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PRZYZNANO NAGRODE LITERACKĄ „NIKE” 
 

 
 

Nagroda literacka „Nike” to prestiżowe polskie wyróżnienie dla najlepszej polskiej książki roku. 
Autor nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę „NIKE” dłuta Gustawa Zemły oraz nagrodę pieniężną, 
w wysokości 100.000 złotych. Fundatorami Nagrody są „Gazeta Wyborcza” i Fundacja „Agory”. 

Tegorocznym laureatem Nagrody Literackiej „Nike” został Tadeusz Słobodzianek za dramat Nasza 
klasa. Wśród siedmiu książek, które w tym roku znalazły się w finale Nagrody Literackiej „Nike” był to 
jedyny dramat.  

Akcja Naszej klasy osnuta jest wokół pogromu w Jedwabnem w 1941 roku. Opowiada o uczniach 
i uczennicach jednej klasy szkoły powszechnej, Polakach i Żydach z małego miasteczka na wschodzie 
Polski. Słobodzianek przedstawia ich losy od lat 20. ubiegłego wieku aż po współczesność. Razem uczą 
się, bawią, wchodzą w dorosłość, aby podczas wojny stać się dla siebie katami i ofiarami. 

„Nagradzamy Tadeusza Słobodzianka nie za odwagę podjęcia trudnego tematu, w którym 
zbrodnia rozkłada się na tych, którzy ją popełnili, ale i na tych, którzy byli świadkami; na tych, 
którzy widzieli i milczeli, i na tych, którzy nie chcieli widzieć, wiedzieć i pamiętać. Nagradzamy go za 
sposób, w jaki o tym mówi, za formę dramatu, który w sposób wstrząsająco prosty, a jednocześnie 
niesłychanie przemyślany, kreśli historię katów i ofiar, morderców i mordowanych",  powiedziała 
w laudacji przewodnicząca jury, pani prof. Grażyna Borkowska. 

Tadeusz Słobodzianek ma 55 lat. Urodził się w Jenisiejsku na Syberii, gdzie poznali się jego rodzice, zesłani 
podczas okupacji sowieckiej za działalność w AK. Po powrocie do kraju mieszkał w Białymstoku. Studiował 
teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 70. pisał ostre recenzje teatralne w „Studencie" i „Polityce" pod 
pseudonimem Jan Koniecpolski, później pracował jako kierownik literacki i reżyser w teatrach w Łodzi, Poznaniu, 
Białymstoku i Warszawie. Inne jego najbardziej znane dramaty to Prorok Ilja, Car Mikołaj i napisany wspólnie 
z Piotrem Tomaszukiem Turlajgroszek. 

Przyg. Monika Kłodzińska (2F) 
 

VI MISTRZOSTWA SZACHOWE SZKOŁY 
 

W środę 24 listopada w sali 101 odbyły się szóste już mistrzostwa szkoły w szachach. W turnieju wzięło udział 
33 uczniów, wśród których znalazła się tylko jedna dziewczyna – Daria Głuch z klasy 3D. Zwyciężył Piotr 
Zamysłowski (2F), dwa kolejne miejsca zajęli: Dariusz Banaś (3D) i Artur Świniarski (3L).  

Turniej został przeprowadzony przy współudziale sędziów z Sieradzkiego Klubu Szachowego „Piast”, panów: 
Zbigniewa Pietrzaka i Józefa Potapskiego. Głównym organizatorem turnieju był p. prof. Robert Brzeziecki. 

Poniżej zamieszczamy pełną listę uczestników w kolejności miejsc zajętych podczas turnieju: 
 

1. Piotr Zamysłowski 
2. Dariusz Banaś 
3. Artur Świniarski 
4. Jakub Szczepanik 
5. Dominik Świniarski 
6. Tomasz Świniarski 
7. Michał Butwicki 
8. Kacper Rutkowski 

9. Mariusz Kikowski 
10. Damian Płachta 
11. Arkadiusz Czekalik 
12. Krzysztof Domański 
13. Tomasz Baliński 
14. Krystian Kamiński 
15. Sebastian Bednarek 
16. Tomasz Rył 

17. Krzysztof Leśnik 
18. Hubert Świtoniak 
19. Adrian Katarzyniak 
20. Adrian Brzeziecki 
21. Paweł Fornalski 
22. Krystian Mańka 
23. Łukasz Kolasa 
24. Mateusz Jasek 

25. Dawid Wawrzyniak 
26. Daria Głuch 
27. Adam Machała 
28. Łukasz Kikowski 
29. Jarosław Janczak 
30. Jan Stabrawa 
31. Mariusz Dudek 
32. M. Kobyłt i M. Wierucki 
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WYWIAD Z ARTUREM ŚWINIARSKIM  
NOWYM PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 
„Kurier Zamkowy”: Kto lub, co skłoniło cię do udziału w wyborach?  
Artur Świniarski: Do udziału w wyborach zostałem wytypowany przez koleżanki i kolegów z  mojej klasy. 
„KZ”: Czy byłeś zaskoczony wynikiem? 
A.Ś.: Owszem, wyniki były dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. 
„KZ”: Czy boisz się nowego wyznania? A może w poprzedniej szkole byłeś już członkiem SU? 
A.Ś.: Rzeczywiście, w gimnazjum byłem członkiem SU. Wiem, że to bardzo odpowiedzialne zadanie, ale absolutnie 
nie boje się tego wyzwania. 
„KZ”: Czy zamierasz wykorzystać swoje doświadczenia z gimnazjum? 
A.Ś.: Wiedza, jaką wyniosłem z gimnazjum na pewno będzie przydatna również w tej szkole. 
„KZ”: Czy masz jakieś konkretne plany  dotyczące pracy w SU? 
A.Ś.: Naturalnie, mam kilka konkretnych planów… 
„KZ”: Możesz nam zdradzić, nad czym obecnie pracuje samorząd? 
A.Ś.: Nie ma w tym żadnej tajemnicy… Obecnie osoby wchodzące w skład samorządu przydzielane są do odpowied-
nich sekcji. Zajmujemy się także rozprowadzaniem symbolicznych naklejek na rzecz chorych i biednych dzieci.  
„KZ”: Jak sądzisz, czy wybory sprawiły, że staniesz się bardziej rozpoznawalny na szkolnych korytarzach? 
A.Ś.: Sądzę, iż już jestem dość rozpoznawalny skoro tak duża liczba osób oddała na mnie głos w wyborach. 
„KZ”: Będąc przewodniczącym, trzeba liczyć się, że uczniowie będą przychodzili do ciebie z różnymi 
problemami. Jak sobie z tym poradzisz? 
A.Ś.: To zależy od problemu ucznia, ale oczywiście będę się starał każdemu pomóc, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.  
„KZ”: Co twoim zdaniem należałoby zmienić w szkole? 
A.Ś.: Myślę, że w szkole jest wiele rzeczy, którym należałoby się przyjrzeć i dokonać jakichś zmian. 
 „KZ”: Jakie masz zainteresowania, hobby? 
A.Ś.: Interesuje się sportem, w szczególności siatkówką oraz piłką nożną. Lubię także grać w szachy i spotykać się 
z przyjaciółmi. 
„KZ”: Dziękujemy za rozmowę, życzymy powodzenia i realizacji zamierzonych planów oraz  satysfakcji 
z pracy na stanowisku przewodniczącego samorządu szkolnego.  

Z Arturem Świniarskim, przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego 
rozmawiała Patrycja Perka (3D) 

 
GÓRA GROSZA 

 
Akcja towarzystwa NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 

we wszystkich szkołach całej Polski na rzecz dzieci z domów dziecka. 
XI AKCJA GÓRY GROSZA rusza w dniach 22 XI – 3 XII. 

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. 
Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance. 

Zebrane pieniądze przeznaczamy na pomoc dla najbardziej potrzebujących 
Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. 

Dla szkoły, która zbierze najwięcej w przeliczeniu na jednego ucznia 
- WIELKA  NAGRODA! 

Każda szkoła, która zbierze najwięcej pieniędzy w swoim województwie, 
otrzyma również cenne nagrody. 

 
KONKURSY, OLIMPIADY 

 
Ogólnopolski konkurs z zakresu rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Organizatorzy: Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie i Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. 
 
I etap (edukacyjny – w szkołach) – 16 XII 2010 r. 
II etap (kwalifikacyjny – w szkołach) – 13 I 2011 r. 

III etap (ogólnopolski – w Rzeszowie) – 3 III 2011 r. 
Ogłoszenie wyników – 4 III 2011 r. 

 
Więcej informacji na stronie internetowej: WWW.zespolszkolnr2.rzeszow.pl 
 
XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2010/2011 
pod hasłem: „Człowiek w świecie pieniądza”. 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: WWW.pte.pl/owe oraz w informatorze u dyrekcji szkoły. 
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WYWIAD Z MARIUSZEM KIKOWSKIM 
MISTRZEM WOJEWÓDZTWA I POWIATU 

W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
 
„KZ”: Powiedz nam, skąd pochodzisz? Czy w Twojej rodzinie byli sportowcy? 
MK: Pochodzę z małej miejscowości Mnichów, położonej 10 km na północ od Sieradza. W naszej rodzinie nikt 
wyczynowo nie uprawiał sportu, jakkolwiek mój starszy brat zawsze lubił grać w piłkę (ja zresztą też). 
„KZ”: Zawsze interesujące są początki przygody ze sportem… Czy ktoś wcześniej zwrócił na Ciebie uwagę? 
MK: W klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu, nauczycielka wf-u, pani Małgorzata Kośka,  zabrała mnie 
na mistrzostwa powiatu, gdzie nieoczekiwanie zwyciężyłem. Później były mistrzostwa województwa, podczas których 
uległem tylko mistrzowi Polski, Mateuszowi Kapesowi. Po tych sukcesach trener Zbigniew Rosiak zaproponował mi 
współpracę. 
„KZ”: Czym zajmujesz się poza szkołą? 
MK: Przede wszystkim sportem, ale też spotykam się z przyjaciółmi, najczęściej w weekendy. Zawsze gdzieś jestem 
poza domem, głównie na treningach i zawodach, tak że nie mam zbyt wiele wolnego czasu. 
„KZ”: Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? Czy trudno jest łączyć bieganie ze szkołą? 
MK: Marzą mi się studia logistyczne w Poznaniu, ale nie zamierzam rozstawać się ze sportem. Będę więc starał się 
połączyć jedno z drugim. 
„KZ”: Czy wzorujesz się na kimś ze świata sportu? 
MK: Tak. Moim idolem był, jest i chyba pozostanie rekordzista świata w biegu na 1500 m, Hishan Elgerush. Jeśli 
chodzi o „polskie podwórko”, to staram się wzorować na mistrzu Polski w półmaratonie i biegu na 5000 m, moim 
obecnym trenerze, Arturze Kozłowskim. 
„KZ”: Czy rodzina jeździ z Tobą na zawody? 
MK: Tak, ale bardzo rzadko. 
„KZ”: Jak wygląda Twoje życie osobiste? Czy masz dziewczynę?… 
MK: Na razie nie. Ale kto wie, może niedługo… 
„KZ”: Na jakich dystansach biegowych czujesz się najlepiej? Wolisz bieżnię, czy przełaje? 
MK: Bardziej lubię przełaje, ale na bieżni również odnoszę pewne sukcesy. Nie wiem dlaczego, ale bardziej odpowia-
dają mi przełaje. Sądzę, że więcej z siebie, jako sportowiec, mogę dać właśnie podczas biegów przełajowych. 
„KZ”: Jakie jest Twoje obecnie największe osiągnięcie w LA? 
MK: Myślę że mistrzostwo Polski LZS w przełajach, ale dodam, że kilka razy byłem blisko podium na imprezach tej 
rangi, co mistrzostwa Polski. 
„KZ”: Czy masz swojego menedżera sportowego? 
MK: Nie mam. Wszystko, póki co, ustalam z moim trenerem, który mnie doprowadził do obecnego poziomu 
sportowego, panem Zbigniewem Rosiakiem oraz obecnym, trenerem, panem Arturem Kozłowskim. 
„KZ”: Czynnie uprawiając sport możesz łatwo nabawić się kontuzji. Czy przydarzyła Ci się w ostatnim czasie 
jakaś poważna kontuzja? 
MK: Tak. Niestety kilkakrotnie miałem poważne kontuzje. Najbardziej bolesne było naderwanie mięśnia dwugłowego 
uda i naderwanie mięśnia pachwiny. 
„KZ”: Jak oceniasz swoją dotychczasową współpracę z trenerami? 
MK: Obecnie trenuję z Arturem Kozłowskim, ale to nie znaczy, że trener Z. Rosiak nie ma już nic do powiedzenia. 
Nadal chętnie korzystam z jego podpowiedzi dotyczących prowadzenia niektórych treningów. 
„KZ”: Kończąc chciałem w imieniu własnym i redakcji „KZ” życzyć Ci osiągnięcia zamierzonych celów, 
zarówno tych sportowych jak i pozostałych: szkolnych, osobistych. Dziękuję za rozmowę. 

Z Mariuszem Kikowskim, uczniem klasy 3L, rozmawiał Piotr Bartos (2L) 
 
PS Dodajmy, że w dniach 11-21 XI Mariusz Kikowski był w Wiśle, na obozie dla kadry województwa łódzkiego 
juniorów, poprzedzającym eliminacje do mistrzostw Europy juniorów w Portugalii 12 XII. Życzymy Mariuszowi 
z całego serca wyjazdu do Portugalii i kolejnych, tym razem międzynarodowych sukcesów. 
 

Samorząd Uczniowski zaprasza na „Ciasteczko z wróżbą” 
w poniedziałek 29 listopada o godz. 10.35 na korytarzu I piętra 

 
Trzeci w roku szkolnym 2010/2011 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Piotr Bartos (2L), 

Patrycja Ciołek (1H), Milena Dziadek (2a), Sylwia Jasiak (3D), Monika Kłodzińska (2F), Karolina Kolasa (2A), Patrycja Perka 
(3D) i Izabela Płoszańska (3L) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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WIERSZE KESJI JANIK 
 

Tam 
 

Tam 
hen daleko 

czeka na Ciebie 
pragnie się zbliżyć 

wyciąga do Ciebie rękę 
jesteś już blisko niego 

biegnie do Ciebie 
złap je szybko 

- szczęście. 
 

Jesień 
 

Idzie pani Jesień, 
Szarość dla nas niesie. 

Ale ty nie musisz być szary, 
Postaw na kolorowe zamiary. 

W złotych liściach dostrzeż słońce, 
W ciemnej chmurze - morze szumiące, 

W kroplach deszczu - krople rosy, 
W ciepłych butach - czuj się jak bosy. 

Kiedy jednak masz apatię, 
Kiedy chandra Cię dopadnie, 

Wspomnij lata czas, 
Co odmienił nas... 

 
Mogę 

 
Mogę Ci dać promienny uśmiech, 

Mogę Ci dać kwiatów bukiet. 
Mogę Ci dać cały mój świat, 

Mogę Ci dać kilka najlepszych lat. 
Mogę Ci dać marzeń sto, 

Tylko, proszę, doceń to! 
 

Kochaj całym sercem… 
 

Kochaj całym sercem i całą duszą, 
Niech żadne rzeczy tego nie zagłuszą. 
Żyj tak, byś później nie żałował, 
Żeś coś w głębi duszy schował. 

 
Przyjaciel 

 
Widzę oko, 

Widzę twarz. 
Jesteś spoko. 

Czy coś dla mnie masz? 
Może płatek kwiatka? 
Może spacer po łące? 
Może powiew lata? 

Albo rozgrzewające słońce.... 

Nie, to za wiele. 
To nieosiągalne. 

Jesteś tylko przyjacielem. 
Nie masz nic dla mnie. 

 
Świat tak różny nas dzieli… 

 
Świat tak różny nas dzieli, 

Ty taki, ja - inna. 
Proszę, byśmy upór w sobie mieli, 

By nasza miłość była silna. 
Żyć, śnić, marzyć potrafię, 

Gdy ty jesteś cały(a) dla mnie. 
 

KOMUNIKATY 
 

W listopadzie w bibliotece szkolnej została 
przygotowana wystawa biblioteczna poświęcona życiu 
i twórczości Marii Konopnickiej z okazji 100 rocznicy 
śmierci pisarki. 

We wtorek 2 XI na wycieczkę do Łodzi pojechała 
klasa 1G pod opieką p. prof. K. Krawczyk i M. Woźniak. 
Podczas pobytu w Manufakturze uczniowie wraz 
z opiekunami obejrzeli film pt. Essential killing. 

W środę 3 XI została przeprowadzona próbna 
matura z matematyki. 

W czwartek 4XI odbyły się spotkania z rodzicami 
uczniów klas pierwszych z panią Katarzyną Dorszewicz 
– psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sieradzu. 

We wtorek 9 XI został przeprowadzony próbny 
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasie 
4D. 

We wtorek 16 XI na 6 godzinie lekcyjnej odbył się 
I etap konkursu dotyczącego polskich tradycji 
bożonarodzeniowych. W konkursie tym wzięły udział 
wszystkie klasy z wyjątkiem klas maturalnych oraz klasy 
3b i 3c ZSZ. 

W piątek 19 XI (l. 5-7) na wycieczkę przedmiotową 
wybrała się klasa 4L pod opieką p. prof. K. Laszczyk. 

We wtorek 23 XI o godz. 900-1150 został 
przeprowadzony próbny egzamin maturalny z języka 
polskiego. 

Również we wtorek 23 XI uczniowie z kl. 1D i 1F 
o godz. 900-1030 wzięli udział w warsztatach plastycz-
nych z s. Teresą Brzozowską. 

W piątek 26 XI w ramach szkolnego koła 
ekonomicznego odbyło się spotkanie z panem Wiktorem 
Bzdurskim na temat: „Rynek kapitałowy w Polsce”. 
W spotkaniu wzięli udział członkowie koła ekonomicz-
nego. 

We wtorek 30 XI odbędą się spotkania 
z rodzicami o godz. 15.30 (klasy: 2A-s. 203, 2D-s. 7, 
2F-s. 201, 3F-s. 2, 2L-s. 208, 3L-s. 07, 2G-s. 1, 2c-s. 103, 
3b-s. 112, 3c-s. 02) i 17.00 (3A-s. 111, 3B-s. 201, 4D-
s. 203, 4F-s. 209, 4L-s. 209, 1D-s. 112, 1F-s. 2), 1G-
s.110, 1H-s. 208, 1a-s. 1, 1b-s. 02, 1c-s. 103). 
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ANDRZEJKI – MAGIA WRÓŻB

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona 
Szkocji, Grecji i Rosji. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją 
do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Według dawnych wierzeń ta noc 
miała moc magiczną, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. 

Nie ma pewności, dlaczego tę właśnie noc uznano za najlepszą dla wróżb matrymonialnych, może wpływ na to 
miała pora roku? 

Może dlatego, że jesienią rozpoczynała się na wsi pora kojarzenia małżeństw, a młodzi niepewni swojej 
przyszłości radzi byli ją poznać? 

Może dni wolne od prac polowych, długie jesienne i zimowe wieczory sprzyjały rozważaniom, opowieściom 
i wróżbom, na które w innych porach roku czasu nie było, a świst nocnego wiatru wyzwalał lęki, w których poczesne 
miejsce zajmowały siły nadprzyrodzone? 

Niewykluczone, że mogło tak być. 
W Europie Środkowej i Zachodniej znany od XII wieku, do Polski zwyczaj przywędrował w wieku XVI, 

a pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 r. za sprawą Marcina Bielskiego, autora Komedyi 
Justyna i Konstancyjej. 

Andrzejkowy zwyczaj znany był między innymi w Szkocji, której od ponad tysiąca lat patronuje święty Andrzej 
i którego krzyż znajduje się na narodowej fladze (Flaga Saltire) tego kraju. Podobnie jak w Polsce i tam wigilia 
św. Andrzeja była wieczorem wróżb. 

W Niemczech również wróżono w andrzejkową noc, a w dzień św. Andrzeja wychodzili na ulice pierwsi 
kolędnicy. 

Tego wieczoru spotykają się młode kobiety, dziewczyny i wróżą sobie, która pierwsza i za kogo wyjdzie za mąż. 
Jedną z najbardziej popularnych wróżb andrzejkowych jest lanie wosku. 
Chłopcy, mężczyźni też mają dzień poświęcony takim wróżbom - Katarzynki - wypada on w przeddzień dnia 

świętej Katarzyny czyli 24 listopada. 
 

WRÓŻBY 
 

Liście i kwiatki wiśni 
W  wigilię  Andrzeja,  należy  zerwać  kilka  gałązek  z  drzewa  wiśniowego  i  wstawić  do  wazonu  z  wodą.  Jeśli 

którakolwiek z gałązek wypuści listki lub zakwitnie do dnia Bożego Narodzenia, będzie to znak, że znajdzie się swoją 
drugą połowę, z którą spędzi się szczęśliwe życie. 
Karteczki z imionami 

Na  niewielkich  jednej  wielkości  karteczkach  należy  wypisać  imiona,  dla  dziewcząt  imiona  chłopców,  dla 
chłopców imiona żeńskie. Karteczki powinno się ciasno złożyć lub zwinąć i w noc andrzejkową włożyć pod poduszkę, 
a po przebudzeniu nie patrząc, wylosować  spod niej  jedną karteczkę. W  ten  sposób podobno można poznać  imię 
wybranki lub wybranka serca. 
Rzucanie bucikiem 

Bucik,  zdjęty  (koniecznie!)  z  lewej  nogi,  należy  nie  patrząc  rzucić  za  siebie  przez  ramię.  Jeśli  upada  noskiem 
w stronę drzwi, wróży właścicielce szybkie zamążpójście. 
Filiżanki 

Na pięć spodków  trzeba postawić do góry dnem pięć  jednakowych  filiżanek.  Jedną pozostawia się pustą, pod 
pozostałymi ukrywa się przedmioty. Dawniej przedmiotami tymi były:  
‐ różaniec lub książeczka do nabożeństwa (stan zakonny), 
‐ listek ‐ najlepiej ruty (staropanieństwo), 
‐ obrączka, pierścionek lub wstążka do czepka (małżeństwo), 
‐ moneta (pieniądze). 

Filiżanki należy losowo kilkakrotnie poprzesuwać, by nikt nie zapamiętał zawartości żadnej z nich. Osoba, dla 
której się wróży, wybiera jedną z nich, a odkryty przedmiot mówi o jej przyszłości. Pusta filiżanka świadczyła, 
że w ciągu roku decydujące zmiany nie nastąpią. 

Dziś, kiedy przed dziewczętami są większe możliwości, liczbę filiżanek i atrybutów zwiększa się, dodając np.: 
‐ laleczkę (nieślubne dziecko), 
‐ owoc, najlepiej z dużą ilością pestek (rychłe macierzyństwo), 
‐ pędzel, długopis, lub inny symbol zawodu „wolnego", 
‐ inne przedmioty symbolizujące przyszłość wg pomysłu. 
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Łódeczki na wodzie 

W dwie  łupinki, najlepiej  tego samego orzecha wkłada się poziomo  igły symbolizujące wróżącego sobie  i  jego 
osobę ukochaną  i puszcza na wodę. Jeśli  łódeczki podpłyną do siebie, oznacza to dozgonną miłość,  jeśli się oddalą, 
osób nie połączy uczucie. 
ObierkI jabłka  

Chcąc poznać pierwszą literę imienia ukochanego przeznaczonego przez los, należy starannie obrać jabłko, 
bacząc, by nie przerwać w czasie obierania skórki i by powstała jedna obierka. Należy rzucić nią za siebie przez lewe 
ramię i z obierzyny odczytać literę jaką utworzy upadłszy na podłogę. 
Serce i strzała  

Ze sztywnego papieru należy wyciąć serce i napisać na nim imiona, a następnie serce odwrócić zapisaną 
stroną do dołu. Strzałą którą symbolizuje np. igła, przekłuwa się serce i odwraca, by sprawdzić czy i w jakie 
trafiło się imię przyszłego ukochanego/ukochanej. Jeżeli nie przekłuło się żadnego, oznacza to, iż na miłość 
przyjdzie jeszcze poczekać... 
Szpilki 

7 lub 13 szpilek trzeba włożyć do pojemniczka, a następnie tuż nad stołem przykrytym obrusem odwrócić, 
by szpilki wysypały się w pobliżu siebie. Następnie należy się bacznie przyjrzeć, czy układ szpilek zawiera jakąś literę. 
Każda z liter ma swoje znaczenie.  
E ‐ pomyślność w miłości i w pracy; jeśli litera jest odwrócona –
przejściowe kłopoty; 
H ‐ szczęście w miłości, małżeństwo; 
K ‐ sukces zawodowy; 
L ‐ uważaj na złodziei; jeżeli litera jest odwrócona ostrzega przed 
chorobą lub wypadkiem; 

M ‐ wyjątkowo korzystna propozycja; 
N ‐ okres dobrej passy; 
T ‐ pomoc przyjaciół; 
W ‐ uwaga na oszustów wokół siebie; 
V ‐ ktoś będzie chciał cię wykorzystać; 
X ‐ szczęście sprzyja ci we wszystkim. 

Przyg. Sylwia Jasiak (3D) 
 

WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Książka Jodi Picoult pt. Bez mojej zgody to opowieść 
o walce o życie, którą musi stoczyć dziewczyna chora na 
ostrą odmianę białaczki i jej rodzina, a także walka jej 
siostry o to, czy będzie mogła decydować o sobie. 

W wieku dwóch lat Kate zapada na tę chorobę. Jej 
starszy brat nie może oddać jej krwi, bo jest niezgodna 
z jej krwią. Rodzice decydują się na następne dziecko, bo 
ono ma być 100% zgodne z siostrą, ma być idealnym 
dawcą. Po urodzeniu Anna jest żywym pojemnikiem 
przechowującym dla siostry krew, limfocyty, szpik czy 
nerkę – a przynajmniej tak jest traktowana. W wieku 
13 lat ma tego dość i postanawia pozwać rodziców 
do sądu w sprawie usamodzielnienia w kwestii zabiegów 
medycznych. 

Jak się skończy ta sprawa? Czy Anna będzie mogła 
decydować, czy chce oddać siostrze nerkę czy nie? Czy 
zdaje sobie sprawę, co to będzie oznaczać dla jej siostry? 

Przekonaj się sam. Książka przedstawia tę trudna 
sytuację tak jak ją widzą i odczuwają wszyscy w tę 
sprawę zamieszani. 

Polecam przeczytać tę książkę, bo to prosta historia 
o wielkich sprawach. Szczególnie że nie kończy się tak 
jak by można oczekiwać. Przeczytaj i sprawdź, czy 
Ciebie zaskoczy. 

Patrycja Ciołek (1H) 
 

Książka Erica-Emmanuela Schmitta pt. Oskar 
i pani Róża to fascynująca opowieść, którą przeczytałam 
z ogromnym zainteresowaniem zaledwie w godzinę. 
I przyznam się, że  naprawdę warto było ją przeczytać. 

Jej głównym bohaterem jest tytułowy, dziesięcioletni 
Oskar cierpiący na nowotwór. Mieszka w szpitalu, nikt 
nie jest w stanie mu pomóc. Mały pacjent pisze listy do 
Pana Boga. Nosi w sobie poczucie winy, że ma raka. 

Jego bratnią duszą jest Róża, wolontariuszka, którą 
nazywa ciocią. Jest ona wobec niego szczera, nic przed 
nim nie ukrywa, nie odrzuca go. Róża jest jego jedynym 
oparciem. To ona kazała mu pisać listy do Boga. 
W każdym liście Oskar mógł prosić o spełnienie jednej 
prośby. 

W grudniu, podsłuchując rozmowę lekarza 
z rodzicami, chłopiec dowiedział się, że wkrótce umrze. 
Rodzice boją się z nim zobaczyć. Podczas rozmowy Róża 
proponuje mu przeżywać każdy dzień tak, jakby miał on 
trwać dziesięć lat. W ten sposób ma, przynajmniej 
w wyobraźni, szansę dorosnąć. Oskar zakochuje się 
w pewnej dziewczynie, bierze z nią ślub… W dzień 
Bożego Narodzenia, gdy Oskar ma spotkać się ze swoimi 
rodzicami, chowa się w samochodzie Róży. W ten 
sposób dostaje się do jej domu. Gdy wolontariuszka 
odkrywa chłopca na tylnim siedzeniu, nakłania go do 
zaproszenia rodziców na wspólne świętowanie. Dzięki 
temu chłopcu udało się odzyskać wsparcie w rodzicach. 

Śmierć nadeszła w nocy, gdy Oskar kończył 110 lat. 
Oskar i pani Róża to utwór niewątpliwie przepełniony 

smutkiem, a przy tym w sposób bardzo realistyczny 
przedstawiający problemy, z którymi i my możemy się 
w życiu spotkać. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich 
do przeczytanie tej niezwykłej książki. 

Karolina Kolasa (2A) 
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DOPALACZE – WYPALACZE 
 

Tak właśnie jak w tytule można by streścić problem dopalaczy. Dopalacze wypalają naszą energię i do tego musimy 
za nie zapłacić. Nie jest to jednak takie proste. 

Dopalaczami nazywana jest każda substancja legalnie dostępna na rynku, której właściwości pozwalają na zmiany 
psychiczne lub fizyczne organizmu. Owa dostępność została ostatnio ograniczona ze względu na zamknięcie sklepów gdzie 
były sprzedawane. Jak wiadomo, nie kończy to sprawy gdyż istnieje jeszcze nielegalny obrót i Internet. Wszak producenci 
nie próżnują, nie  po to inwestowali, by tracić, czyli sprawa wciąż jest aktualna. 

Dopalacze dzielą się na: pobudzacze (działanie wiadome), psychodeliki (zmieniają świadomość), środki popędowe 
(zwiększają energię seksualną), wzmacniacze i sterydy (modyfikują budowę ciała). 

Dopalacze to także leki i napoje energetyzujące. Skutki używania każdego z dopalaczy z pozoru, tu i teraz 
zadowalają osobę biorącą. Jest fajnie, jest cool albo jeszcze lepiej. Gorzej, o wiele gorzej jest potem, gdy przyjdzie wrócić 
do rzeczywistości. Z rzeczywistością trzeba się zmierzyć, popracować, a nie każdy ma na to ochotę – nie chce. 

Lepiej tymczasem uciec. Dopalacze to droga na skróty. Dają chwilowe ukojenie, uznanie w towarzystwie, tak, 
uznanie, bo na dopalacze jest (była?) moda. Dużo złego w tej mierze zrobiła reklama. Producentów nie interesuje skutek, 
producenta interesuje zysk. Rozwój cywilizacyjny i rosnące wymagania wobec człowieka pracownika, ucznia wspomogły 
ten kierunek. 

Jak sobie z problemem poradzić? 
Przede wszystkim trzeba mieć dobrą informację na temat działania (kto zna wszystkie składniki „Red bulla”?) 

i skutków używania. W prostych przypadkach to wystarczy, by zrozumieć szkodliwość, jeśli nie, jeśli mocno dotknął Cię 
ten problem, gdy chcesz pomóc komuś kto jest nim dotknięty, rozmawiaj z: rodzicami, lekarzem, pedagogiem, 
psychologiem lub szukaj w Internecie: www.dopalaczeinfo.pl 

P. prof. Janusz Ziarnik 
 

We wtorek 16 XI o godz. 19.00 przedstawiciele redakcji „Kuriera Zamkowego” wraz z opiekunem wzięli udział 
w obchodach 25-lecia kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” oraz ukazania się setnego numeru tego pisma. Uroczystości 
jubileuszowe odbyły się w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Podczas uroczystości honorową odznakę 
Miłośnika Ziemi Sieradzkiej otrzymał m. in. p. prof. Janusz Ziarnik, redaktor kwartalnika. 

Gratulujemy!!! 
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LISTOPADOWA OSIEMNASTOLATKA 

PATRYCJA (ur. 12 XI 1992 r.) – klasa 3D 
 

PRZYSŁOWIA ANDRZEJKOWE 
 

Na dzień świętego Andrzeja pannom z wróżby nadzieja. 
 

Gdy miękko na Jędrzeja, to niedobra nadzieja. 
 

Noc Andrzeja świętego przywiedzie narzeczonego. 
 

Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze. 
 

Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 
 

Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 
 

Święty Jędrzej adwent przytwierdzi. 
 

Której but na progu stanie – pierwsza panna na wydanie. 
 

Gdy Andrzej się stawi, to i zimę postawi. 
 

Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota. 
 


