miejscu znalazła się klasa 1A p. prof. J. Gruszki. 
Każda  z klas otrzymała dyplom,  a nagrodą  za  zajęcie pierwszego miejsca  jest oczywiście organizacja otrzęsin 
w przyszłym roku. 

Serdeczne  gratulacje  dla  zwycięzców!  Wszystkim  klasom  pierwszym  życzymy  mile  spędzonych  chwil 
w murach naszej szkoły i zapewniamy, że tutaj nie można się nudzić! 

Marlena Stawirej 
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OTRZĘSINY 2008  
(fot. Marcel Suwała) 
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Nie popadajcie w przeciętność… 
Jan Paweł II 
 

MARIUSZ BIEGNIE DO PRZODU 
 

Mariusz Kikowski to nowo odkryty w naszej szkole sportsman. Jest uczniem klasy I L (wychowawczyni 
p.  prof.  A.  Jabłońska).  Jako  koleżanka  z  klasy  lecz  także  jako  reporterka  „Kuriera  Zamkowego” 
przeprowadziłam z nim dla Was ten wywiad. 
„K. Z”: Cześć Mariusz, mam do Ciebie kilka pytań dotyczących Twojego zainteresowania sportem i życia 
osobistego. Do jakiej szkoły wcześniej chodziłeś i co Cię skłoniło do wyboru technikum logistycznego? 
Mariusz Kikowski:  Wcześniej chodziłem do Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz. Technikum logistyczne 
wybrałem ze względu na „przyszłościowy” zawód. A poza tym do wyboru tej szkoły przekonała mnie mama. 
„K. Z.”: Jak to się stało, że dostałeś się do klubu? 
M.  K.: W  szóstej  klasie  podstawówki  odkrył mnie  trener  i  tak  zaczęła  się moja  poważna  przygoda  ze 
sportem. Po  sukcesach na arenie wojewódzkiej  zdobyłem  jeszcze –  jako uczeń  szkoły podstawowej – 12 
miejsce w Polsce. 
„K. Z.”: Imponujące. A jak nazywa się ten klub? 
M. K.: Miejski Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy – Miejski Ośrodek Sportu – Sieradz. 
„K. Z.”: Jaką dyscypliną się zajmujesz? 
M. K.: Głównie lekkoatletyką, a szczególnie bieganiem na dystans od 800m do 5km. 
„K. Z.”: Jakie osiągnięcia masz już na swoim koncie? 
M. K.: Jestem mistrzem województwa oraz mistrzem dwóch województw,  jestem także trzeci w rankingu 
krajowym. 
„K. Z.”: Co robiłeś, zanim tak na poważnie zająłeś się sportem? 
M. K.: Trudno powiedzieć, bo sport jest ze mną raczej od początku. Ale wcześniej na pewno grałem w piłkę 
nożną. 
„K. Z.”: Co zamierzasz robić po ukończeniu szkoły? Czy wiążesz  ze sportem swoją przyszłość? 
M. K.: Tak. Chciałbym zostać zawodowym biegaczem.   
„K. Z.”: Będzie to wymagało pewnie wielu wyrzeczeń. A czy masz jakieś konkretne cele w życiu? 
M. K.: Bardzo chciałbym zostać mistrzem Polski i małymi krokami już do tego dążę. Liczę, że się uda. 
„K. Z.”: I ja Ci tego życzę. Czy masz jakiegoś idola? Kim on jest? 
M. K.: Tak. Jest nim mój starszy klubowy kolega, Artur Kozłowski. 
„K. Z.”: Jak zachęciłbyś innych, aby zajęli się sportem? 
M. K.: Po pierwsze, myślę, że do uprawiania sportu trzeba się urodzić. A poza tym dzięki temu prowadzi się 
zdrowy tryb życia, ma się wysportowane ciało, no i powodzenie u dziewczyn 
„K.  Z.”:  Oczywiście,  że  dziewczyny  lubią  wysportowanych  facetów.  Teraz  tak  dla  fanów.  Czy  masz 
dziewczynę? Jaka ona powinna być? 
M.  K.: Obecnie  już  nie mam. Mój  ideał widzę  tak:  powinna  być miła,  kochana,  ładna, wysoka, mądra, 
wierna, no i żeby mnie kochała. 
„K. Z.”: To życzę Ci powodzenia w poszukiwaniach. Co poza sportem lubisz robić w wolnych chwilach? 
M.K.: Lubię grać na „kompie” i w szachy, oprócz tego lubię jeszcze grać w piłkę nożną i w siatkówkę. 
„K. Z.”: Opisz, proszę, pokrótce jak wygląda Twój trening. 
M. K.: Trening trwa od 1 do 3 godzin. Zaczynamy od 5km truchtem, potem trener Rosiak przygotowuje dla 
nas ćwiczenia rozciągające. 
„K. Z.”: Są to na pewno treningi wyczerpujące. Jakie są Twoje marzenia, pragnienia? 
M. K.: Jednym z nich jest wzięcie udziału w igrzyskach olimpijskich. 
„K. Z.”:  Mam do Ciebie jeszcze jedno, ostatnie, banalne pytanie. Jak podoba Ci się nowa szkołą, klasa? 
M. K.: Oj, bardzo! W skrócie jest po prostu super, bardzo mi się podoba. 
„K. Z.”:   Dziękuję Ci bardzo za poświęcenia mi chwili czasu.  Życzę Ci wielu sukcesów w Twojej dalszej, 
sportowej karierze. 

Z Mariuszem Kikowskim, uczniem kl. 1L 
 rozmawiała Jesika Szewczyk 
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1L WYRUSZYŁA SZLAKIEM TURYSTYCZNYM KARKONOSZY 
24-26 IX 2008 r. 

 

Nasza wycieczka  rozpoczęła  się  o  godz.  10.00 
z małym  haczykiem.  Wtedy  to  pojechaliśmy  na 
stadion  MOSiR  dopingować  naszym  kolegom 
z klasy,  Mariuszowi  i  Bartkowi,  w  biegach 
przełajowych.  Bez  nich  nie moglibyśmy  oczywiście 
wyjechać w  góry,  gdyż Mariusz  postawił warunek: 
„Tylko wygram  i możemy  jechać dalej”. Tak  też się 
(prawie)  stało.  Zajął  zaszczytne  II  miejsce,  choć 
wszyscy wiemy, że i tak zasłużył na pierwsze. 

Gdy  wreszcie  wyjechaliśmy,  podekscytowani 
ale  i  zmęczeni,  cieszyliśmy  się,  że  jesteśmy  zgraną 
klasą,  której  to  jako  pierwszej w  szkole  udało  się 
wyjechać na wycieczkę integracyjną. 

Po  drodze  zatrzymaliśmy  się  w  Świdnicy,  aby 
zwiedzić Kościół Pokoju  (protestancki), który  został 
wpisany  do  światowego  przeglądu  zabytków 
UNESCO.  Niestety  był  zamknięty,  więc  nasi 
przewodnicy postanowili,  że  zobaczymy  go  jeszcze 
w drodze powrotnej. 

Gdzieś  około  godz.  20  dotarliśmy  na miejsce: 
do małej,  ślicznej  miejscowości  ‐  do  Jagniątko‐
wa. Zakwaterowaliśmy się w „Hoteliku pod dębem”. 
Niestety nasi opiekunowie nie zgodzili się na pokoje 
koedukacyjne,  więc  zastaliśmy  rozmieszczeni 
według płci. 

Następny  dzień  rozpoczęliśmy  od  zwiedzania, 
znajdującego  się  w  pobliżu,  muzeum  Gerharda 
Hauptmana, laureata nagrody Nobla. W Hucie Szkła 
zobaczyliśmy  jak  ludzie  wyrabiają  ręcznie  różne 
naczynia  ze  szkła.  Było  gorąco!  Zwiedziliśmy  także 
Muzeum  Ziemi.  Znajdowały  się  tam  zbiory 
minerałów  oraz  kamieni  szlachetnych  i  ozdobnych 
z Sudetów i z całego świata. 

Stara Chata Walońska to siedziba poszukiwaczy 
skarbów w górach (XV – XX w.), jest także miejscem 
wstępnej obróbki  kamieni ozdobnych przy  czeskiej 
Śnieżce. Otrzymaliśmy tam, poprzez próbę czterech 
żywiołów  hartujących  duszę  i  ciało,  pierwszy 
stopień wtajemniczenia walońskiego i otrzymaliśmy 
za  to  specjalne  certyfikaty.  Po wykrzyczeniu  przez 
naszych  chłopców pod Chatą Walońską w dybach: 
„Kocham naturę!” ruszyliśmy przez Karkonoski Park 
Narodowy do Wodospadu Szklarki, drugiego  co do 
wielkości  miejsce  w  Karkonoszach.  Ostatnim 
punktem  wycieczki  tego  dnia  był  zamek  Chojnik, 
który  został  wzniesiony  w  XIV  w.  przez  Bolka  II. 
Wdrapanie  się  na  wzgórze,  na  którym  się 
znajdował,  było  nie  lada  wyzwaniem,  ale  i  temu 
podołaliśmy. Widok z najwyższego punktu zamku na 
okolicę był wspaniały. 

Ostatniego  dnia wycieczki  podzieliliśmy  się  na 
dwie  grupy.  Ta  pierwsza  wędrowała  grzbietem 
Karkonoszy,  zarówno  po  polskiej,  jak  i  czeskiej 
stronie granicy. Trasa była bardzo  trudna  i wyczer‐
pująca, ale widoki zapierały dech w piersiach. Druga 
grupa wędrowała  żółtym  szlakiem  do Wodospadu 
Podgórnej.  

Ostanie  chwile w  hoteliku,  ostatnie  spotkania 
w „nie swoich” pokojach, i łezka kręci się w oku, bo 
żal  było  stąd  wyjeżdżać.  Ostanie  spojrzenia  przez 
okno,  na  cudowną  panoramę  i…  do  autokaru.  Jak 
nam  wcześniej  obiecano,  zwiedziliśmy  jeszcze 
Kościół  Pokoju,  który  został  wykonany  tylko 
z drewna, gliny i piasku.  

Jeszcze  kilka pamiątkowych  fotek w  autobusie 
i do domku… 

Jesika Szewczyk 
 

TURNIEJ SZACHOWY 
 

We wtorek 23 IX w sali 101 odbył się II Szkolny Turniej Szachowy. Wzięli w nim udział nast. uczniowie:  
K.  Pogodziński  (1B),  D.  Banaś  (1D),  T.  Świniarski  (1F),  M.  Kikowski,  A.  Świniarski  (1L),  Sz.  Gawron, 
M. Kaczmarek  (2A), P. Czyżak, A. Miller, D. Matusiak  (2B), T. Tomczyk  (2b), D.  Świniarski  (2F), P. Baran, 
K. Małecki, M. Michalski, A. Pawlak, D. Ślipek, K. Zaręba (3B), J. Frątczak, M. Musiał, Ł. Szałek, P. Szewczyk 
(3L), Z. Gawroński, W. Raj  (3U), E. Komar  (4D), K. Barszczak, M. Chudzia, M. Grzelak  (4F). Trzy pierwsze 
miejsca zajęli kolejno: Dawid Matusiak  (2B), Artur Świniarski  (1L)  i Michał Michalski  (3B). Sędziowali: pan 
Jerzy Potapski – prezes sieradzkiego klubu szachowego oraz p. prof. R. Brzeziecki. 

Zachęcamy do zapisów w klubie szachowym działającym przy LKS „Piast” w Sieradzu. 
 

Drugi w  roku  szkolnym  numer  „Kuriera  Zamkowego”  przygotowała  redakcja w  składzie:  Jesika  Szewczyk  (1L),  Iwona Gołdyn, 
Marlena Stawirej (2U), Klaudia Pałucka (3D), Karolina Sudak (3U) i Marcel Suwała (fot.) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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WYCIECZKA KLASY 1L W KARKONOSZE 
(fot. p. prof. Jacek Gruszka) 

 

   



8 „Kurier Zamkowy” nr 2/2008/2009 
 

PRZYZNANO LITERACKIE NAGRODY 
 

Nagroda „Nike” to prestiżowe polskie wyróżnie‐
nie dla najlepszej polskiej książki roku. Przyznawana jest 
corocznie od roku 1997 przez fundację tej nagrody. 

Jej  zadaniem  jest  promocja  literatury  polskiej, 
szczególnie  powieści.  Konkurs  dotyczy  wyłącznie 
autorów  żyjących. Nagrody nie można podzielić ani nie 
przyznać. Wykluczone  z  konkursu  są  opracowania  oraz 
prace  zbiorowe.  „Nike”  jest  nagrodą  literacką 
za najlepszą  książkę  roku.  Przyznawana  jest  zawsze 
w pierwszą niedzielę października. 

Zwycięzca  wyłaniany  jest  w  trzech  etapach. 
W pierwszym  poznajemy  20  nominacji,  w  drugim 
następuje  wybór  siedmiu  finalistów.  Olga  Tokarczuk 
za powieść  Bieguni  oraz  Krzysztof  Varga  za  Nagrobek 
z lastryko  znaleźli  się  w  finałowej  siódemce.  Szansę 
na otrzymanie  nagrody miał  także  Bronisław  Świderski 
za  powieść  Asystent  śmierci.  Do  „Nike"  nominowano 
także  zbiór  reportaży  Obwód  głowy  Włodzimierza 
Nowaka,  opowieść  reportażową  Czarny  ogród 
Małgorzaty  Szejnert,  esej  Twarz  Tuwima  Piotra 
Matywieckiego i tomik poezji Przelotem Urszuli Kozioł. 

5  października  2008  roku  podczas  gali,  która 
odbyła  się  w  bibliotece  Uniwersytetu  Warszawskiego 
przyznano  po  raz  dwunasty  literacką  nagrodę  „Nike”. 
Tegorocznym  laureatem  tej  nagrody  została  Olga 
Tokarczuk  za  książkę Bieguni.  Laureatka otrzymała 100 
tysięcy złotych oraz statuetkę. 

Olga Tokarczuk po otrzymaniu nagrody powiedzia‐
ła,  że  ta książka  jest próbą opisu współczesnego  świata 
przez  metaforę  podróży.  „Ja  też  jestem  biegunem  – 
dodała.  –  Pisze  się  dla  czytelników.  Jakby  nie  było 
czytelników,  to nie byłoby  literatury. Ale  tutaj zostałam 
doceniona nie tylko przez nich, ale także przez jury.” 

Statuetkę  „Nike” wręczyła przewodnicząca  jury  – 
Małgorzata  Szpakowska.  Podkreśliła  kunszt  literacki 
wielowątkowej  powieści.  Autorka  przez  poszarpaną 
narrację  potrafiła  oddać  nieciągły  i  pospieszny  styl 
dzisiejszego życia –  uzasadniała wybór M. Szpakowska. 

Kilka słów o  laureatce. Olga Tokarczuk –   pisarka, 
eseistka,  autorka  scenariuszy,  poetka.  Ukończyła 
psychologię  na  Uniwersytecie  Warszawskim.  Autorka 
książki  Bieguni  po  raz  czwarty  znalazła  się  w  finale 
literackiej  nagrody  „Nike",  ale  dopiero  ostatnia, 
nominowana w tym roku książka, przyniosła jej nagrodę.  

Bieguni  Jest  to  powieść,  w  której  pisarka  –  jak 
mówi – dokonała analizy fenomenu podróżowania przez 
współczesnych  nomadów.  Podróż  jest  chyba 
największym  zbliżeniem  do  tego,  czym  współczesny 
świat  wydaje  się  być:  ruchem,  niestabilnością.  Każda 
epoka ma pokusę nazywania stanu współczesnego sobie 
człowieka  jakimś  jednym  sprytnym  słowem. Wydało mi 
się, że współcześnie takim słowem mógłby być „biegun.” 

 
Nagroda  „Cogito”  jest  wspólnym  projektem 

Polskiego Radia  i Telewizji Polskiej. W  tym  roku została 
ona  przyznana  pierwszy  raz.  Celem  tej  nagrody  jest 
wspieranie  i  popularyzowanie  twórczości  napisanej 
i wydanej w języku polskim.  

Jury  pod  przewodnictwem  Julii  Hartwig  wybrało 
14  czerwca  25  książek  nominowanych  do  Nagrody 
„Cogito”.  Nominowani  w  pierwszej  edycji  Nagrody 
Mediów  Publicznych  „Cogito”  to  m.  in.:  Andrzej 
Bieńkowski za Sprzedaną muzykę, Małgorzata Szejnert ‐ 
autorka  Czarnego  Ogrodu,  Andrzej  Mandalian 
za Poemat odjazdu, Olga Tokarczuk za powieść Bieguni, 
Franceska Michalska za Całą  radość  życia. Na Wołyniu, 
w  Kazachstanie,  w  Polsce.  Wspomnienia,  Adam 
Zagajewski  za  Poeta  rozmawia  z  filozofem  oraz  Piotr 
Matywiecki za Twarz Tuwima. 

Podczas  gali  fragmenty  nominowanych  publikacji 
czytali polscy aktorzy, między innymi Andrzej Grabowski, 
Jan  Peszek  i  Rafał  Królikowski,  co  znacząco  uświetniło 
imprezę.  

22  września  2008  roku  podczas  gali,  po  raz 
pierwszy  została  przyznana  Nagroda  Mediów 
Publicznych w  dziedzinie  literatury  –  „Cogito”.  Jury  tej 
nagrody  najwyżej  oceniło  książkę  Czarny  Ogród 
Małgorzaty  Szejnert.  Laureatka  otrzymała  200  tysięcy 
złotych i statuetkę 

Kilka  słów  o  laureatce.  Małgorzata  Szejnert  ‐ 
dziennikarka,  pisarka,  absolwentka  Uniwersytetu 
Warszawskiego.  Jest  jedną  z  osób,  które  tworzyły 
„Gazetę Wyborczą”. Autorka  Czarnego  ogrodu  obecnie 
pracuje  nad  następną  książką,  poświęconą  historii  Ellis 
Island  ‐ Amerykańskiej wyspy,  która dla wielu  Polaków 
emigrujących  do  USA  była  pierwszym  miejscem  ich 
pobytu. 

Książka Czarny ogród  to historia  jednej ze spółek 
węglowych,  historia  Niemiec,  Śląska  i  Polski  w  ciągu 
ostatnich  dwustu  lat  i  zarazem  historia  powstawania 
dwóch katowickich dzielnic: Giszowca i Nikiszowca. 

Czarny ogród zaczyna się  jak bajka: „Sto  lat  temu 
na  Górnym  Śląsku  powstało  osiedle,  w  którym  miały 
rozkwitać  cnoty  rodzinne  i  pracownicze.  Domy  pod 
wysokimi  dachami  z  gontu  stały w  jabłoniach".  Szybko 
jednak  bajka  zmienia  się  w  fascynującą  opowieść 
o śląskich  rodach, a w  losach Giszowca  jak w  soczewce 
odbijają  się  dzieje  Śląska.  „To  arcydzieło  w  zbiorze 
śląskiej  tematyki.  Nagromadzenie  wiedzy,  obfitość 
faktów  ‐  a  zwłaszcza  talent  autorki  ‐  zapierają dech."  ‐ 
tak  o  książce  wieloletniej  dziennikarki  „Gazety 
Wyborczej" ‐ mówią krytycy. Książka Małgorzaty Szejnert 
została  już  laureatem  „Górnośląskiego  Tacyta",  była 
także nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” 2008. 

Iwona Gołdyn
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WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Akcja powieści Heidi Hassenműller pt. Dobranoc, słonko rozgrywa się w latach 50., ale powojenne realia 
stanowią tylko tło przedstawionej tu historii, potwierdzając jej uniwersalny charakter. 

Po wojnie w mieszkaniu pani Mangold zjawia się przyjaciel jej poległego męża i wkrótce zajmuje jego miejsce. 
Paraliżujący strach przed ojczymem, który tyranizuje rodzinę sprawia, że mała Gaby prze długie lata ukrywa fakt, 
iż jest przez niego wykorzystywana seksualnie. Dziewczyna przeżywa prawdziwą gehennę, próbuje uciec z domu, 
a nawet popełnić samobójstwo. 

Autorka w przejmujący sposób kreśli jej zmagania z samą sobą i rodzący się w niej bunt wobec ojczyma, 
któremu usiłuje się przeciwstawić, by położyć kres swemu cierpieniu. 

Przynajmniej raz w życiu każdy z nas natknie się na książkę o tej tematyce. Brutalna rzeczywistość, którą ukazała 
autorka, nie dociera z reguły do czytelników. Do mnie dotarł sens i realność tej książki. Nie wiem, jak będzie z wami. 
Plusem powieści jest to, że ukazuje ona w prosty sposób problem wykorzystywania seksualnego. W XXI wieku ten 
problem nie zanika, raczej nasila się. Najgorsze jest to, że ofiary przemocy obwiniają siebie o sprowokowanie 
sprawcy i boją się poprosić kogokolwiek o pomoc. Wydaje się to nielogiczne, ale niestety tak to wygląda. 
Uważam, że tego typu książki powinny być bardziej rozpowszechniane, aby uświadomić pokrzywdzonym i osobom 
postronnym, że istnieje coś takiego jak Błękitna Linia, czy też telefon zaufania. Nikt nie powinien ukrywać faktu, 
że jest wykorzystywany lub dzieje się z nim coś złego za pośrednictwem innych osób. Każdy człowiek ma prawa, 
których pod żadnym pozorem nie można łamać, bowiem grozi to pozbawieniem wolności. 

Zdecydowanie polecam. Nie mam żadnych uwag co do tej książki. Wydaje się dobrym materiałem do walki 
przeciwko złu na świecie. Czytając z pewnością nie pożałujecie. Nie jest to bowiem smętna historyjka o przemocy, 
tylko dobra książka, która ukazała mi wiele ważnych aspektów życia, których nie powinno się ignorować. 

Klaudia Pałucka 
PS Książkę H. Hassenműller pt. Dobranoc, słonko można wypożyczyć w bibliotece szkolnej. 

 

KOMUNIKATY 

 

W  dniach  24‐26  IX  na  wycieczkę  w  Kotlinę  Jeleniogórską  pojechała  klasa  1L  pod  opieką  p.  prof. 
A. Jabłońskiej, J. Gruszki i J. Ziarnika. 

W  dniach  25‐27  IX  14  uczniowie  naszej  szkoły  należący  do  szkolnego  wolontariatu  uczestniczyło 
w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności „Podziel się posiłkiem”. 

W poniedziałek 6 X w sali 07 ze znanym sieradzkim regionalistą, panem Janem Pietrzakiem spotkali się 
uczniowie  klas:  1a,  1B  i  3D  wraz  z  opiekunami:  p.  prof.  K.  Pilc‐Vinci  i M. Woźniak.  Pan  Jan  Pietrzak 
w niezwykle  interesujący sposób przedstawił związki M. Dąbrowskiej z Ziemią Sieradzką, w szczególności 
skupił się na Piorunowie k/Kwiatkowic, gdzie patronka naszej szkoły pracowała nad powieścią Noce i dnie. 
Spotkanie to zorganizowało Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa”. 

We wtorek 7 X na korytarzu I piętra uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu z okazji Dnia Patronki 
Szkoły, Marii Dąbrowskiej. Program apelu zaprezentowano dwukrotnie: o godz. 1040 – 1A, 1B, 2B, 1D, 1F, 
2F, 1L, 2L, 3L, a o godz. 1410 – klasom 2a, 2b, 1c, 2d, 3b, 3F, 3D, 2D, 2U, 2A. Apel przygotowali uczniowie 
klasy 2b pod kierunkiem p. prof. S. Dęgi i W. Grzesiaka. 

Również we wtorek 7 X Sąd Rejonowy dla  Łodzi  Śródmieścia zarejestrował Towarzystwo Wspierania 
Inicjatyw „Zamkowa 15” i wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Podczas indywidualnych biegów przełajowych, które przeprowadzono 7 X drugie miejsce zajął Mariusz 
Kikowski (1L). Gratulujemy!!! 

W  czwartek  9  X  o  godz.  1100  szkołę  odwiedziła  pani  Jolanta  Chełmińska,  Wojewoda  Łódzki. 
Z przyjemnością informujemy, że Pani Wojewoda jest absolwentką naszej szkoły. Podczas krótkiego pobytu 
spotkała się m. in. z dyrekcją szkoły oraz ze swoją nauczycielką j. polskiego, p. prof. Haliną Wilczyńską. 

W  czwartek  16  X  na  wycieczkę  integracyjną  do  Łodzi  wybrała  się  klasa  1F  pod  opieką  p.  prof. 
E. Dominiak  i  J. Podsiadłej. Uczestnicy wycieczki m.  in. w C. H. „Manufaktura” obejrzeli  film pt. Mamma 
Mia. 

W środę 22 X do Łodzi na Straszny dwór pojechali uczniowie z klasy 1L (21) i 2L (16) wraz z opiekunami: 
p. prof. A.  Jabłońską  i K.  Laszczyk. Uczestnicy wycieczki  zapoznali  się ponadto  z ofertą usług kulturalno‐
rozrywkowych C. H. „Manufaktura”. 

W każdy wtorek o godz. 1355 w sali 103 można uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych. Zachęcamy 
do udziału.   
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WIERSZE „AMORKA” 
 

Tylko Ty
 

Nie tylko, gdy słońce świeci na niebie, 
Moje serce zawsze bije dla Ciebie. 

Żadnych problemów przed Tobą nie kryję,  
Bo od dawna dla Ciebie żyję. 

Znam na pamięć Twoje oczy i ręce, 
A chcę poznać Twego ciała coraz więcej. 
Jesteś ważniejszy dla mnie niż cały świat. 
Podaruję Ci symbol miłości – róży kwiat. 

Dzięki Tobie zapomniałam złe wspomnienie. 
Naszej miłości wystarczy jedno spojrzenie. 

Patrzyłam na Ciebie z uśmiechem, 
Nie nazwałam tego grzechem. 

Bo uczucie to nie grzech 
Nie rozpusta całować 

‐ Twoje usta.  
 
 

*   *   *  
Ktoś umiera 

Bóg go zabiera. 
Wie, że was boli, 

Odbiera go niewoli. 
Stwarza wam cierpienie, 

Jemu wyzwolenie. 
Tęsknicie za nim 
A on bliżej Boga. 

Rozumiesz to jednak 
Trudno Ci się pogodzić. 
Kochasz go nadal... 

 
Nasza radość 

 

Wierszy pięknych pisanie 
Największe nasze „kochanie”. 
Dla nich wspaniale jest marzyć, 

Z nimi na co dzień żyć. 
Słuchając słowika 
I szumu strumyka, 

Poezja w myślach przemyka. 
Mój rozum tę czynność miłuje,  
Ręka pisze, co serce dyktuje. 
Słowa ogromną wartość mają, 
Tacy jak ja w wiersze je składają. 
Mogę tworzyć w każdą porę,  

A najlepiej wychodzą wieczorem. 
Po dniu marzeń i tysiącu pragnień. 

Opisane, połączone 
W całość stworzone 

‐ wiersze. 
 

Sen 
 

Trzymaliśmy się za ręce – wiem 
To było jak sen. 

Złoty kwiat lotosu popłynął w dal, 
A ja w sercu mam Ciebie i żal. 

 
 

*   *   * 
Ilekroć myślę o Tobie 

Zastanawiam się, czy mogę. 
Czy w sercu mogę Cię mieć 
I każdą od Ciebie rzecz.  
Gdziekolwiek jestem  
Tam Ty i moje sny. 

 
 

Zemsta 
 

Gdy będę w niebie 
Będę żyć bez Ciebie. 
Gdy będę w piekle 
Będę Cię straszyć, 

Ile zechcę. 
Będziesz bał się mnie strasznie,  

A ja Ci nie wybaczę. 
Przestanę Cię nękać, gdy zobaczę, 

Jak serce Ci pęka. 
Przestałeś mnie bawić 

Zrywam z Tobą  
Nie będę Cię straszyć. 

 
 

Natura 
 

Na zielonej łące 
Pasły się zające. 

Niedaleko był staw, 
Choć nie było w nich koralowych raf. 

Pływały w nim kaczki, 
A po piasku chodziły raczki. 
Miały uśmiech szeroki, 

Staw był głęboki. 
Śpiewały skowronki, 

A sarny uciekały przez łąki. 
Czegoś się przestraszyły 

I się w głąb ukryły. 
Zwierzęta są ruchliwe,  

Bo są szczęśliwe. 
To wszystko zrobiła natura 
I każdy krzyknął: „Hura”. 
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KRZYŻÓWKA 2/2008/2009 

przygotowała Karolina Sudak 
 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

 
Polecenia: 
1. Sygnał kończący lekcje. 
2. Inaczej lekcje. 
3. Trudno ją znaleźć w stogu siana. 
4. Ich dzień obchodzimy 14 października. 
5. Mydlana... 
6. Pani profesor ucząca nas biologii. 

7. Nauka o budowie człowieka. 
8. Zastrugasz nią ołówek. 
9. Tytuł znanej powieści W. Reymonta. 
10. Ziemia ma jej kształt. 
11. Nosisz go przy brzydkiej pogodzie. 
12. Lubi myszy. 
13. Robią go pszczoły. 

 
Cztery  pierwsze  osoby,  które  przekażą  poprawne  rozwiązanie  krzyżówki,  otrzymają  nagrody  książkowe. 

Odpowiedzi prosimy przekazywać p. prof. G. Brodackiemu. W kolejnym numerze podamy poprawne odpowiedzi oraz 
nazwiska osób nagrodzonych. 

Za  prawidłowe  rozwiązanie  Krzyżówki  1/2008/2009  nagrody  książkowe  otrzymały:  Żaneta  Kokocińska, 
Angelika Król i Agnieszka Szukalska (1A). 
 

HUMOR 
 

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 
„Państwa córka Zosia jest nieznośną gadułą.” 
Uczennica przynosi dzienniczek z odpowiedzią ojca: 
„To pestka. Gdyby pan słyszał jej matkę…” 
 
Rozmawiają dwaj uczniowie: 
‐ Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się 
pouczyć. 
‐ I co wtedy robisz? 
‐ Czekam, aż mi przejdzie. 
 

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala: 
‐ Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy. Ci co 
wiedzą – prawą ręką, ci co nie wiedzą – lewą ręką. 
 
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły do 
domu. 
‐ Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy. 
‐ Dlaczego? 
‐ Nie musisz kupować książek na przyszły rok szkolny. 
Zostaję w tej samej klasie. 
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