
   
WYNIKI WYBORÓW 

DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

Wybory odbyły się 25 X 2007 r. 
 

1. Jakub Frątczak – 206 głosów, 
2. Magdalena Bednarek – 69 głosów, 
3. Bartłomiej Rosłan – 67 głosów, 
4. Michał Michalski – 52 głosy, 
5. Robert Szymaszek – 47 głosów, 
6. Kamila Sibińska – 34 głosy, 
7. Sebastian Góźdź – 31 głosów, 
8. Aleksandra Buczkowska – 28 głosów. 

 
JESTEŚMY NA EURO 2008!!! 

 
Polscy piłkarze w sobotę 17 listopada 

na Stadionie Śląskim w Chorzowie pokonali 
reprezentację Belgii 2:0 i zapewnili sobie 
po raz pierwszy w historii udział w Mis-
trzostwach Europy, które w 2008 r. odbędą się 
w Austrii i w Szwajcarii. Więcej na s. 9-10. 

 
LITERACKI NOBEL 2007 

 
Więcej na stronach 5-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
WSPANIAŁY 

SUKCES! „NON OMNIS MORIAR” 
 

26 X 2007 r. odbyła się 
powiatowa licealiada. Dru-
żyna reprezentująca naszą 
szkołę zajęła pierwsze 
miejsce w zawodach w pił-
kę ręczną. W składzie zwy-
cięskiej drużyny znaleźli 
się: Adam Błaszczyk (1d), 
Mateusz Chrabelski (1B), 
Przemek Czarnecki (3C), 
Sebastian Góźdź (1B), 
Bartosz Grzelak (3L), Piotr 
Kokot (1L), Cezary Króli-
kowski (2b), Jakub Kubiak 
(3L), Bartosz Matusiak 
(3C), Przemek Mikołajczyk 
(3L), Piotr Sobczak (2L), 
Łukasz Tworek (1d), 
Tomasz Zagłoba (3C) 
i Marcin Zielonka (3L). 

Gratulujemy drużynie 
i p. prof. Markowi Przyby-
łowi! 

 
W przededniu Wszystkich Świętych w bibliotece szkolnej mogliśmy za-

poznać się z okolicznościową wystawą poświęconą pamięci nauczycieli 
naszej szkoły, którzy już odeszli. Wystawę przygotowali ks. Andrzej 
Ziemieśkiewicz oraz p. prof. Maria Bogdańska i Henryka Głogowska. 
Nauczycielom pomagali uczniowie z klasy 2B. (Fot. p. prof. Marcin 
Świniarski). 
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NASI NAUCZYCIELE, 
KTÓRZY JUŻ ODESZLI… 
 
+ Edmund Bednarski, 
przedmioty zawodowe 
+ Alicja Błaszczyk,  
pisanie na maszynie 
+ Władysław Boras, 
przedmioty zawodowe 
+ Tadeusz Brzeziński, 
przedmioty zawodowe 
+ Zenon Cybulski, 
przysposobienie obronne 
+ Jerzy Filipowicz, 
wychowanie fizyczne 
+ Władysław Gąsior, 
przedmioty zawodowe 
+ Halina Gonera,  
język polski 
+ Józefa Groszewska 
+ Kazimierz Januszkiewicz, 
wychowanie fizyczne 
+ Stanisław Jurczak 
+ Erazm Kiciński, 
wychowanie fizyczne 
+ Czesław Maciuszonek,  
język rosyjski 
+ Antoni Malanowicz, 
przedmioty zawodowe 
+ Antoni Marzec,  
geografia i historia 
+ Marianna Marzec, 
matematyka 
+ Kazimiera Nowakowska, 
wychowanie fizyczne 
+ Zygmunt Rybacki, 
wychowanie fizyczne 
+ Jadwiga Szubiga,  
język angielski 
+ Ireneusz Śliwiński, 
wychowanie fizyczne 
+ Seweryn Tur,  
drugi dyrektor szkoły 
+ ks. Lucjan Wiatrowski, 
religia 

Pamiętamy… 
 

Od czerwca 2002 roku 
w zbiorach „Szkatuły Piórem 
Rzeźbionej” Pana Jana Matu-
siaka gromadzone są egzem-
plarze „Kuriera Zamkowego”. 

Panie Janie, dziękujemy za 
ten zaszczyt! 

Grzegorz Brodacki 

 

 
Z głębokim smutkiem żegnamy 

 
Pana Jana Matusiaka 

 
wybitnego Sieradzanina, niestrudzonego w działalności na rzecz 

rodzinnego miasta,  współzałożyciela Towarzystwa Przyjaciół Sieradza, 
twórcę „Szkatuły Piórem Rzeźbionej”, 

przyjaciela gazetki szkolnej „Kurier Zamkowy” 
 

redakcja i opiekun „Kuriera Zamkowego”

 
Jan Matusiak – Wybitny Sieradzanin, Wielki Patriota, Twórca „Szkatuły 

Piórem Rzeźbionej”, dzieła jakiego nie posiada żadne miasto na świecie. 
Żegnaliśmy Pana Jana Matusiaka na cmentarzu sieradzkim ze sztandarem 

naszego Zespołu Szkół. Mieliśmy bowiem to szczęście, że Pan Jan obdarzył 
naszą szkołę szczególnym zaufaniem, powierzył nam kształtowanie swoich 
wnuków: Kamila i Radomira. 

Mimo swoich bardzo poważnych problemów ze zdrowiem zaglądał 
na Zamkową 15, pytał o wnuków, cieszył się z ich dokonań i sukcesów. Był 
dumny, że Radomir – dziś student Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi – jako uczeń liceum profilowanego o pro-
filu zarządzanie informacją, tutaj ujawnił swoje talenty, zaprezentował 
zdolności i fascynacje muzyczne, tworzył filmy, które zyskały uznanie także 
poza szkołą. 

Pan Jan Matusiak interesował się wszystkim, co wiązało się z historią 
szkoły, prosił o materiały dotyczące ważnych wydarzeń i osób, o wpisy w nie-
zwykłej „Szkatule”, zawierającej zwierzenia mieszkańców Sieradza oraz osób 
znaczących, odwiedzających nasze miasto. 

Włączał się w przedsięwzięcia szkoły. Udostępnił m. in. część swoich 
zbiorów na wystawę poświęconą 40-leciu istnienia naszego Zespołu Szkół. 
A kiedy organizowaliśmy spotkanie uczniów z wnuczką Henryka 
Sienkiewicza podpowiedział, aby w obecności Pani Marii Sienkiewicz złożyć 
kwiaty pod tablicą pamiątkową ufundowana Sienkiewiczowi przez sieradzan, 
wmurowaną w ścianę zewnętrzną Sieradzkiej Kolegiaty. Poprosił też wtedy 
Panią Marię o dokonanie wpisu w kolejnym tomie „Szkatuły”. 

Pan Jan Matusiak poświęcił „Szkatule” i ogromnym zbiorom jej 
towarzyszącym, zgromadzonym w niewielkim mieszkaniu przy ul. Targowej, 
całe swoje życie. W tworzeniu niezwykłego dzieła wspierała Go dzielnie 
małżonka, Pani Zenobia. 

Co teraz stanie się ze zbiorami? 
Podczas ostatniej wizyty w szkole Pan Jan powiedział mi, że po cichu 

marzy, aby Radomir kontynuował Jego dzieło – utrwalał, wykorzystując 
najnowsze metody i techniki to, co zasługuje na uwagę i pamięć potomnych, 
a dotyczy Naszej Małej Ojczyzny. Może tak się stanie, może w ten sposób 
my, jako szkoła która kształciła Radomira, będziemy mieli swój skromny 
udział w kontynuowaniu dzieła Wielkiego Sieradzanina, Niezwykłego 
Człowieka – Pana Jana Matusiaka. 

P. Dyr. Ignacja Buda 
 
Byłem zaskoczony, gdy zaproponował mi wpis do „Szkatuły”. 
Napisałem o moim Sieradzu, o pracy, o ludziach… W domu Pana Jana 

pachniało historią… Podziwiałem jego pasję i wytrwałość. Dziś zastanawiam 
się, co będzie ze zgromadzonym kapitałem wspomnień. 

Czy Sieradzanie zaliczą ten egzamin z historii? 
P. Prof. Janusz Ziarnik
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KĄCIK KULINARNY ANI WOJTYNKI 
czyli „Po prostu mi to ugotuj!” 

 

ZUPA GRZYBOWA Z KASZĄ 
Składniki: 
• 6 suszonych grzybów 
• 3 łyżki kaszy perłowej 
• 2 l wody 
• 2 łyżeczki soli 
• ¼ łyżeczki pieprzu 

• 2 cebule  
• 2 łyżki masła  
• 2 łyżki mąki 
• ¾ szklanki przegotowanego, zimnego mleka 
• posiekany koperek lub natka z pietruszki 

 
Grzyby namoczyć na kilka godzin, następnie odcedzić i pokroić w cieniutkie paseczki. Do garnka 

włożyć grzyby i kaszę, wlać wodę, przyprawić solą i pieprzem; gotować na małym ogniu przez godzinę. 
Masło rozgrzać na patelni, dodać posiekaną cebulę, podsmażyć ją ciągle mieszając; dodać do zupy, 

gotować dalsze ½ godziny. 
Mąkę wymieszać z 2-3 łyżkami mleka, dodać do zupy, następnie wlać pozostałe mleko, starannie 

wymieszać (w razie potrzeby przelać przez sito),ciągle mieszając doprowadzić do wrzenia. Gotować 15 
minut na małym ogniu. Zupę podawać gorącą, posypaną  zieleniną. 

 

GOŁĄBKI 
Składniki: 
• 50 dag kaszy jaglanej, 
• 25 dag boczku lub świeżej słoniny,  

• średniej wielkości główka kapusty białej, 
• pieprz, sól 

 
Kaszę opłukać, oczyścić, zalać w garnku gotującą wodą; po 5 minutach odcedzić. Boczek pokroić 

w drobną kostkę, wymieszać z kaszą, doprawić solą i dużą ilością pieprzu. Kapustę sparzyć w garnku, aby 
liście zmiękły. Ostrożnie odciąć liście, rozłożyć i wyciąć grube nerwy liściowe. Na każdy liść kłaść po 1–1,5 
łyżki kaszy (w zależności od wielkości liścia), następnie zawinąć gołąbki. 

Dno dość dużego garnka wyłożyć pozostałymi liśćmi kapusty. Gołąbki ułożyć warstwami i zalać wodą, 
aby były całkowicie przykryte. Gotować około 3 godzin, aż kasza będzie miękka. 
 

ROGALIKI DROŻDŻOWE 
Składniki: 
• 50 dag mąki, jajo, 
• 5 dag masła lub margaryny, 
• szklanka mleka, 

• 10 dag drożdży, 2 łyżki cukru, 
• nadzienie: dżem, konfitury, dowolna masa 

 
Z mleka, dwóch łyżeczek cukru i drożdży przygotować rozczyn. Gdy urośnie, dodać go do mąki, wbić  

jajo, dodać stopiony tłuszcz oraz cukier. Zagnieść ciasto, rozwałkować pociąć na trójkąty, ułożyć na nich 
nadzienie. Zawinąć trójkąty uformować rogale, ułożyć na posmarowanej blasze. Pozostawić do wyrośnięcia, 
posmarować roztrzepanym białkiem i wstawić do gorącego piecyka (200°C). Piec na złoty kolor. 

 
 

Smacznego!!! 
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CO W UCHU GRA? 

MUZYKA MŁODYCH( DANE NA LICZBIE 100 OSÓB

MUZYKA 
ELEKTRONICZNA; 

30; 30%

ROCK; 20; 20%REGGAE & DANCE 
HALL; 15; 15%

HIP HOP; 13; 13%

NEW JAZZ; 10; 10%

SKA; 7; 7%

POZOSTAŁE; 5; 5%MUZYKA ELEKTRONICZNA
ROCK
REGGAE & DANCE HALL
HIP HOP
NEW JAZZ
SKA
POZOSTAŁE

 
 

Dziś trudno sobie wyobrazić młodego człowieka, który na pytanie, jakiej muzyki słucha 
odpowiedziałby, że nie słucha muzyki. Artykuł ten poświęcony jest muzyce, która najczęściej 

i najchętniej jest odbierana przez młodych ludzi. 
 

ELECTRO - nowe oblicza dyskotek 
 

Zgodnie z powyższym sondażem 30% ankietowanych doszło do wniosku, że ich wibracją jest muzyka Electro, 
która jest zaliczana do tzw. muzyki nowoczesnej, granej na instrumentach elektronicznych w dyskotekach 

klubach niemal na całym terytorium naszego kraju.  
Muzyka electro jest nowym gatunkiem muzycznym, lecz liczba fanów tego młodego stylu jest ogromna. Muzyka 

elektroniczna składa się z wielu podgatunków. Najczęściej padające z ust ankietowanych to: 
HAUS, TECHNO, DRUM & BASS, OLD SCHOOL I CLUBBASSE 

Ambitne kierunki muzyki elektronicznej ( Drum & Bass) można wysłuchać w audycji „Nocny Trans” nadawanej 
na antenie „Radia Łódź” w piątki od godz. 24.00 do 06.00 DJ- grają na żywo  

(WWW.RADIOLODZ.PL\NOCNYTRANS) 
 

ROCK- wielki powrót do gitary 
Według sondażu przeprowadzanego na zlecenie, TVP Kultura aż 20% młodych ludzi odpowiedziało, 

że najchętniej sięgają po płyty z muzyką rockową.  
 Muzyka rockowa powraca na wyższe półki sklepowe głównie dzięki nowo powstającym zespołom, które 

w swojej muzyce poruszają tematy antypolityczne i miłosne, tak łatwo i miło akceptowane przez coraz bardziej 
znudzoną polityką młodzież. 

Do najbardziej popularnych współczesnych zespołów rockowych w Polsce należą: 
HAPPYSAD, METALLICA, SYSTEM OF A DOWN, KULT, FARBEN LEHRE, STRACHY NA LACHY, 

HURT, PIDŻAMA PORNO, MY DYING BRIDE. 
Koncert formacji Farben Lehre odbędzie się 25. listopada 2007 r. podczas kolejnej edycji imprez z cyklu „Festrock” 

w klubie Hades w Zduńskiej Woli. 
MUZYKA ROCKOWA NA ANTENIE „NASZEGO RADIA” W CZWARTKI OD GODZ.22.00  

(ZACIER.NASZE.PL) 
 

REGGAE / DANCE HALL – „korzenna” muzyka z Karaibów. 
 Następną najpopularniejszą odmianą muzyczną jest Reggae i Dance Hall, potocznie znany jako Ragga (15%). 

Obydwa gatunki swą historie zaczynają na Jamajce, gdzie są „symbolem narodowym”. Reggae popularność 
zdobyło dzięki Bobowi Marleyowi, który takimi przebojami jak „No women no cry”, „Shot the Sherif” 
zawojował serca milionów fanów na całym globie i nie ma miejsca na ziemi, gdzie nikt by nie znał tego 

wokalisty pochodzącego właśnie z Jamajki.  
Dance Hall jest współczesną odmianą muzyki reggae, która odmienia się rapem i dodawaniem instrumentów 

elektronicznych, co czyni ją szybszą i lepiej odbieraną przez młodych ludzi. 
W Polsce czołowymi systemami muzyki Reggae i Dance Hall są: 

VAVAMUFIN, EST WEST ROCKERS, DREADSQUAD, CING G, NATURAL DREAD KILLAZ, JAMAL 
RYTMY REGGAE I DANCE HALL SĄ EMITOWANE W AUDYCJI “KORZENIE FM” NADAWANEJ 
W ŚRODY OD GODZ. 22.00 NA ANTENIE NASZEGO RADIA NA CZĘSTOTLIWOŚCIACH 104.7 FM 

(WWW.KORZENIE.NASZE.PL) 
 

.POZOSTAŁE DANE SONDAŻOWE DZIELĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: 
13%- HIP HOP, 10%- NEW JAZZ, 7%- SKA, 5%- pozostałe.  

                                                                                                                                    
RAJU&EDUKATOR - KLASA 1 L              
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DORIS LESSING – NOBLISTKA XXI WIEKU 
 

Na Nobla czekała 30 lat. Stała się żywym 
symbolem marksizmu, feminizmu, antykolo-
nializmu i sprzeciwu wobec apartheidu. Uznawana 
jest za autorkę feministyczną. Napisała ponad 40 
dzieł. 11 X 2007 r. przyznano jej literacką 
Nagrodę Nobla. Jest najstarszą Noblistą – 22 
października skończyła 88 lat. 

Urodziła się 22 X 1919 r. w Persji. Jej ojciec 
był urzędnikiem tamtejszego Imperial Bank, 
a matka pielęgniarką. Doris całe dzieciństwo 
i młode lata mieszkała w Rodezji Południowej 
(obecnie Zimbabwe), na kukurydzianej farmie. 
Chodziła do szkoły zakonnej, gdzie siostry 
straszyły ją wizjami piekła. Od 13. roku życia 
stała się samoukiem. Czytała książki: Dickensa, 
Scotta, Stevensona i Kiplinga. Gdy miała 15 lat 
opuściła rodzinę, by pracować jako pomoc 
domowa. Później czytała książki o polityce 
i socjologii. Wtedy zaczęła pisać. W 1937 r. 
przeniosła się do Salisbury, gdzie pracowała jako 
telefonistka. W 19. roku życia poślubiła Franka 
Wisdoma, z którym miała dwoje dzieci. Parę lat 
później w komunizującym Left Book Club 
poznała Gottfrieda Lessinga (przyszłego 
niemieckiego ambasadora w Ugandzie), swego 
drugiego męża, któremu urodziła syna. Do komu-
nistów zraziła się ostatecznie w roku 1956, 
po stłumieniu rewolucji węgierskiej. 

Pisząc o afrykańskim zderzeniu kultur, tam-
tejszej niesprawiedliwości społecznej i rasizmie 
oraz o konflikcie między indywidualnymi 
dążeniami człowieka a jego świadomością 
społeczną, naraziła się władzom RPA i Rodezji 
Południowej. W 1956 roku uznano ją tam 
za persona non grata. Do RPA przyjechała dopiero 
w 1995 r., by spotkać się z córką i wnukami. 
Przekonała się, że w Afryce jej twórczość i osoba 
cieszy się uznaniem wśród społeczeństwa. 

Twórczość Lessing dzieli się na trzy fazy - 
zainteresowanie komunizmem (lata 1944-56), gdy 
pisała radykalne teksty na tematy socjalne, 
motywy psychologiczne o zabarwieniu feminis-
tycznym (lata 1956-69) i wreszcie zachłyśnięcie 
się sufizmem (mistyczno-ascetycznym nurtem 
doktryny islamskiej), które znać zwłaszcza w cyk-
lu jej pięciu powieści fantastycznych Canopus 
in Argus. Archives (1979-83). 

Debiutowała powieścią The Grass Is Singing 
(1949), sfilmowaną w roku 1981. To historia 
białej Afrykanerki wychodzącej za farmera, 
którego nie kocha. 

W quasi-autobiograficznym pięcioksięgu 
Children of Violence (1952-65) zawarła swoje 
wrażenia z życia w Afryce. 

Feministką nazwano ją po wydaniu The 
Golden Notebook (1962). Jej bohaterką jest 
pisarka Anna Wulf samotnie wychowująca córkę, 
która rozpisuje swoje życie w czterech notesach. 
Piąty - tytułowy złoty notes - ma stanowić jej 
egzystencjalną syntezę. 

Lessing pisze głównie książki psychologiczno-
obyczajowe. W Polsce znamy jej Lato przed 
zmierzchem (1973, wyd. pol. 1976) o dojrzałej 
kobiecie, która odmienia swoje życie wyjazdem 
jako tłumacz na międzynarodową konferencję 
na temat żywności, Pamiętnik przetrwania (1975, 
1980), Piąte dziecko jest utrzymaną w stylistyce 
grozy historią rodziny, której sielankowe szczęście 
zostaje zburzone przez przyjście na świat 
odmieńca Bena. Jej kontynuacja to (1988, 1992) 
Podróż Bena (2000, 2005), w której bezwarun-
kowa miłość matki do Bena doprowadziła 
do rozpadu rodziny. 

Gdy w latach 80. osłabła jej popularność chcąc 
sprawdzić, ile znaczy samo jej nazwisko – 
napisała powieść pod pseudonimem Jane Somers. 
Książkę odrzucił jej wydawca; odniosła sukces 
(w innym wydawnictwie) dopiero wówczas, gdy 
Lessing przyznała się do jej autorstwa. 

W 1996 r. ukazała się jej powieść Love Again 
(o zakochanej 65-latce). Rok później współpraco-
wała z kompozytorem Philipem Glassem – pisała 
libretto do opery The Marriages Between Zones 
Three, Four and Five, wystawionej po raz 
pierwszy w Heidelbergu. Po publikacji w 1999 r. 
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książki Mara and Dann (futurystyka o dwójce 
dzieci żyjących w nowej erze lodowcowej) 
powiedziała: „Uwielbiam pisać. Jestem smutna, 
gdy kończę książkę. Pisanie uwalnia mój umysł.”. 

Ostatnia powieść Lessing The Cleft (2007) 
opowiada o starym rzymskim senatorze starają-
cym się opisać początki ludzkości – pradawną 
społeczność kobiet, które obchodzą się bez 
mężczyzn. 

Była wielokrotnie honorowana, m.in. 
w 2001 r. nagrodą Księcia Asturii. Żyje na lon-
dyńskim przedmieściu Hampstead, ma swoją 

stronę internetową w witrynie MySpace. Ostatnio 
ma kłopoty ze słuchem, co zdaniem lekarzy jest 
pochodną antymalarycznych tabletek, które brała 
w dzieciństwie. 

Do dziś jest bardzo cenioną pisarką. Z niez-
wykłą swobodą połączyła wszelkie konwencje 
od realizmu po powieść psychologiczną, literaturę 
podróżniczą i autobiograficzną, aż po science 
fiction.  

Z całą pewnością pisarka zasłużyła na tę 
nagrodę. 

Opracowała: Eliza Kasperska 
 
 
 

BRAWA DLA OLGI I MARZENY !!! 
 

W poniedziałek 15 X uczennice kl. 3F: Olga Figińska i Marzena Owczarek znalazły na sieradzkim 
rynku portfel, a nim 490 zł. Zgubę przekazały straży miejskiej, a ta właścicielowi. Gratulujemy 
dziewczynom odwagi bycia uczciwym człowiekiem. Bądźmy szczerzy: nie wszyscy uczniowie naszej 
szkoły decyzję koleżanek przyjęli ze zrozumieniem. Ale z całą pewnością wszyscy chcieliby mieć 
wokół siebie tylko uczciwych ludzi. 

 
 

USYPALIŚMY WIELKĄ GÓRĘ GROSZA 
 

W piątek, 26 października 2007 r., zakończyła się szkolna edycja organizowanej po raz ósmy przez 
Towarzystwo Nasz Dom akcji Góra Grosza. W tym roku zebraliśmy 335 zł i 66 groszy. Wszystkie 
zgromadzone pieniądze przeznaczone zostaną na tworzenie rodzinnych domów dziecka i rodzin 
zastępczych.  

Najwięcej monet zebrały klasy: 1B i 2A oraz 3L. Klasy te otrzymały dyplomy Samorządu 
Uczniowskiego, pod patronatem którego prowadzona była zbiórka i nagrodę niespodziankę – jeden 
dzień bez pytania. Za zbieranie pieniędzy odpowiedzialne były uczennice klasy 1B: Patrycja Miłek, 
Aleksandra Szymonik i Anna Wania. Dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się do akcji!!! 

 
 

KOMUNIKATY 
 

W pierwszym tygodniu listopada w bibliotece szkolnej mogliśmy zapoznać się z wystawą 
okolicznościową poświęconą zbrodni katyńskiej. Wystawa nosiła tytuł: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże 
na niebie, / Zapomnij o mnie” (A. Mickiewicz, Dziady, cz. III) i zbiegła się z ogólnopolskimi 
obchodami Dni Katyńskich. Wystawę przygotowały p. prof. Maria Bogdańska i Henryka Głogowska 
oraz ks. Andrzej Ziemieśkiewicz. 

W poniedziałek 19 listopada klasa 4F wzięła udział w warsztatach w Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu. Uczniom towarzyszył p. prof. Jacek Gruszka. 

W środę 21 listopada na wycieczkę do Łodzi pojechała klasa 1A z wychowawczynią, p. prof. 
Karoliną Smus i p. prof. Katarzyną Krawczyk. 

W czwartek 22 listopada do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl Wszystkie dzieła Szekspira 
pojechało 48 najbardziej zaangażowanych w życie szkoły uczniów pod opieką p. prof. Iwony Bednarek, 
Zofii Grzesiak i pani Bogumiły Bobrycz. 

Zachęcamy do zwiedzenia wystawy fotografii p. prof. Janusza Ziarnika pt. Buk. Z wystawą prac 
pana profesora można zapoznać się w galerii sztuki BWA w Sieradzu do 19 grudnia br. 
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Warto przeczytać! 
 

HALINA SNOPKIEWICZ I „SŁONECZNIKI” 
 

Halina Snopkiewicz (1934-1980) pozostaje do dziś znaną powieściopisarką, tłumaczką i autorką 
powieści dla młodzieży. Zadebiutowała w 1962 roku jako tłumaczka literatury greckiej, wydała 
wtedy powieść Słoneczniki, poruszającą tematykę rozwoju psychologicznego młodzieży. Uznawana 
jest powszechnie za pisarkę tzw. powieści dla dziewcząt, omawiających ich problemy dotyczące 
życia wewnętrznego, szkolnego i społecznego. W swoich książkach opisuje najczęściej tematy 
związane z pierwszą miłością i budzeniem się zainteresowań erotycznych. Jej utwory w dużej 
mierze oparte są na materiale autobiograficznym, osadzonym w realiach lat 60. XX wieku. 
 

„Jestem dzieckiem grzechu”. Nie, żeby to od razu była prawda, ale brzmi to dobrze i tak właśnie 
Lilka Sagowska, główna bohaterka Słoneczników, zaczyna swój pamiętnik. Sam początek już wciąga, 
a to dopiero przedsmak całej opowieści, która jest i do śmiechu i do westchnienia. 

Książka zawiera wiele dziwnych i zabawnych przygód, na przykład wywieszenie przez całą klasę 
klepsydr na mieście, które mówiły o śmierci jednej z nauczycielek j. polskiego (która na nieszczęście 
klasy jeszcze żyła). Sytuacja na początku może i przedstawiała się zabawnie, ponieważ wszyscy 
nauczyciele wiedzieli, czyja to sprawka. Konsekwencje były jednak straszne: cała klasa została 
wydalona ze szkoły, dopiero po pewnym czasie uczniowie mogli wrócić na zajęcia. 

Zdarzenie to na szczęście skończyło się ostatecznie tylko złymi ocenami ze sprawowania i zmianą 
nauczycielki j. polskiego. 

Oczywiście to nie jedyne wydarzenie z życia Lilki Sagowskiej. Było ich mnóstwo, ale nie 
zamierzam opisywać wszystkich, ponieważ chciałabym zachęcić Was do przeczytania tej książki. 

Słoneczniki urzekły mnie swoim realizmem, prostotą przekazu i wieloma fragmentami pełnymi 
humoru. Biorąc ją początkowo do ręki, widziałam tylko stare pożółkłe kartki, ale im bardziej 
wgłębiałam się w jej treść, byłam coraz bardziej zaskoczona. 

Serdecznie polecam! 
Klaudia Pałucka 

 
Książka Haliny Snopkiewicz pt. Słoneczniki jest dostępna w księgozbiorze biblioteki szkolnej. 

Polecamy także inne książki tej autorki: Paladyni (1964), Piękny statek (1964), Drzwi do lasu (1966), 
Tabliczka marzenia (1967), Karygodna zabawa (1970), Niefart (1974), Katastrofa nadfioletu (1974), 
Kołowrotek (1975). 

 
 
 
 
 

ZYSKAJ COŚ DLA SIEBIE!!! 
 

Jesteś z okolic Charłupi i Dzigorzewa? Bywa, że godzinami nie ma autobusu? Dojeżdżasz linią 
nr 3 mpk? 

Jeśli Twoje odpowiedzi to 3 razy tak – zgłoś się do pedagoga szkolnego (sala 113). 
 
 
 
 

Trzeci numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2007/2008 przygotowała redakcja w składzie: Anna 
Wojtynka (2a), Radosław Raj (1L), Maksym Krawczyk (1L), Emil Bartosik (1L), Rafał Mincer (1L) Bartek 
Resterniak (1L), Eliza Kasperska (2F), Klaudia Pałucka (2D), Patryk Pałucki (3A) pod redakcją p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
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CO JEST NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM NA POLSKICH DROGACH? 
 

W poniedziałek 26 listopada w sali nr 1 z klasą 1L spotkał 
się pan Ryszard Poczopko, inspektor ds. bezpieczeństwa 
ruchu drogowego WORD w Sieradzu. 
 

Uczniowie na to spotkanie przygotowali wiele pytań, które 
dotyczyły głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
zagadnień dotyczących łowiectwa i opieki nad zwierzętami – tak 
bliskich przybyłemu na spotkanie rozmówcy. Spotkanie z panem 
Ryszardem Poczopko zajęło trzy godziny lekcyjne, młodzież 
słuchała jego wypowiedzi z ogromnym zainteresowaniem. Nie 
sposób przytoczyć wszystkich pytań i całości wypowiedzi 
zaproszonego gościa, gdyż zajęłyby one pół numeru „Kuriera 
Zamkowego”. Dlatego poniżej prezentujemy tylko niektóre 
pytania i udzielone na nie odpowiedzi. 
 

- Co jest największym zagrożeniem na polskich drogach? 
- Jak wynika z moich obserwacji, największym zagrożeniem są kierowcy TIR-ów, którzy 

przeciążeni pracą, z przemęczenia biorą amfetaminę, by móc jak najwięcej przejechać kilometrów 
bez koniecznej przerwy na spanie. 

Polskie statystyki są straszne: co roku ginie na polskich drogach 5500 osób, a 6000 zostaje 
rannych. Mówiąc inaczej: co 90 minut na polskich drogach ginie człowiek, a co 15 minut ktoś 
zostaje ranny. 35% ofiar to piesi i rowerzyści. Gdyby rowerzyści jeździli w kaskach, 
prawdopodobnie 30% ofiar by żyło. Najwięcej wypadków powodują kierowcy w wieku 18-25 lat. 
W Niemczech jest 7 razy więcej wypadków niż w Polsce, ale tam na sto wypadków giną dwie 
osoby, a u nas jest ich około jedenastu. 

- Na czym polega Pana praca? 
- Moja praca polega m. in. na przygotowywaniu, najczęściej uczniów klas czwartych, 

do egzaminu na kartę rowerową. Jest to ważna forma propagowania znajomości podstawowych 
przepisów ruchu drogowego wśród najmłodszych. Ale to tylko jeden z obszarów, którym na co 
dzień się zajmuję. W tym roku zakupiliśmy karetkę pogotowia o wartości 300 tysięcy złotych, 
zakupiliśmy tez kilka defilibratorów oraz wiele elementów odblaskowych, które przy każdej 
nadarzającej się okazji rozdajemy głównie uczniom różnych szkół z terenu podlegających nam 
7 powiatów. Łącznie na wszystkie cele wydaliśmy dotąd pół miliona złotych. 

- Jaki jest, Pana zdaniem, najlepszy sposób na poprawę bezpieczeństwa? 
- Budowanie progów zwalniających z kostki na obszarach zabudowanych. Tego nie „załatwią” 

fotoradary, które właściwie tylko zajmują się ściąganiem pieniędzy. Gdy wariat drogowy kilka razy 
wjedzie z dużą prędkością na taki próg i uszkodzi np. miskę olejową, to nauczy się powoli jeździć. 
Bardzo dobrym przykładem jest Szkoła Podstawowa nr 8, obok której został wybudowany taki 
próg. Od razu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa.  

- Co pan sadzi na temat ekologów, którzy nie pozwalają na budowę niektórych dróg 
(np. obwodnicy wokół Augustowa)? 

- Wszyscy ekolodzy w tym roku za wszystkie swoje akcje protestacyjne na świecie zarobili 
ponad 100 milionów dolarów. Lubią oni przeprowadzać głośne, spektakularne akcje, choć tak 
naprawdę niewiele z nich wynika dla ochrony przyrody. 

W wypowiedziach dotyczących tematyki ekologicznej pan Ryszard Poczopko apelował 
o opiekę nad zwierzętami w okresie zimowym, potępiał zaśmiecanie lasów przez osoby zbierające 
jagody i grzyby oraz przytoczył wiele ciekawostek z życia zwierząt, które uczniowie klasy 1L 
słuchali z ogromnym zainteresowaniem. 

Mysza / Lanos / Dżojo 
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Polacy awansowali do EURO 2008!!! 

 
Polscy piłkarze po raz pierwszy w historii zagrają w mistrzostwach Europy. 

Po dwóch golach Euzebiusza Smolarka w obecności 47 tysięcy widzów, 17 listopada 
pokonali na Stadionie Śląskim Belgię 2:0 i zapewnili sobie co najmniej drugie 
miejsce w eliminacyjnej grupie A. Radości nie było końca...  

 
Atmosfera wielkiego piłkarskiego wydarzenia na ulicach Katowic i Chorzowa w związku 

z zimową aurą zaczęła być odczuwalna dopiero po południu. W kierunku Stadionu Śląskiego 
zmierzały tłumy opatulonych w ciepłe czapki i kurtki kibiców, a szaliki biało-czerwone tym razem 
spełniały bardziej funkcję ogrzewającą niż ozdobną.  
 

Polska - Belgia 2:0 
 
Bramki: Euzebiusz Smolarek (45, 50) Żółte kartki: Jacek Bąk, Jakub Błaszczykowski. 

Sędziował: Claus Bo Larsen (Dania). Widzów 47 tys.  
 
Polska: Artur Boruc; Marcin Wasilewski, Michał Żewłakow, Jacek Bąk, Grzegorz Bronowicki; 
Wojciech Łobodziński (46-Jakub Błaszczykowski), Mariusz Lewandowski, Radosław Sobolewski, 
Jacek Krzynówek, Euzebiusz Smolarek (85-Kamil Kosowski); Maciej Żurawski (82-Rafał 
Murawski).  
 
Belgia: Stijn Stijnen; Guillaume Guillet, Vincent Kompany, Daniel Van Buyten, Jan Vertonghen; 
Steven Defour (61-Luigi Pieroni), Marouane Fellaini, Faris Haroun (84-Karel Geraerts), Bart Goor; 
Mousa Dembele, Kevin Mirallas (77-Stein Huysegems). 
 

Polska zakończyła eliminacje mistrzostw Europy na pierwszym miejscu tabeli 
grupy A. W ostatnim meczu, który odbył się 21 listopada, podopieczni Leo 
Beenhakkera zremisowali w Belgradzie 2:2 z Serbią, chociaż prowadzili 2:0. Polacy 
obronili pierwsze miejsce dzięki remisowi 0:0 Portugalii z Finlandią. 
 

Serbia - Polska 2:2 (0:1) 
 
Bramki: dla Serbii - Nicola Zigić (69), Danko Lazovic (70); dla Polski - Rafał Murawski (28), 
Radosław Matusiak (47). 
Żółte kartki: Antonio Rukavina, Danko Lazović, Nikola Zigić (Serbia), Jakub Wawrzyniak, 
Tomasz Zahorski, Jacek Bąk (Polska). Sędziował: Massimo Busacca (Szwajcaria). Widzów: ok. 
3 tys.  
 
Serbia: Vlada Avramov - Antonio Rukavina, Branislav Ivanović, Mladen Krstajić (65-Dusko 
Tosić), Ivica Dragutinović - Nenad Kovacević (77-Bosko Janković), Igor Duljaj (46-Danko Lazović), 
Zdravko Kuzmanović, Milosz Krasić - Milan Jovanović, Nikola Zigić.  
 
Polska: Łukasz Fabiański - Marcin Wasilewski, Mariusz Jop, Jacek Bąk (77-Michał Żewłakow), 
Grzegorz Bronowicki - Wojciech Łobodziński, Jakub Wawrzyniak, Mariusz Lewandowski, Rafał 
Murawski, Kamil Kosowski (19-Kamil Kosowski) - Grzegorz Rasiak (46-Radosław Matusiak). 

 
 

Jesienne kalendarium sukcesu 
 

13.10.2007 
 

Polska pokonała w Warszawie Kazachstan 3:1 w spotkaniu grupy A eliminacji 
mistrzostw Europy 2008. Zwycięstwo w mającym dosyć dziwny przebieg meczu dał 
Polakom Ebi Smolarek, autor klasycznego hat-tricka. 
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Polska - Kazachstan 3:1 (0:1) 
 

Bramki: Euzebiusz Smolarek (55, 64, 65) - Dmitrij Biakow (20). 
Żółta kartka: Siergiej Łarin (Kazachstan). Sędziował Espen Berntsen (Norwegia). Widzów: 
13 000.  
Polska: Artur Boruc, Michał Żewłakow (46-Marcin Wasilewski), Jacek Bąk, Mariusz Jop, 
Grzegorz Bronowicki; Wojciech Łobodziński (79-Kamil Kosowski), Dariusz Dudka, Mariusz 
Lewandowski, Jacek Krzynówek; Euzebiusz Smolarek, Marek Saganowski (46-Maciej Żurawski).  
Kazachstan: Dawid Łorija; Dmitrij Liapkin, Aleksandr Kuczma, Samat Smakow, Kajrat 
Nurdauletow; Siergiej Skorych (80-Andriej Karpowicz), Rusłan Bałtijew, Siergiej Łarin (72-Murat 
Sujumagambetow), Nurboł Żumaskalijew; Siergiej Ostapienko, Dmitrij Biakow (84-Kairat 
Aszirbekow). 
 

Pozostałe mecze w grupie A 
 
1. Serbia zremisowała na wyjeździe z Armenią 0:0. Odbierając „Plavim" punkty 
Ormianie sprawili piękny prezent reprezentantom Polski! 
 
Sędziował: Stefan Johannesson (Szwecja); widzów 10 tysięcy.  
 
2. Belgia zremisowała w Brukseli z Finlandią 0:0. 
 
3. Portugalia pokonała w Baku Azerbejdżan 2:0. Portugalczyków prowadził w tym 
spotkaniu asystent Luiza Felipe Scolariego, Flavio Murtosa. 
 
Bramki: Bruno Alves (12), Hugo Almeida (45). 
Czerwona kartka: Asłan Karimow (28,Azerbejdżan); sędziował: Ivan Bebek (Chorwacja).  
 

17.10.2007 
 
1. Portugalia pokonała Kazachstan w Ałma Ata 2:1 (0:0). 
 
Bramki: Dmitrij Biakow (90+4) - Aziza Makukula (82), Cristiano Ronaldo (90+1) 
Sędziował: Jan Wegereef (Holandia). 
 
Piłkarze reprezentacji Serbii rozgromili na wyjeździe Azerbejdżan 6:1. Tym samym 
„Plavi" zachowali szansę na awans. 
 
Bramki: Samir Alijew (26) - Dusko Tosić (4), Nikola Zigić (17, 43), Bosko Janković (41), Milan 
Smiljanić (75), Danko Lazović (82). Sędziował Thomas Einwaller (Austria). 
 
2. Belgia wygrała w Brukseli z Armenią 3:0 (0:0).  
 
Bramki: Wesley Sonck (63), Moussa Dembele (66), Karel Geraerts (75). 
 
 

Reprezentacja Polski 17 października przegrała towarzyski mecz z zespołem Węgier 0:1. 
W polskim składzie znaleźli się głównie piłkarze, którzy zwykle nie mają pewnego miejsca 
w „pierwszym” zespole narodowym. Jedyną bramkę zdobył piłkarz MSV Duisburg Tomas Hajnan 
w 80 minucie z rzutu karnego. 

Patryk Pałucki 


