
PRÓBNA MATURA 2013 
 

Próbna matura 2013 ma oswoić przyszłorocznych 
maturzystów ze stresem, który towarzyszy wszystkim 
uczniom przystępującym do egzaminów.  

Co roku około 85% uczniów ostatnich klas szkół 
ponadgimnazjalnych w całej Polsce bierze udział 
w próbnej maturze z OPERONEM. 

Próbna matura umożliwia sprawdzenie wiedzy 
maturzystów i przygotowuje ich do prawdziwej 
matury: uczy, jak radzić sobie ze stresem, ukazuje, ile 
czasu zajmuje uzupełnienie testu. 
 

Harmonogram próbnej matury: 
20 listopada 2012 r., godz. 9.00 – próbna matura 

z języka polskiego w zakresie podstawowym. 
21 listopada 2012 r., godz. 9.00 – próbna matura 

z matematyki w zakresie podstawowym. 
22 listopada 2012 r., godz. 9.00 – próbna matura 

z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego 
i rosyjskiego w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym; 

23 listopada 2012 r., godz. 9.00 – próbna matura 
w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka 
polskiego oraz przedmiotów dodatkowych: historii, 
WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii 
w zakresie podstawowym i rozszerzonym 

Na próbnej maturze z języka polskiego były do 
wyboru dwa tematy wypracowań: 
1. Kobiety upadłe na podstawie lektur szkolnych: 
Lalka oraz Zbrodnia i kara. 
2. Drugi dotyczył poezji Juliana Tuwima. 

Okazuje się, że wiele pytań przygotowanych przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną zaskoczyło 
przyszłych maturzystów. Bardzo wiele osób 
scharakteryzowało inną bohaterkę niż w owych 
cytatach, mianowicie postać Izabeli Łęckiej. 

Dla większości maturzystów jednak to matema-
tyka jest najtrudniejszym przedmiotem na maturze. 

Według opinii maturzystów tegoroczna próbna 
matura była dużo trudniejsza niż w poprzednich latach. 
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że matura w maju 
wypadnie lepiej. 

Sylwia Mikołajczyk (4D) 
 

W NUMERZE: 
 
* O festiwalu zawodów – informujemy na s. 2; 
* O filmie Jesteś bogiem – piszemy na s. 2; 
* Chińskiego noblistę – przedstawiamy na s. 3; 
* Kącik kulinarny – zaprasza na s. 4; 
* Kącik poetycki – czeka na s. 5; 
* Film Zakochani w Rzymie – polecamy na s. 6; 
* Wiadomości sportowe – znajdziesz na s. 8. 
 
Za zdjęciu: Michał Butwicki (4L) – zwycięzca 
turnieju szachowego – więcej na s. 2. 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA MIT 205 
 

Koło Multimedialne Inspiracje Twórcze – MIT 205 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu 
 

ma zaszczyt serdecznie zaprosić 
na Obchody Jubileuszu 10-lecia Koła. 

 
Uroczystość rozpoczynamy 
tuż przed koncem świata 

dnia 19 XII 2012 r. o godzionie 15.00 
na II piętrze ZSP Nr 2 

 
Organizatorzy
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GRUPA TEATRALNA „ZAMKOWA” 

I FESTIWAL ZAWODÓW… 
 

W dniu 30 X 2012 r. w Teatrze Miejskim odbył się 
III Festiwal Zawodów zorganizowany przez Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu. Podczas 
festiwalu szkoły ponadgimnazjalne przedstawiały swoją 
ofertę edukacyjną. Wśród zgromadzonych nie zabrakło 
również uczniów z naszej szkoły, a w występach 
promujących zawody udział wzięli: Mateusz Wojtysiak 
(2D), Andrzej Tępowski (2G), Katarzyna Kaczmarek, 
Dominika Oganiaczyk i Dagmara Sławińska (2H), 
Aleksandra Jaros (3D) oraz Dominik Marciniak (3G). To 
członkowie Grupy Teatralnej „ZAMKOWA”. 
Wspomogli nas (gastronomicznie), pod okiem p. prof. 
Marleny Woźniak, uczniowie z klasy 3G, którzy upiekli 
kopę pysznych rogalików, a częstowali nimi Bartłomiej 
Skorupa i Hubert Szymczak. 

Młodzi uczestnicy festiwalu, szczególnie uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Sieradzu, z ogromnym 
zainteresowaniem oglądali nasze występy, częstowali się 
ulotkami i… wspaniałymi rogalikami. Kasia Kaczmarek, 
prócz scenicznych umiejętności, wykazała się kunsztem 
fryzjerskim i zdobyła wielu sympatyków, bo fryzury 
wychodzące spod jej rąk wzbudzały ogólny podziw. 

Następny festiwal już za kilkanaście miesięcy… 
i znów będzie się działo! 

P. prof. Sylwia Dęga  
i Grupa Teatralna „ZAMKOWA”  

 

JESTEŚ BOGIEM 
 

W czwartek 18 X wybraliśmy się wycieczkę do 
łódzkiego kina. W wycieczce wzięły udział klasy 1H i 1L 
pod opieką p. prof. Moniki Grzelak i Roberta 
Trojszczaka. Przed wyjazdem jednogłośnie zdecydowa-
liśmy, że obejrzymy film pt. Jesteś bogiem – hit kinowy 
ostatnich tygodni. 

O 7.50 stawiliśmy się na zbiórce obok ZUS-u, 
wsiedliśmy do autokarów i wyruszyliśmy do Łodzi. 
Podróż minęła nam bardzo szybko, po godzinie jazdy 
znaleźliśmy się przed ogromną „Manufakturą”. 

Nasz seans zaczynał się o 10.00, więc każdy miał 
czas na zakup popcornu, bez którego kinowa atmosfera 
nie byłaby już taka sama. Film w reżyserii Leszka 
Dawida opowiadał o hip-hopowym zespole „Paktofoni-
ka” i o jego liderze, Piotrze Łuszczu – „Magiku”. Główne 
role grali: Marcin Kowalczyk, Dawid Ogrodnik oraz 
Tomasz Schuchardt. Film ukazywał, z jakimi trudnoś-
ciami zmagali się raperzy, pokazywał ich życie 
codzienne, przedstawiał sylwetki artystów hip-hopu. 

Film Jesteś bogiem wszystkim bardzo przypadł do 
gustu, bardzo się podobał, po projekcji nikt o nim nie 
powiedział złego słowa. 

Po 110-minutowym seansie opiekunowie dali nam 
jeszcze dwie godziny na pospacerowanie po „Manufak-
turze”. Później spotkaliśmy się w autokarach i szczęś-
liwie wróciliśmy do naszych domów. 

Ania Andrzejak (1H) 

 
TURNIEJ SZACHOWY 

 

Turnieje szachowe na dobre zagościły w naszej szkole. Odbywają się dwa razy w roku – jesienią i wiosną. Cieszą 
się zawsze dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwa pan Jerzy 
Potapski, prezes Sieradzkiego Klubu Szachowego. 

Obecny turniej to już jego dziesiąta edycja. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Martyna Bałwas (2H), 
a drugie – Martyna Podsiadła (2H). Wśród chłopców najlepszym okazał się Michał Butwicki (4L), drugie miejsce 
zajął Tomasz Baliński (4D), a trzecie – Kacper Rutkowski (4D). Nas kolejnych miejscach znaleźli się: Adrian 
Katarzyniak (3D), Jakub Szczepanik (4L), Damian Płachta (4L), Krystian Kamiński (3G), Jan Stabrawa (3F), 
Krzysztof Domański (4D), Lucjan Lipka (3L), Kamil Stawicki (2L), Adrian Gabryś (2L), Hubert Adamczewski (2L), 
Adam Machała (3F), Mariusz Augustyniak (3D), Wiktor Stempień (3L), Andrzej Mrozek (2G), Tomasz Grzelak (3D), 
Marcin Wierucki (3F), Maciej Jurewicz (1D), Michał Kobyłt (3F), Mikołaj Płachta (3D), Patryk Owczarek (3L), 
Mateusz Wojtysiak (2D), Konrad Wawrzyniak (4D). 

Zapraszamy do udziału w wiosennym turnieju szachowym! 
P. prof. Robert Brzeziecki 

 

Fot. Patrycja Gołdyn (3G) 
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LITERACKA NAGRODA NOBLA POJECHAŁA DO CHIN 
 

Literacką Nagrodę Nobla 2012 dostał tym razem 
chiński pisarz Mo Yan za „wizyjny realizm łączący 
opowieści ludowe, historię i współczesność". 

Zanim Szwedzka Akademia Nauk przyznała mu 
Literacką Nagrodę Nobla, Mo Yan był uważany za naj-
poważniejszego kandydata do tego tytułu. 

Mo Yan urodził się w 1955 r. Zanim zaczął pisać, 
pracował na fermie i w fabryce. W latach 80 zyskał wielką 
popularność dzięki krótkim opowiadaniom. Swoją pierwszą 
powieść – Przezroczystą marchewkę wydał w 1985 roku. 

Tegoroczny noblista posługuje się pseudonimem 
literackim – Mo Yan, co oznacza: „Milcz”. Natomiast jego 
prawdziwe nazwisko brzmi: Guan Moye. 

Mo Yan napisał m. in. adaptację powieści Klan 
czerwonego sorga, która była reżyserskim debiutem 
Zhanga Yimou. 

 
W Polsce przetłumaczona została m.in. jego powieść Kraina wódki. Łączy ona w sobie elementy bajki, kryminału 

oraz romans. Ukazała się u nas także powieść Obfite piersi, pełne biodra. Niestety powieść ta spotkała się w Chinach 
z wieloma przeciwnikami, dlatego pisarz musiał złożyć samokrytykę, by móc dalej publikować swoje dzieła. 

Jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków, m.in. na angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. 
Za faworytów do Literackiej Nagrody Nobla wymieniano w tym roku także polskich pisarzy: Tadeusza 

Różewicza, Adama Zagajewskiego i Olgę Tokarczuk. 
Monika Skowron (2D) 

 

WYDARZYŁO SIĘ TO W WAKACJE… 
 

Wydarzyło się to w wakacje. Było ciemno, przechodziłam przez tory pod wiaduktem. Jechał pociąg, więc 
cofnęłam się kilka kroków. Zauważyłam na torach jakiś kształt. Niby nic takiego, ale w światłach pociągu 
dostrzegłam, że to nie jest zwykły cień. To był człowiek. Leżał na torach. Ogromnie mnie to zaszokowało. Zanim tak 
na dobre doszło do mnie, co się dzieje, było już po fakcie. Pociąg przejechał. Mężczyzna leżał obok torów. W ostatniej 
chwili udało mu się użyć własnych sił, przeturlał się, uniknął zagrożenia. Próbował się podnieść. Ja natomiast szybko 
minęłam tory i poszłam przed siebie. 

Dopiero będąc w domu, po długich rozmyślaniach doszło do mnie, co się wydarzyło. Opowiedziałam mamie, co 
mnie spotkało. Spytałam, jak powinnam się zachować. Mama powiedziała, że dobrze postąpiłam. Może ten 
mężczyzna był pijany czy pod wpływem jakichś używek. Mógł okazać się agresywny, może miał nóż, mógł zrobić mi 
krzywdę. Inna sprawa, gdybym była z kimś, a nie sama. Niemniej jednak wcale mnie nie uspokoiła. Wejście i próba 
ściągnięcia tego mężczyzny z torów byłaby zapewne nierozważna, bo mogłabym spowodować zagrożenie dla nas 
obojga. To da się wytłumaczyć. Ale z chwilą, gdy przejechał pociąg, nie było jako takiego zagrożenia. Po prostu 
z chwilą, gdy otrząsnęłam się z szoku, przyszła kolej na strach. Najzwyczajniej mu się poddałam. Uciekłam. A może 
ten człowiek po prostu się potknął, źle się czuł, kręciło mu się w głowie? A może leżenie na torach nie było 
przypadkowe? Może jedynie czego potrzebował, to odrobiny zainteresowania? Nawet jeśli nie potrafiłam podejść, 
mogłam zadzwonić i to zgłosić. Ktoś by przyjechał i mu pomógł. 

Ostatecznie na szczęście do niczego strasznego nie doszło, a jednak czuję się paskudnie. Mam wyrzuty sumienia, 
męczy mnie to i żałuję, że nie postąpiłam inaczej. Wstyd mi. Bo w trudnej chwili także i ja chciałabym, by mi ktoś 
pomógł, a sama nie potrafiłam udzielić pomocy, bo przytłoczył mnie strach. Myślałam, że jestem silniejsza. 

Natalia Marchewa (1G) 
 

Trzeci w roku szkolnym numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak (1H), Kasia 
Gęszczak (2F), Malwina Kamiennik (2D), Magdalena Marchewa (4G), Natalia Marchewa (1G), Sylwia Mikołajczyk (4D), 
Monika Skowron (2D), Aleksandra Tarnowska (1F) i Patrycja Gołdyn (3G; fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KĄCIK KULINARNY MAGDALENY MARCHEWY 
 

BARSZCZYK WIGILIJNY Z USZKAMI 
 

Składniki: 
 

Barszcz czerwony: 
* 1,5 l bulionu na kościach cielęcych i drobiowych 
* 1 kg buraków 
* 200 g marchwi 
* 100 g pietruszki 
* 200 g selera naciowego 
* 120 g jabłek 
* 4 ząbki czosnku 
* 3 ziarna ziela angielskiego 
* 1 liść laurowy 
* 4 łyżki octu z białego wina 
* 2 łyżeczki suszonego majeranku 
* sól, pieprz, cukier 

Farsz do uszek: 
* 2 łyżki masła 
* 40 g cebuli 
* 80 g suszonych grzybów 

 
Ciasto na uszka: 

* 250 g mąki 
* 4 łyżki gorącej wody 
* około 4 łyżek zimnej wody 
* ¼ łyżeczki soli 
* 1 jajko 

 

 
Sposób przygotowania: 

 
Przygotować barszcz: 

Buraki, marchew i pietruszkę obrać i pokroić na plasterki, seler pokroić na kawałki, jabłka przekroić na ćwiartki 
i usunąć gniazda nasienne, czosnek obrać. Umieścić buraki, marchew, pietruszkę, seler i jabłka w dużym garnku, wlać 
bulion. Dodać czosnek, ziele angielskie, liść laurowy i majeranek. Doprowadzić do wrzenia i gotować na małym ogniu 
20 minut. Zdjąć z ognia i dodać ocet, doprawić do smaku solą, pieprzem i cukrem. Ostudzić i zostawić na noc. 
Następnego dnia przecedzić barszcz przez gazę. Podgrzać przed podaniem. 
 
Przygotować farsz: 

Zalać grzyby gorącą wodą i odstawić do namoczenia na godzinę. Cebulę obrać i drobno posiekać. Stopić masło 
na patelni, wrzucić cebulę i smażyć aż zmięknie. Odcedzić grzyby, zachowując płyn. Grzyby drobno posiekać 
i dorzucić do cebuli. Chwilę smażyć, wlać wodę z moczenia grzybów i dusić, aż płyn odparuje. Doprawić solą 
i pieprzem. Ostudzić. 
 
Przygotować ciasto: 

Wysypać mąkę i sól na stolnicę, zrobić dołek, wlać gorącą wodę, widelcem wmieszać mąkę do wody, wlać wodę 
zimną, wmieszać mąkę widelcem, dodać jajko i zagnieść dosyć twarde, gładkie ciasto. Cienko rozwałkować i pokroić 
na kwadraty o boku 5 cm. Na każdym kwadracie położyć nieco farszu, złożyć ciasto po przekątnej w trójkąt i zlepić 
brzegi. Skleić dwa rogi, by powstały uszka. Zagotować w garnku wodę, osolić. Wrzucić uszka i gotować 1 minutę do 
wypłynięcia. Rozłożyć uszka na talerze i zalać gorącym barszczem. 

 
Smacznego!!! 

 

PRZY WIGILIJNYM STOLE 
 

Przy wigilijnym stole 
Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, że dzień ten radosny  
W miłości jest poczęty; 

 
Że, jak mówi wam wszystkim  
Dawne, odwieczne orędzie, 

Z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w 
waszym domu zasiędzie. 

 
Sercem go przyjąć gorącym, 
Na ścieżaj otworzyć wrota — 

Oto, co czynić wam każe  
Miłość, największa cnota. 

 
A twórczych pozbawi cię ogni, 

Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,  
Kto z bratem żyje w niezgodzie, 

Depcąc orędzie najświętsze. 

 
Wzajemnie przebaczyć winy, 

 Koniec położyć rozterce,  
A z walki wyjdzie zwycięsko 

Walczące narodu serce. 
 

Jan Kasprowicz 
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KĄCIK POETYCKI 
 

     Świat zwariował za jedną zachcianką 
 
Świat zwariował za jedną zachcianką. 
Świat zwariował i nie chce wracać do normalności. 
Świat dziś też by chciał zwariować, 
ale zwariował wczoraj. 
Świat wczoraj zwariował 
i nie zwariuje dla nikogo kolejny raz. 
Świat zwariował dla dwóch par ust 
by mogły się całować intensywniej niż normalnie. 
Świat wczoraj zwariował 
a dziś już jest norma –  
wstają o piątej udając, że są normalne, 
choć świat wariuje dla nich każdego wieczora. 
 
     Chciałoby się rzec… 
 
Chciałoby się rzec, 
Że życie jest wieczne. 
Chciałoby się rzec, 
Że miłość istnieje. 
Chciałoby się rzec, 
Że matka kocha dziecko. 
Chciałoby się rzec, 
Ale się nie rzeknie. 
 
Chciałoby się krzyczeć, 
Że Ziemia jest okrągła. 
Chciałoby się krzyczeć, 
Że Słońce jest gorące. 
Chciałoby się krzyczeć, 
Że Księżyc jest magiczny. 
Chciałoby się krzyknąć, 
Ale się nie krzyknie. 
 
Chciałoby się, 
Ale się nie chce. 
 
     Upita tequilą 
 
Upita tequilą 
nie wie co to strach czy nierząd. 
Upojona tequilą 
dumna z swych poczynań. 
Upita tequilą. 
Upojona tequilą. 
Miała nadzieje, że to na wiecznie, 
a było, aż do stanu 
wytrzeźwienia. 
Upojona tequilą. 
Straciła równowagę. 
Upuściła szklane serce. 
 
     Na białej linii 
 
Balansuje ciałem na białej linii 
pomiędzy czerwonym a niebieskim 

fordem. 
Śmigam jak bocian 
do przodu –  
wiem, że dojadę. 
Dziś jeszcze dojadę do domu. 
Kiedyś ktoś mnie zabije, 
ale ja nie chce zabić niczyjego dziecka. 
 
Balansuję ciałem na białej linii. 
Śmigam do domu, 
bo kolacja już stygnie. 
 
Balansuję ciałem na białej linii - 
oby nie zabił mnie jakiś gówniarz. 
 
Balansuję ciałem na białej linii... 

Lark 

 
AC/DC 

 
AC / DC to jeden z najpopularniejszych i najstar-

szych zespołów hardrockowych na świecie. 
Został założony 39 lat temu w Sydney (w Australii) 

przez braci Angusa i Malcolma Young'ów. 
Zespół jest uważany za pioniera muzyki 

hardrockowej i heavymetalowej, zaraz obok takich 
zespołów jak Led Zeppelin i Black Sabbath. Jednak 
członkowie zespołu oraz fani zawsze określają ten rodzaj 
muzyki jako po prostu rock & roll. 

Dokładnie 33 lata temu (w 1979 roku) zespół nagrał 
swój najpopularniejszy album „Highway to hell”, który 
zawiera takie hity jak Highway to hell, Girls got rhytm, 
Get it hot i jeden z moich ulubionych utworów: Touch 
too much. 

Album ten jest także ostatnim albumem jaki AC/DC 
nagrało ze swoim pierwszym wokalistą Bony Scottem. 
Artysta zmarł 19 lutego 1980 roku, po nocy spędzonej na 
intensywnym piciu alkoholu. 

W roku 1990 popularność zespołu znacząco wzrosła 
po wydaniu albumu „The Razor's Edge”. Nowym 
wokalistą AC / DC został Brian Johnson. Nagrał 
z zespołem takie utwory jak: Back to black czy Thunder-
struck, które są do dziś rozpoznawane na całym świecie. 

Zespół sprzedał jak dotąd ponad 200 milionów płyt 
i nagrał ścieżkę dźwiękową do takich filmów jak: 
Battelship czy Iron man 1 i 2. 

Skrót AC / DC oznacza oznaczenie w elektryce, tzn. 
prąd przemienny / prąd stały. Nazwa ta miała symbolizo-
wać surową energię grupy i sposobu ich grania. 

Uważam, że to jeden z najlepszych zespołów świata, 
ale są gusta i guściki ;) Nie grają muzyki dla każdego, ale 
można się przy niej świetnie bawić. Poza tym puszczenie 
sobie rano AC / DC daje energię na cały dzień. 

Zapraszam do posłuchania, może komuś się spodoba 
i zostanie tak zagorzałym fanem / fanką jak ja ;) 

Ola Tarnowska (1F) 
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„ZAKOCHANI W RZYMIE” 
 

Komedia To Rome with Love, poświęcona została Amerykanom i Włochom zmagającym się w Wiecznym 
Mieście z rozlicznymi miłosnymi perypetiami, a przy tym kusi widzów najatrakcyjniejszą komediową obsadą tego 
roku. Poza najgorętszymi, młodymi gwiazdami Hollywood – nominowanymi do Oscara Ellen Page (Juno) i Jessem 
Eisenbergiem (The Social Network), Allen zaprosił do współpracy wiele sław: swoją muzę z Vicky Cristina Barcelona 
Penelope Cruz, Włocha Roberto Benigniego (statuetka dla najlepszego aktora za Życie jest piękne), a także trzykrotnie 
nominowanego do Złotego Globu i raz do Oscara Aleca Baldwina (To skomplikowane), czy Judy Davis (nominowana 
do Oscara za Podróż do Indii i allenowskich Mężów i żony). 

Film podzielony został na kilka wzajemnie przenikających się części, które łączy sceneria Wiecznego Miasta. 
Znany architekt John (Alec Baldwin) spędza wakacje w Rzymie, w którym mieszkał przez pewien czas 

w młodości. Spacerując po swojej dawnej okolicy spotyka Jacka (Jesse Eisenberg), młodego mężczyznę, który 
przypomina mu jego samego z przeszłości. Jack zakochuje się po uszy w Monice (Ellen Page), olśniewająco pięknej 
i zalotnej przyjaciółce jego dziewczyny Sally (Greta Gerwig) i przeżywa jeden z najbardziej romantycznych epizodów 
w swoim życiu. 

W tym samym czasie emerytowany reżyser operowy Jerry (Woody Allen) przybywa do Rzymu wraz ze swoją 
żoną Phyllis (Judy Davis), by poznać Michelangelo (Flavio Parenti), włoskiego narzeczonego ich córki Hayley 
(Alison Pill). Ku swojemu zdumieniu Jerry odkrywa, że ojciec Michelangelo, przedsiębiorca pogrzebowy Giancarlo 
(w tej roli sławny tenor Fabio Armiliato) śpiewa pod prysznicem arie godne występów w La Scali. Jerry jest 
przekonany, że talent tej klasy koniecznie trzeba przedstawić światu, a jednocześnie w promowaniu Giancarlo widzi 
szansę na swój własny powrót do gry. 

Leopoldo Pisanello (Roberto Benigni) to wyjątkowo nudny facet, który budzi się pewnego ranka i uświadamia 
sobie, że stał się jednym z najbardziej znanych i pożądanych ludzi we Włoszech. Wkrótce paparazzi śledzą każdy jego 
ruch, a media codziennie snują spekulacje na temat jego życia. Leopoldo zaczyna doświadczać różnych pokus, które 
niesie za sobą życie w świetle jupiterów i stopniowo odkrywa, jaki jest koszt sławy. 

Tymczasem Antonio (Alessandro Tiberi) przyjeżdża do Rzymu, by przedstawić pruderyjnym krewnym swoją 
świeżo poślubioną żonę Milly (Alessandra Mastronardi), co ma mu pomóc w pozyskaniu intratnej pracy. Na skutek 
splotu przypadków i komicznych sytuacji, Antonio i Milly mijają się przez cały dzień. Ostatecznie Antonio 
przedstawia krewnym jako swoją żonę zupełnie obcą mu osobę (Penélope Cruz), a Milly jest adorowana przez 
legendarną gwiazdę kina Lucę Salta (Antonio Albanese). 

Film Zakochani w Rzymie wszedł do polskich kin poprzedzony szeroką kampanią reklamową. Spotkał się 
z szerokim zainteresowaniem widzów i przedstawicieli krytyki filmowej. I choć mi się ten film bardzo podobał, 
krytycy nie pozostawili na nim suchej nitki. Ja jednak na przekór krytykom zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. 

Kasia Gęszczak (2F) 
 

Zakochani w Rzymie 
 
Gatunek: dramat 
Produkcja: Hiszpania, USA, Włochy 
Czas trwania: 102 min 
Reżyseria: Woody Allen 
Scenariusz: Woody Allen 
Obsada: Woody Allen, Alec Baldwin, Penelope Cruz, Isabella Ferrari, Ellen Page, Jesse Eisenberg,  
Greta Gerwig, Flavio Parenti, Alison Pill, Judy Davis, Roberto Benigni, Sergio Rubini, Antonio Albanese, Fabio 
Armiliata, Alessandra Mastronardi, Ornella Muti 
 

KOMUNIKATY 
 

12 listopada minęła 90. rocznica urodzin Tadeusza Borowskiego. Z tej okazji w bibliotece szkolnej można zapoznać się 
z wystawą okolicznościową poświęconą życiu i twórczości tego pisarza, a także innych twórców okresu wojny i okupacji. 

Z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” uczniowie naszej szkoły mieli okazję: 
* 8 X spotkać się z panią Anną Durdyn, wiceprezesem MEDANA PHARMA S.A. w Sieradzu; 
* Od 19 XI obejrzeć wystawę okolicznościową w gablotach na korytarzu I piętra poświęconą Januszowi Korczakowi, przygoto-
waną przez p. prof. S. Dęgę i M. Plesiewicz i uczennice z klasy 2H; 
* Od 23 XI, z okazji Światowego Dnia Pierników, zapoznać się z okolicznościową wystawą na korytarzu I piętra, przygotowaną 
przez p. prof. K. Focht i K. Pilc-Vinci. 
* 27 XI spotkać się z panią Lillą Halamus, właścicielką restauracji „Kasztelanka” i „Pod modrzewiem”. 
* 6 XII zakupić pyszne wypieki podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego (dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na działalność 
statutową Towarzystwa). Sprzedażą wypieków zajęli się uczniowie z klasy 4G. 
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ANDRZEJKI 2012 
 

Andrzejki, znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki, to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, 
w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się 
w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego. 

Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do 
zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. 

W Szkocji, jako święto państwowe, hucznie obchodzony jest dzień świętego Andrzeja, tj. 30 listopada. Czci się 
go tam hucznie jedząc i pijąc. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone 
były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki 
traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu. W czasach późniejszych 
przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie 
przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.  Wróżby, które były kiedyś 
popularne, to np. jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię 
Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż, Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień 
i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany, Losowanie przedmiotów 
o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec 
– stan zakonny, ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta której but pierwszy 
dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść za mąż. 

Nasza szkoła również pamiętała o tradycji, zadbał o to Samorząd Szkolny. W tym roku na korytarzu można było 
zakupić ciastko z wróżbą a „Cyganki” z 1F wróżyły z ręki.  Chętnych było wielu, ciastka rozeszły się bardzo szybko. 
Myślę, że był to ciekawy akcent andrzejkowy zorganizowany w naszej szkole. 

Malwina Kamiennik (2D) 
 

GÓRA GROSZA 2012 
 

XIII Akcja Góry Grosza 26 XI – 7 XII 
Akcja Towarzystwa NASZ DOM 

pod patronatem MEN 
we wszystkich szkołach i przedszkolach całej Polski 

na rzecz dzieci z domów dziecka. 
 

Jeden grosz znaczy niewiele, 
ale Góra Grosza jest największa na świecie! 

 

Każda drobna moneta może pomóc 
Twojemu koledze lub koleżance! 

 

Górę Grosza usypujemy 6 i 7 XII 2012 r.!!! 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Świąteczne Klimaty” 

 
* Organizator: TWI „Zamkowa 15”; 
* W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczy-
ciele naszej szkoły, którzy przedstawią swoje prace 
fotograficzne; 
* Fotografie muszą być przekazane w wersji papiero-
wej lub cyfrowej; 
* Trzyosobowe jury w składzie: p. prof. Jacek Grusz-
ka (przewodniczący), p. prof. Iwona Bednarek 
i Karolina Smus wybierze najlepsze prace konkurso-
we; 
* Jury oceniać będzie: realizację tematu, środki 
wyrazu, oryginalność pomysłu; 
* Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkur-
sowej nastąpi jeszcze przed świętami!!! 
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KĄCIK MŁODEGO NAUKOWCA – EKONOMISTY 
 

DOCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 
Źródła dochodów gospodarstwa domowego: 
1) z tytułu pracy, 
2) z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej, 
3) z tytułu posiadania kapitału, 
4) z tytułu świadczeń społecznych. 
 

Podstawowym rodzajem dochodów większości gospodarstw domowych jest płaca (wynagrodzenie) za pracę 
wykonywaną na rzecz pracodawcy. Praca może być wykonywana na podstawie: umowy o pracę, powołania, 
mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Zasady zawierania i wykonywania umów o pracę określa 
przede wszystkim kodeks pracy. 

Dochody ze świadczeń są, obok dochodów z pracy, najważniejszym źródłem dochodów w Polsce. Obejmują one 
świadczenia emerytalne i rentowe, różnego rodzaju zasiłki oraz świadczenia z pomocy społecznej. 

W krajach Unii Europejskiej i w USA poważnym źródłem dochodów są dochody z kapitału. Kapitał, w tym 
znaczeniu, to pieniądze pochodzące z oszczędności, darowizn lub sprzedaży dóbr, z których chcemy czerpać zyski. 
Pieniądze zainwestowane w celu ich pomnożenia nazywamy inwestycją kapitałową lub lokatą. 

Członkowie gospodarstw domowych mogą być przedsiębiorcami, to znaczy mogą prowadzić działalność 
gospodarczą na własny rachunek. Wówczas osiągane zyski stanowią ich dochód. 
 

WYDATKI GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

Wydatki gospodarstwa domowego dzielimy na: 
a) wydatki konsumpcyjne: sztywne i zmienne; 
b) wydatki inwestycyjne: stałe i zmienne. 

Wydatki konsumpcyjne pozwalają cieszyć się dobrami lub usługami bezpośrednio po ich nabyciu. 
Do wydatków sztywnych zaliczamy na pokrycie: czynszu, zużycia prądu, opłat za telefon. 

Sylwia Mikołajczyk (4D) 
 

SPORT 
 

We wtorek 6 XI odbyła się Powiatowa Licealiada dziewcząt w piłce ręcznej. Nasza żeńska drużyna zajęła 
I miejsce. Skład zwycięskiej drużyny: Martyna Brożyna (3D), Paulina Ignasiak (1a), Kaczmarek Katarzyna (2H), 
Kamila Lefik (1F), Roksana Lisek (1F), Justyna Milewska (3G), Sylwia Owczarek (2a), Amanda Szczerba (3D), 
Adrianna Ubych (2G), Ewelina Wielgus (2D). Opiekun: p. prof. Robert Trojszczak. 

 
W piątek 9 XI uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju piłki ręcznej, w którym ostatecznie zajęli 

3 miejsce. Wyniki meczów grupowych były następujące: 
ZSP Nr 2 Sieradz – ILO Sieradz 3 : 14 
ZSP Nr 2 Sieradz – ZSZ Męcka Wola 14 : 13 

Mecz o III miejsce: 
ZSP Nr 2 Sieradz – ZSP Nr 1 Sieradz 13 : 12 

Naszą szkołę reprezentowali: Paweł Chlebicz (1L), Kamil Górzny (1L), Mariusz Marciniak (1L), Dominik Paś 
(2L), Kamil Stawicki (2L), Hubert Adamczewski (2L), Adrian Gabryś (2L), Andrzej Wajgert (2a), Adrian Sroczyński 
(3L), Kamil Kielek (3L), Mateusz Wieczorek (3b), Mateusz Jarek (2G), Piotr Marek (4L), Bartłomiej Kazimierski 
(4F). Opiekun: p. prof. Marek Przybył. 

W turnieju tym I miejsce zajęło ILO Sieradz, a II – IILO Sieradz. 
 
We wtorek 13 XI odbyła się Powiatowa Licealiada sztafet pływackich dziewcząt i chłopców. Obie nasze sztafety 

zajęły II miejsce. 
Skład sztafety dziewcząt: Klaudia Chudzicka (4L), Klaudia Kurka (1G), Ewelina Leśniczak (1G), Marta Lewicka 

(3D), Monika Marciniak (2G), Justyna Milewska (4G), Ewa Owczarek (4D), Sylwia Owczarek (2D), Zuzanna 
Sobańska (2D), Ewelina Śledzińska (3H). 

Skład sztafety chłopców: Damian Bączyński (4L), Bartłomiej Gołąbek (3L), Krzysztof Jadczak (4L), Dominik 
Kamiński (4L), Bartłomiej Kazimierski (4G), Mateusz Kozłowski (4L), Piotr Marek (4L), Kamil Musiał (4L), Damian 
Płachta (4L), Radosław Wymysłowski (4L), Wiktor Zając (2D). Opiekun: p. prof. Robert Trojszczak. 


