
SUKCES NASZYCH FRYZJEREK 
 

W środę 6 XI 2013 r. w Zespole Szkół Nr 3 
w Wieluniu odbyła się IV edycja konkursu fryzjerskiego 
„Festiwal Talentów”. Brało w nim udział 48 uczniów 
ze szkół w Wieluniu, Działoszynie, Pajęcznie, Kłobucku, 
w tym 8 fryzjerek, które reprezentowały Sieradz i naszą 
szkołę. Młode adeptki fryzjerstwa startowały pod opieką 
pani prof. Magdaleny Maciejewskiej i pani prof. Moniki 
Plewińskiej. Brały udział w 3 z 4 konkurencji i w każdej 
z nich stanęły na podium. W kategorii klas pierwszych 
„Fryzura dziecięca i młodzieżowa” I miejsce zajęła 
Martyna Orłowska (1c), w kategorii klas drugich 
„Fryzura ślubna” III miejsce zajęła Adrianna Gocałek 
(3c) oraz w kategorii zespoły „Fryzura awangardowa” 
I miejsce zajęły uczennice: Katarzyna Kaczmarek, 
Dagmara Sławińska, Dominika Oganiaczyk (3H), 
a II miejsce – Magdalena Pełka, Joanna Koralewska 
i Martyna Bałwas (3H). Nagrodę publiczności otrzymała 
modelka Martyny Orłowskiej, 7-letnia Jagódka, która 
podbiła serca jury i publiczności w Wieluniu. 

Dziewczętom gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. Następny konkurs już 15 stycznia w Centrum 
Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 

 

BISKUP Z NIGERII W SIERADZU 
 

W czwartek 14 listopada w sieradzkiej farze została 
odprawiona uroczysta koncelebrowana msza święta 
z udziałem ks. biskupa Hyacintha O. Egbebo z okazji 
przypadającego w tym czasie dnia solidarności 
z kościołem prześladowanym. Ksiądz biskup pochodzi 
z Wikariatu Apostolskiego Bomadi w Nigerii. Podczas 
mszy wygłosił okolicznościową homilię, w której 
przedstawił losy kościoła afrykańskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem swojego kraju. Nigeria liczy blisko 160 
milionów mieszkańców. Chrześcijanie stanowią 45% 
ludności tego państwa, podobnie muzułmanie. Ksiądz 
biskup zwrócił uwagę słuchaczy na muzułmańską sektę 
Boko Haram, która od 2010 r. nieprzerwanie dokonuje 
brutalnych, krwawych ataków na chrześcijan. 

Pomimo znacznych złóż ropy naftowej Nigeryjczycy 
w wielu rejonach żyją na granicy biedy, a na terenach 
wydobywczych, z powodu braku studni głębinowych, 
70% ludności jest skazana na picie wody zanie-
czyszczonej. Mieszkańcy często pozbawieni są energii 
elektrycznej; w państwie tym panuje olbrzymia korupcja, 
a 32% społeczeństwa to analfabeci. Swoje refleksje 
pasterz nigeryjskiego kościoła zakończył poruszającym 
apelem: „W imię Jezusa Chrystusa proszę was, nie 
zostawiajcie nas samych.” 

Słowa księdza biskupa Hyacintha O. Egbebo głębo-
ko zapadły w serca licznie obecnych na mszy świętej 
sieradzan, którzy także okazali swą hojność składając 
ofiary na rzecz nigeryjskiego kościoła w potrzebie. 

Czwartkowa msza święta miała także drugą, równie  

 
PAMIĘTAMY O ŚWIĘCIE NIEPODLEGŁOŚCI

 

Z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości społeczność szkolna we wtorek 12 listopada 
wysłuchała przez radiowęzeł audycji okolicznościowej, 
którą przygotowali uczniowie z klasy 1D pod opieką 
p. prof. Ewy Dominiak i Iwony Bednarek. 

 

W NUMERZE: 
 

• Akademia urody – zaprasza na s. 2; 
• Uczyć się czy pracować? – przeczytaj na s. 2; 
• Do Halloween – powracamy na s. 3; 
• „Poetycka złota polska jesień” – oczekuje na s. 4; 
• Tegoroczną Noblistkę – przedstawiamy na s. 5; 
• Zdjęcia z odznaczenia sztandaru Szkoły – zobacz na s. 6;
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 7; 
• Na co pójść do kina? – sprawdź na s. 9; 
• Może ktoś Cię pozdrawia? – sprawdź na s. 10. 
 
ważną intencję. Została odprawiona w rocznicę 
rozstrzelania sieradzkich zakładników. Wśród ofiar 
hitlerowskiej zbrodni znaleźli się także przedwojenni 
mieszkańcy żydowskiego pochodzenia. Z tego m. in. 
powodu na mszy była obecna żona ambasadora Izraela 
w Polsce, pani Diti Ravner, która została bardzo serdecznie 
przywitana mieszkańców naszego miasta. Przypomnijmy, 
że pani D. Ravner maluje i fotografuje, prezentowała swoje 
obrazy na wystawach w Krakowie i w Rzymie, a także w... 
Sieradzu w sierpniu bieżącego roku. 

Uczennice klasy 3F
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MŁODZIEŻ PRACUJE (2) 
 

Nadeszły wakacje, znalazłam pracę. Miała mieć 
charakter sezonowy, jednak mimo początku roku 
szkolnego wciąż pracowałam. Lubię moją pracę, 
poznałam wielu ciekawych ludzi, zdobyłam 
doświadczenie. No i zaczęłam zarabiać. Wiedziałam, że 
muszę oddzielić pracę od szkoły, że muszę się skupić na 
edukacji, wszak ona jest najważniejsza. Było mi ciężko. 

Zaraz po zakończeniu lekcji szłam prosto do pubu. 
Sprzątałam, szykowałam lokal do otwarcia. Godziny 
mojej pracy nigdy nie były ograniczone, zazwyczaj 
czekaliśmy do wyjścia ostatniego klienta. Potem 
powrotna droga do domu, nauka, trochę snu i dzień 
zaczynał się od nowa, by skończyć się tak samo. Coraz 
bardziej męczyła mnie szkoła. Fakt, że mam pracę, że 
zaczynam zarabiać sama na siebie, dał mi zalążek  
dorosłego życia. Jak mogłam siedzieć na matematyce 
i obliczać funkcje kwadratowe? Jak mogłam skupić się 
na odmianach na angielskim? Wciąż ciągnęło mnie do 
pracy, do ludzi, z którymi miałam dobry kontakt 
i mogłam pomówić o muzyce, książkach czy poglądach, 
a nie o kartkówkach i pracach domowych. Będąc już po 

pracy i siedząc w domu nie miałam sił na prace domowe, 
na naukę. Miałam ochotę trochę odreagować, odpocząć, 
odespać. Straciłam zapał do nauki, chęć posiadania 
wiedzy. Studia stały się na tyle odległe, że stwierdziłam, 
że się ich nie podejmę. Ostatnio zaczęłam się 
zastanawiać, gdzie podziały się moje ideały? Gdzie moje 
marzenia, wytrwałość, dążenie do celu? Chyba zaczęłam 
się wtedy budzić. Przecież muszę ciężko pracować, aby 
kiedyś móc odpocząć, nie odwrotnie. Moje myśli 
skończyły się tym, że siedziałam do 5 rano i nadrabiałam 
stracony czas wypełniając część zaległych obowiązków. 
Wstałam o 7 i znów czułam tę dziwną przyjemność. 
Uczenie się nakrycia rozszerzonego á la carte czy pisanie 
listów po niemiecku znów dawało mi radość. Zaczęłam 
wprowadzać harmonię. Do szkoły chodzę już 
przygotowana, idę do pracy, wykonuję swoje obowiązki, 
a po powrocie do domu wciąż mam czas i siłę na naukę. 
Znów rozpiera mnie samozadowolenie, wciąż mam 
ochotę na więcej zajęć. 

Widzicie, moi drodzy, wszystko da się pogodzić  
Natalia Marchewa (2G) 

 

AKADEMIA URODY ANI ANDRZEJAK 
 

Każda z nas chce mieć zdrowe i zadbane włosy. Kupujemy mnóstwo odżywek i szamponów wydając swoje 
oszczędności. Jest jednak sposób na to, aby mieć odżywione włosy i zaoszczędzone pieniądze  w portfelu! Wystarczy 
trochę chęci i kilka składników, które możesz znaleźć w spiżarni ;) 

Możesz je kupić lub zrobić sama w domu – odżywki i maski do włosów! Oto kilka przepisów na poprawę 
kondycji twojej „czupryny” :) 

 
MASECZKA JAJECZNA 

wzmacnia i odżywia zniszczone włosy 
 
Składniki:1 jajko 
 
Ubić białko na sztywną pianę, dodać żółtko. Rozprowadzić na wilgotnych włosach. Nałożyć folię i ręcznik. 
Pozostawić na 20 minut i spłukać. 
 

MASECZKA Z SIEMIENIA LNIANEGO 
intensywnie nawilża 

 
Składniki: 
2 łyżki siemienia lnianego i 1 szklanka wody 
 
Do wody wrzuć siemię i zagotuj. Nałóż na włosy, nie spłukuj przez 20-30 minut. 
 

MASECZKA PIWNA 
do włosów słabych, łamliwych 

 
Składniki: ¼ szklanki piwa i 1 jajko 
 
Połączyć składniki, nałożyć na umyte włosy. Pozostawić na 15 minut i spłukać. 
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HALLOWEEN 
 

Halloween jest to święto obchodzone głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej 
Brytanii, ale już także w Polsce. Świętują je przeważnie dzieci i młodzież. Przypada w przeddzień 
Wszystkich Świętych – u nas w kraju. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. W tym dniu 
organizuje się wiele imprez w klubach, domach, są organizowane występy teatralne i nie tylko. W ten dzień  
dzieci i dorośli przebierają się za potwory, wampiry, duchy, czarownice. Przebrania mogą być oparte na 
scenerii z telewizji. Dominujące kolory w tym dniu to: pomarańczowy i czarny. Jack-o’-lantern to hallo-
weenowa lampa, która została wykonana z wydrążonej dyni z wyciętymi otworami. Stawia się w niej świecę 
(stawia się ją w oknie albo drzwiach domostwa). Do zabaw w Halloween zalicza się także zabawa 
w „cukierek albo psikus”. Chodzi w niej o to, że dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy 
i odwiedzają sąsiadów. Gdy ktoś odmawia podczas ich wizyty, dostaje od dzieci w zamian psikusa. 

W czwartek 31 października zwyczaje związane z Halloween ożyły także w naszej szkole. Najbardziej 
dały im wyraz w czwartkowe popołudnie i wieczór uczennice klasy 3F. 

Klaudia Leśniewska (1G) 
 

 
Fot. uczennice klasy 3F 

 

UWAGA !!! 
 

Od 25 XI do 5 XII 2013 r. przeprowadzona zostanie akcja „Góra grosza”. Zbierane są monety 
o nominałach od 1 gr do 5 zł. Zebrane pieniądze zostaną przekazane Towarzystwu „Nasz Dom”, które 
koordynuje akcję. Monety przynosimy do Justyny Butwickiej i Marty Kluchy (2D) lub do p. prof. Iwony 
Bednarek. Klasa, która zbierze najwięcej monet w nagrodę otrzyma dzień bez pytania. 



4 „Kurier Zamkowy” nr 3/2013/2014 
 

POETYCKA ZŁOTA POLSKA JESIEŃ 
 

WSPOMNIENIE 
 
Mimozami jesień się zaczyna, 
złotawa, krucha i miła, 
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna, 
która do mnie na ulicę wychodziła. 
  
Od twoich listów pachniało w sieni, 
gdym wracał zdyszany ze szkoły, 
a po ulicach w lekkiej jesieni 
fruwały za mną jasne anioły. 
  
Mimozami zwiędłość przypomina 
nieśmiertelnik żółty – październik. 
To ty, to ty, moja jedyna, 
przychodziłaś wieczorem do cukierni. 
  
Z przemodlenia, z przeomdlenia senny, 
w parku płakałem szeptanymi słowy. 
Księżyc z chmurek prześwitywał jesienny, 
od mimozy złotej majowy. 
  
Ach czułymi, przemiłymi snami 
zasypiałem z nim gasnącym o poranku, 
w snach dawnymi bawiąc się wiosnami, 
jak ta złota, jak ta wonna wiązanka. 

Julian Tuwim 
 

JESIEŃ 
 
Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka, 
Słońce rozpływa się gasnącym złotem. 
Pierścień dni moich z wolna się zamyka, 
Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem. 
 
Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem 
Na pola szarym cichnące milczeniem. 
Serce uśmierza się tętnem głębokiem. 
Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspomnieniem? 
 
Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu, 
Zanim z mym cieniem zostaniemy sami. 
Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu 
I mącisz moją rozmowę z ptakami?  

Leopold Staff 
 

JAK NIE KOCHAĆ JESIENI...  
 
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 
Czekając na swych braci, za morze lecących. 
 
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 
 
Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 
 
Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 
I w swoim majestacie uczy nas pokory. 
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie. 

Tadeusz Wywrocki  
 

JESIENNA ZADUMA 
 
Nic nie mam  
Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem  
Nawet nie wiem  
Jak tam sprawy z lasem,  
Rano wstaję, poemat chwalę  
Biorę się za słowa, jak za chleb  
Rzeczywiście, tak jak księżyc  
Ludzie znają mnie tylko z jednej  
Jesiennej strony  
 
Nic nie mam  
Tylko z daszkiem nieba zamyślony kaszkiet  
Nie zważam  
Na mody byle jakie  
Piszę wyłącznie, piszę wyłącznie  
Uczuć starym drapakiem  
Rzeczywiście tak jak księżyc  
Ludzie znają mnie tylko z jednej  
Jesiennej strony  

Jerzy Harasymowicz  
 

JESIEŃ  
 
Zanurzać zanurzać się  
w ogrody rudej jesieni  
i liście zrywać kolejno  
jakby godziny istnienia  
 
Chodzić od drzewa do drzewa  
od bólu i znowu do bólu  
cichutko krokiem cierpienia  
by wiatru nie zbudzić ze snu  
 
I liście zrywać bez żalu  
z uśmiechem ciepłym i smutnym  
a mały listek ostatni  
zostawić komuś i umrzeć  

Edward Stachura 
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TEGOROCZNA NAGRODA NOBLA 
POWĘDROWAŁA DO KANADY 

 

 
Literacka Nagroda Nobla, uważana za najbardziej 

prestiżową, międzynarodową nagrodę literacką na 
świecie, przyznawana jest już od 111 lat. Tegoroczną 
laureatką Literackiej Nagrody Nobla została Alice Ann 
Munro, nazywana przez krytyków „kanadyjskim 
Czechowem". Uważana jest za jedną z najznamienitszych 
żyjących współcześnie autorek krótkich form 
prozatorskich. 

Urodziła się 10 lipca 1931 roku w Wingham 
w prowincji Ontario. Jej matka była nauczycielką, a 
ojciec farmerem. Studiowała dziennikarstwo i literaturę, 
ale rzuciła studia, gdy wyszła za mąż w 1951 roku. Wraz 
z mężem osiedlili się w miasteczku Victoria w Kolumbii 
Brytyjskiej, gdzie otworzyli księgarnię. Zaczęła pisać 
jako nastolatka, ale pierwsza jej książka ukazała się 
w 1968 roku. Był to tom opowiadań Dance of the Happy 
Shades. Trzy lata później opublikowała kolejny zbiór: 
Lives of Girls and Women, który krytycy zaliczają do 
gatunku Bildungsroman. Zbiór Hateship, Friendship, 
Courtship, Loveship, Marriage (2001) stał się podstawą 
scenariusza filmu Away from Her (2006) w reżyserii 
Sarah Polley. 

Opowiadania Alice Munro często rozgrywają się 
w małym miasteczku na kanadyjskiej prowincji, gdzie 
opinia publiczna wyznacza standardy moralne 
mieszkańców i decyduje, co jest właściwe, a co nie. Jej 
bohaterowie często muszą porzucić marzenia młodości 
pod ciężarem dnia codziennego. Bardzo często bohater-
kami opowiadań Munro są kobiety, a ich tematem – 
codzienność pani domu. Alice Munro w tym roku 
oświadczyła, że Drogie życie to jej ostatnia książka i że 
zawiesza twórczość literacką. Pisarka mieszka obecnie 

w Clinton, niedaleko Wingham, gdzie przyszła na świat, 
czyli w scenerii swoich opowiadań. 

Przyg. Aleksandra Similak (1G) 
 

ZMARŁ EDMUND NIZIURSKI 
 

Edmund Niziurski (1925-2013) – polski prozaik, 
publicysta, scenarzysta i dramaturg, a także socjolog 
i prawnik. Był autorem popularnych książek dla dzieci 
i młodzieży. Przetłumaczono je na kilkadziesiąt języków, 
niektóre weszły do kanonu lektur szkolnych. Pisał także 
scenariusze filmowe oraz powieści dla dorosłych. 

Urodził się 10 lipca 1925 r. w Kielcach. Jest synem 
Stanisława Niziurskiego oraz Leokadii z Grethów. Uczył 
się w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach, jednak 
naukę przerwała wojna. Wraz z rodziną został 
ewakuowany na Węgry, gdzie kontynuował naukę 
w gimnazjum polskim dla uchodźców. Do Polski wrócił 
w 1940 roku. Pracował jako robotnik w Hucie 
„Ludwików” i praktykant rolny w majątku Jeleniec pod 
Ostrowcem Świętokrzyskim. Po zakończeniu wojny 
kontynuował studia prawnicze w kieleckiej filii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Studiował równocześnie 
dziennikarstwo na Wyższej Szkole Nauk Społecznych 
w Krakowie i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W 1947 roku ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł 
magistra. W 1947 roku ożenił się z Zofią Barbarą 
Kowalską. Pracował w redakcji tygodnika „Wieś”, 
rozwijając równocześnie własną twórczość literacką. 
W 1951 roku został członkiem Związku Literatów 
Polskich, a w 1952 roku członkiem ZAiKS. Był 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; 19 grudnia 
2008 roku z rąk ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrał Złoty 
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Wśród jego 
najbardziej znanych tytułów są: Sposób na Alcybiadesa, 
Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Klub 
włóczykijów, Siódme wtajemniczenie. 

Zmarł 9 października 2013 r. w Warszawie. 
Przyg. Aleksandra Similak (1G) 
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ODZNACZENIE SZTANDARU SZKOŁY 
(fot. p. red.  Tomasz Oszczęda) 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

Sałatki czyli smacznie i zdrowo przez cały rok! 
 

Prosta sałatka ziemniaczana 
Składniki: 

• 0,5 kg ziemniaków 
• 1 duży ogórek zielony 

Sos:
• jogurt naturalny 
• łyżka majonezu 
• ząbek czosnku 

 
• koperek 
• sól 
• pieprz 

 
Ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić, obrać i pokroić w kostkę wraz z ogórkiem. Do jogurtu dodać łyżkę 

majonezu, ząbek czosnku i drobno posiekany koperek, całość przyprawić. Następnie wlewamy sos do pokrojonych 
składników; wymieszać i wstawić do lodówki. 
 

Warstwowa sałatka z tuńczykiem 
Składniki: 
 

• 5 ugotowanych jaj 
• 2 puszki tuńczyka w sosie własnym 
• 20 dag startego sera żółtego  

• 1 cebula (pokrojona w kostkę i sparzona) 
• majonez 

 
Warstwy: 

 
I warstwa - pokrojone białka w kostce 
II warstwa - starty ser 10 dag 
III warstwa - 1 puszka tuńczyka 

IV warstwa - majonez 
V warstwa - cebula 
VI  warstwa- 1 puszka tuńczyka 

VII warstwa - 10 dag sera 
VIII warstwa - majonez 
IX  warstwa- pokruszone żółtko 

 
Sałatka z kurczakiem i ananasem 

 
Składniki: 
 

• 2 piersi z kurczaka 
• puszka ananasów 

• orzechy włoskie 
• majonez 

• sól, pieprz 
• „Kucharek” 

 
Piersi ugotować w wodzie z kilkoma łyżeczkami „Kucharka”, ostudzić ugotowane piersi i pokroić w kostkę. 

Ananas kroimy w niewielkie kosteczki i mieszamy z kurczakiem. Następnie kruszymy orzechy włoskie, które również 
wrzucamy do miseczki. Dodajemy majonez, doprawiamy, mieszamy i wstawiamy do lodówki.  
 

Sałatka ze słonecznikiem 
 
Składniki: 

• opakowanie ziaren słonecznika 
• niecały słoik ogórków konserwowych 
• puszka ananasa 
• pierś z kurczaka 

• przyprawa do „gyrosa” 
• 2 łyżki majonezu 
• sól 
• pieprz 

 
Ziarna słonecznika uprażyć na patelni na złoty kolor z 1 łyżką masła. Pokroić w kostkę ogórki konserwowe, 

ananas. Pierś z kurczaka pokroić w kostkę i usmażyć z przyprawą do „gyrosa”. Następnie 2 łyżki majonezu mieszamy 
z 3-4 łyżkami wody z ogórków. Wszystkie składniki połączyć ze sobą, doprawić solą i pieprzem, następnie wstawić 
do lodówki. 
 

Smacznego ! :) 
 

Trzeci w roku szkolnym 2013/1014 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak (2H), 
Natalia Marchewa (2G), Klaudia Leśniewska i Aleksandra Similak (1G), Zuzanna Sobańska (3D), Anna Wolak (4D), Katarzyna 
Gęszczak, Magdalena Dawiduk i Daria Rosiak (3F) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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A MOŻE DO KINA? 
 

NIEDOŚCIGLI JONESONOWIE 
 

Poznajemy małżeństwo, Steva i Kate Jones, wraz z 
ich dziećmi: Jenn i Mick. Mają wszystko: piękny, duży 
dom, masę pieniędzy, najnowsze gadżety. Po zaledwie 
2 miesiącach każdy w okolicy o nich słyszał, każdy 
chciał być ich znajomym. Każdy marzy o posiadaniu 
takiej rodziny. Okazuję się, że jedyne co łączy tę „idealną 
rodzinę”, to… biznes. Jest to czwórka obcych sobie ludzi, 
którzy zawsze brylują wśród swych znajomych, 
prezentują wszelkie nowości, które mają w domu, a 
ludzie ze zwykłej zazdrości chcą iść w ich ślady i kupują 
wszystko, co rodzina im poleci, byle tylko im dorównać.  
Jednak czy wszyscy zdołają to wytrzymać? Czy wszyscy 
będą potrafili ślepo gonić za pieniędzmi i prestiżem? 

Niedościgli Jonesonowie Derricka Borte to dobry 
film traktujący o konsumpcjonizmie, o ludziach oddają-
cych się bez opamiętania złej sile pieniądza. Jaka tragedia 
musi się wydarzyć, aby zrozumieć, że gruby portfel nie 
jest żadną wartością? 

Polecam 
Natalia Marchewa (2G) 

 

HOURS 
Gatunek: thriller 
Prod. USA 
Scenariusz i reżyseria: Eric Heisserer 

 

Nowy Orlean. Nolan Hayes (Paul Walter) przybywa 
do szpitala, kiedy dowiaduje się, że jego ciężarna żona, 
Abigail (Genesis Rodriguez) uległa wypadkowi. W wyni-
ku przedwczesnego porodu na świat przychodzi 
dziewczynka, która zostaje podłączona do respiratora 
wspierającego oddychanie, a komplikacje poporodowe 
sprawiają, że Abigail umiera. W międzyczasie miasto 
pustoszy potężny huragan Katrina, wymuszając 
ewakuację szpitala. Nolan nie zamierza go jednak 
opuszczać i decyduje się pozostać z córeczką, która 
w przeciwnym razie by nie przetrwała. W obliczu 
rosnącego poziomu wody i braku zasilania ojciec walczy 
nie tylko o utrzymanie dziecka przy życiu, ale i o 
przetrwanie... 

Katarzyna Gęszczak (3F) 
 

SMERFY 3 
 

Uwielbiane przez nas Smerfy powracają! 
W kolejnym filmie familijnym łączącym znów akcję 
z animacją, zły czarownik Gargamel tworzy kilka 
złośliwych smerfopodobnych kreatur zwanych Naughties 
mając nadzieję, że pozwolą mu one posiąść pełną mocy, 
magiczną istotę Smerfów. Kiedy jednak odkrywa, że 
tylko prawdziwe Smerfy mogą dać mu to, czego pragnie 
i tylko sekretne zaklęcie znane Smerfetce może zamienić 
Naughties w Smerfy, Gargamel decyduje się porwać 
Smerfetkę i zabiera ją do Paryża, gdzie jako największy 

czarownik na świecie zostaje otoczony uwielbieniem 
milionów. Teraz Papa Smerf, Gapcio, Maruda i Laluś 
będą musieli powrócić do naszego świata, połączyć siły 
z nowymi przyjaciółmi i uratować Smerfetkę. 

Katarzyna Gęszczak (3F) 
 

WESELE WYSPIAŃSKIEGO 
 

W środę 21 listopada uczniowie klas maturalnych 
oraz klasy 3D mieli okazję pójść do Teatru Miejskiego na 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Bilety dostaliśmy 
dzień wcześniej, więc nie było problemu z wejściem,  
jeśli ktoś się nawet spóźnił.  Myślę, że dla każdego 
ucznia klasy maturalnej to znany dramat, a jeśli nie do 
końca, to właśnie pojawiła możliwość przypomnienia 
sobie jego treści. 

Dramat został wystawiony przez Narodowy Teatr 
Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. 
W spektaklu brało udział tylko pięciu aktorów. Wcielali 
się oni w wiele ról. Spektakl w jakiś sposób oddawał 
treść naszej lektury, chociaż nie było dokładnie tak, jak 
na jej kartach. Pokazane zostało wesele Lucjana Rydla 
z Jadwigą Mikołajczykówną. Miejscem akcji była chata 
bronowicka (tak też wyglądała scena). W przedstawieniu 
ukazane były w sposób interesujący sceny, w których do 
uczestników wesela, m.in. do Pana Młodego, Poety, 
Dziennikarza, Gospodarza, przychodziły osoby dramatu 
takie jak Hetman, Rycerz, Stańczyk, Wernyhora, 
z którymi wiązała się konkretna symbolika. Istotnym 
fragmentem jest moment, kiedy uczestnicy zabawy 
ulegają uśpieniu, chociaż mają możliwość podjęcia 
walki. Nie są do tego gotowi, bo nie otrzymali danego 
znaku, którym było zadęcie w ,,złoty róg”. 

Myślę, że aktorzy bardzo dobrze odgrywali swoje 
role, ponieważ nie jest to wcale takie proste, by 
jednocześnie zmieniać się w inną postać odgrywając np. 
dwie role (np. być panną młodą, a zarazem Kasieńką). 
Wydaję mi się, że spektakl ten zainteresował naszą 
młodzież i żałuję, że nie trwał dłużej  Myślę, że jeszcze 
będzie okazja, żeby zobaczyć inne spektakle tego teatru 
przez klasy młodsze . 

Po udanym przedstawieniu każdy udał się na lekcje.  
Anna Wolak (4D) 

 

KOMUNIKATY 
 

We wtorek 19 XI w warsztatach z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej wzięli udział uczniowie 
z klasy: 3F, 3G i 3L. 

W środę 20 XI odbyły się spotkania z rodzicami (godz. 
15.30 i 17.00) 

W piątek 22 XI uczniowie klas maturalnych mieli okazję 
spotkać się z przedstawicielami Politechniki Łódzkiej. 

W dniach 26-28 XI w godz. 8.00-11.00 uczniowie klas 
czwartych technikum przystąpili do próbnego egzaminu 
maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego 
nowożytnego.
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MA SENS... 
 

Stój! Popatrz, jak prędko mija czas... Zatrzymaj się! 
To przemijanie ma sens! Masz wątpliwości? Nie 
rozumiesz... nie dziwię się... Obserwując to, co się wokół 
nas dzieje, słuchając podawanych w radiu czy telewizji 
informacji, w których nawet prognoza pogody na najbliższy 
tydzień jest zła, wszyscy zaczynamy przeżywać swoiste 
wątpliwości, trudności w wierze. Coraz częściej pytamy, 
gubiąc się w labiryncie potęgujących niejasności – czy Bóg 
naprawdę istnieje? Jak pogodzić wiarę w Boga z istnieniem 
zła, które zdaje się królować we współczesnym świecie? 
Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Gdzie był, kiedy 
bestialsko, wyzuci z wszelkich uczuć oprawcy mordowali w 
obozach koncentracyjnych niewinnych ludzi? Czy widział 
śmierć kilkuletniego „chłopca w pasiastej piżamie”, który 
chcąc pomóc swojemu żydowskiemu koledze odnaleźć tatę, 
przez przypadek znalazł się w komorze gazowej? Gdzie był 
Bóg, kiedy matka w płaczu się zanosiła stojąc nad trumną 
swojego jedynego syna, albo wtedy... no właśnie... wtedy, 
gdy cały świat wstrzymał oddech na wieść o niepojętym, 
niezrozumiałym dla normalnego człowieka, terrorystycz-
nym zamachu na World Trade Center? Gdzie On wtedy był? 

Trudne są te napawające smutkiem, skąpane we łzach, 
pełne bólu i cierpienia pytania. Jak na nie odpowiedzieć? 
Jak zrozumieć, jak wytłumaczyć sobie to wszystko? Nie jest 
to łatwe, ale jedno jest pewne: w każdej tej wspomnianej tu, 
bądź podobnej sytuacji, zawsze wtedy, ilekroć cierpi 
człowiek, Bóg tam jest, jest razem z nim. Jak to? To 
dlaczego nie reaguje? Czy to możliwe? Możliwe... Bóg, 
mimo iż jest wszechmocny, może tyle, na ile pozwala Mu 
człowiek. Tak bardzo bowiem pokochał stworzonego przez 
siebie człowieka, że obdarzył go wolną wolą. Po co? Bo 
chciał, żeby człowiek tak sam z siebie, niczym nie 
przymuszony, pozytywnie odpowiedział na jego miłość... 

Niestety... często bywa tak, że zamykając się w swej 
pysze i dumie zapominamy o tym, że jesteśmy zależni od 
Boga, a na Jego miłość odpowiadamy złem, przemocą 
i nienawiścią. Biedny człowiek zachłysnął się otrzymanym 
darem, bo pomyślał sobie, że wolność to nic innego jak 
dowolność... a co tam... „hulaj dusza, piekła nie ma!” Całe 
to zło, zło moralne: obozy koncentracyjne, zamachy 
terrorystyczne, morderstwa, rozbite rodziny, oszustwa, całe 
to piekło na ziemi to skutek źle wykorzystanej wolności. 
Bóg widzi to i cierpi... widzi i płacze nad losem 
skrzywdzonego przez człowieka, a niekiedy przez samego 
siebie, człowieka. 

A co ze złem fizycznym? Śmierć niewinnych dzieci, 
wrodzone kalectwo, trzęsienia ziemi albo ostatnio – 
katastrofa na Filipinach? Tutaj z pomocą przychodzi nam 
wiara. Wierzymy, że Bóg w stu procentach jest dobry. 
W żadnym wypadku nie może być sprawcą czegoś złego. 
Dopuszcza zło, lecz tylko po to, by wyprowadzić z niego 
coś lepszego. Bóg stworzył świat dobrym, ale nie jest on 
jeszcze doskonały. Przez gwałtowne zmiany i bolesne 
procesy przeobraża się, dążąc do ostatecznej doskonałości. 
Żadne cierpienie nie jest bezsensowne. Zawsze opiera się na 
mądrości Bożej. 

Stój! Popatrz jak prędko mija czas... Zatrzymaj się! 
To przemijanie ma sens! Jak chleba kęs, jak człowieka bycie 
– tak świat ma sens i ma sens życie... Jak łza spod rzęs 
wypłakana skrycie, tak śmierć ma sens i ma sens życie... 
Zdumieniem mym i sensu odkryciem, że sedno w tym, że ma 
sens życie... ma sens... ma sens... ma sens... 

ks. Piotr Patyk 
 

Uczniowie, którzy odeszli... 
 
+ Patrycja Cholewińska 
 
+ Agnieszka Kolasa 
 
+ Borys Leśkiewicz 
 
+ Tomasz Lipiński 
 
+ Agnieszka Mikołajczyk 
 
+ Ewelina Olbińska 
 
+ Damian Siewierski 
 
+ Anna Strumińska 
 
+ Krzysztof Ślęzak 
 
+ Krzysztof Świątek 
 
+ Kamila Tomczyńska 
 
... to nie wszyscy... 

 

 
Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłą dnia 6 listopada 2013 roku w wieku 16 lat 

 

Śp. 
Paulinę Kosakiewicz 

 
naszą koleżankę, uczennicę klasy 1D w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu, 

która zmarła śmiercią tragiczną. 
 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 
 



10 „Kurier Zamkowy” nr 3/2013/2014 
 

POZDROWIENIA 
 

*Pozdrowienia dla Ludwika od Knopki i Karoliny P :* 
 
*Pozdrowienia dla mojej kochanej Kasiuni z IIG :-* <3 
 
*Pozdrowienia dla Mallidomków i dla Łukasza Iszczka od Cartera z 2c! 
 
*Pozdrowienia dla Pauliny, Moniki, Gosi, Magdy i Marty śle Kasia :* (lalunie w komplecie) 
 
*Pozdrowienia dla Naszej najwspanialszej wychowawczyni. Zawsze możemy na Nią liczyć. Pozdrawiamy 
2G 
 
*Pozdrowienia dla chłopaka z 2c, z wisiorem na szyi: D 
 
*Pozdrowienia dla Szydłowskiego, kocham Cię, Grzesiu 
 
*Pozdrowienia dla Pani Dutkiewicz Aleksandry od 3G i dla Pani Skoczylas za bycie najlepszymi 
nauczycielami w szkole. 
 
*Dla p. Jolanty Budzisz od kochanej 3G 
 
*Gorące pozdrowienia dla dziewczyn zbierających pozdrowienia ;* 
 
*Pozdrowienia dla Dziurki z 4D. / Pyza <3 
 
*Pozdrowienia dla Łosickiego 1L 
 
*Pozdrowienia dla klasy IIF :* 
 
*Pozdrawiam Pyzę z uroczej 4D. 
 
*Pozdrowienia od 3L dla p. Zemły 
 
*Od chłopaków z 3L dla Angeliki Hałubiec <3 
 
*Pozdrowienia dla p. prof. Renaty Miśkiewicz od całej klasy IVF. 
 
*Pozdrawiam Karolinę Kuźnik, Angelikę Szmutkę i Emilię Furmańską./ Ewka :* 
 
*Pozdrawiam piękną Ewkę z IVF. 
 
*Pozdrowienia dla Pani Sprzątaczki Halinki :)  

  
Zebrały: Magdalena Dawiduk & Daria Rosiak (3F) 

 

UWAGA KONKURS !!! 
 

• W poniedziałek 9 grudnia w szkole odbędzie się konkurs na temat zdrowego odżywiania się. 
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas (oprócz klas maturalnych). 
• Z każdej klasy typujemy jednego przedstawiciela. 
• Zgłoszenia do końca listopada przyjmuje p. prof. M. Woźniak. 
• Nagrody rzeczowe przewidziane są dla uczniów, którzy zajmą 1-3 miejsce. 
• Dla zwycięskiej klasy dzień bez pytania (dobrowolnie wybrany przez klasę). 
• Konkurs organizowany jest we współpracy z Komendą OHP w Sieradzu. 
 

Zachęcamy do udziału!!! 


