
We wtorek 10 XI na 4 i 8 lekcji wysłuchaliśmy 
audycji poświęconej 97 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Audycję przygotowali ucz-
niowie z klasy 1H pod opieką p. prof. S. Dęgi 
i J. Budzisz. Nad obsługą techniczną czuwał Wiktor 
Bakowicz (2L). 
 

MAMY EKOPRACOWNIĘ 
 

W środę 3 listopada w sali nr 7 została oddana do 
użytku nowa ekopracownia. W uroczystości wzięli 
udział: pan Dariusz Olejnik – Starosta Sieradzki, pan 
Mariusz Bądzior – wicestarosta, pan Paweł Osiewała – 
Prezydent Miasta Sieradza oraz pan Ryszard Książczyk – 
przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zaproszeni 
goście mogli obejrzeć zakupione pomoce naukowe 
i dowiedzieć się od nauczycieli o ich zastosowaniu. 
Łączny koszt całej inwestycji wyniósł prawie 40000 zł, 
z czego 34985 zł pozyskano ze środków WFOŚ i GW 
w Łodzi w ramach konkursu pod nazwą „Moja 
wymarzona EKOPRACOWNIA”. Dzięki tej inwestycji 
nasi uczniowie będą mogli zgłębiać tajniki edukacji 
ekologicznej i jeszcze lepiej realizować zajęcia z biologii, 
chemii, fizyki i geografii w zakresie rozszerzonym. 

Podczas uroczystości otwarcia pracowni byli także 
obecni przedstawiciele lokalnych mediów. 

Otwarcie ekopracowni spotkało się z żywym 
zainteresowaniem całej społeczności szkolnej. 
 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
DLA RYNKU PRACY 

 
W środę 18 listopada w Starostwie Powiatowym 

odbyła się konferencja poświęcona edukacji zawodowej 
pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”, która 
została zorganizowana dla pracodawców Ziemi 
Sieradzkiej, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych 
oraz władz powiatowych i wojewódzkich. Nasi uczniowie 
klas hotelarskich: 2H, 3H i 4H pod opieką p. prof. 
Szymona Czyża mieli okazję poznać specyfikę realizacji 
usług konferencyjnych w praktyce poprzez organizowa-
nie i obsługę recepcji głównej, punktu informacyjnego 
dla zaproszonych uczestników konferencji, powitanie 
i rejestrację przybyłych gości oraz przygotowanie 
wyposażenia technicznego. Nasi hotelarze wykazali się, 
jak zwykle, wysokim profesjonalizmem, kulturą osobistą 
i znajomością odpowiednich zachowań kurtuazyjnych, 
tym samym godnie reprezentując dobre imię naszej 
szkoły. 

Serdecznie dziękujemy Barbarze Gryglak, Julicie 
Marczewskiej i Piotrowi Torchale (2H), Angelice 
Hałubiec, Bogusławie Nowickiej i Karolinie Zarębskiej 
(3H) oraz Dawidowi Grochulskiemu, Sylwii Kędzi, 
Kindze Marczak, Dorocie Szczepaniak i Ewelinie 
Trzeciak (4H) za obsługę konferencji „Kształcenie 
zawodowe dla rynku pracy”. 
 
 

 
OLIMPIADY… 

 
W środę 4 listopada odbył się w naszej szkole I etap 

(szkolny) Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
Wzięło w nim udział 5 uczestników. Zawody polegały na 
rozwiązaniu testu pisemnego. Do drugiego etapu
(okręgowego) zakwalifikowały się: Faustyna Sanocka 
i Sylwia Ziętek (2G). Będą reprezentowały szkołę 
w eliminacjach okręgowych w Tomaszowie Mazowieckim
11 stycznia 2016 r. 

W piątek 6 listopada Dominika Kaźmierczak, Anna 
Skoczylas i Kamila Drożdżyńska (3H) uczestniczyły 
w etapie powiatowym Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy 
o HIV/AIDS. Celem olimpiady jest popularyzowanie 
wśród młodzieży wiedzy na temat zapobiegania 
zakażeniom HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
i C oraz promowanie zdrowego stylu życia. W ciągu 
godziny należało odpowiedzieć na 20 pytań testowych 
i 5 problemowych. Gratulujemy i trzymamy kciuki za 
przejście do kolejnego etapu! 
 

W NUMERZE 
 
• O literackiej Nagrodzie Nobla – piszemy na s. 2, 
• Zdjęcia z otwarcia ekopracowni – obejrzysz na s. 3, 
• Kącik kulinarny – składa propozycje na s. 4, 
• Zdjęcia ze Stypendium „Pokolenie JP II” – są na s. 5, 
• Interesujące książki – proponujemy na s. 6 i 9, 
• O wycieczce na wzgórze zamkowe – piszemy na s. 7, 
• Do Halloween – powracamy na s. 8, 
• Cóż to takiego „MIT 205” – przypominamy na s. 10. 
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NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE LITERATURY ZA ROK 2015 

 
Parę słów o nagrodzie... 

 
Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za 

wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla 
społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą 
fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy 
dynamitu – Alfreda Nobla (1833-1896). Pierwsza 
uroczystość wręczenia tej nagrody odbyła się w 
Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 
1901 roku, Pokojową Nagrodę Nobla otrzymali wtedy 
Jean Henri Dunant, założyciel Czerwonego Krzyża i 
Frédéric Passy. Od 1902 roku nagrody są wręczane przez 
króla Szwecji. 
 

Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie 
literatury 

 
Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury 

otrzymała Swietłana Aleksijewicz. To białoruska pisarka, 
dziennikarka i autorka sztuk teatralnych. Nagrodę Nobla 
otrzymała za reportaż literacki.  
 

Parę słów o laureatce... 
 

Swietłana Aleksijewicz to białoruska pisarka, 
dziennikarka i autorka sztuk teatralnych. W 1975 roku 
rozpoczęła działalność literacką jako prozaiczka-
dokumentalistka. Tworzy w języku rosyjskim. Jej 
pierwsze publikacje ukazały się na łamach czasopisma 
„Maładosć” i dotyczyły wojny niemiecko-radzieckiej w 
czasie II wojny światowej.  Na podstawie książek 
Swietłany Aleksijewicz powstawały filmy i sztuki 
teatralne. Ona sama tworzyła jako dramaturg i 
scenarzysta, była autorką 21 filmów dokumentalnych i 
trzech sztuk teatralnych, m.in. sztuki Marutka (1987). 
Cykl filmów dokumentalnych na motywach książki 
Wojna nie ma w sobie nic z kobiety (1980, 1982) został w 
1985 roku wyróżniony Nagrodą Państwową ZSRR i 
„Srebrnym Gołębiem” na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Dokumentalnych w Lipsku. Nagroda Nobla jest  
zwieńczeniem stosu nagród, które pisarka ma na koncie. 

Najważniejsze z nich to: National Book Critics Circle, 
Pokojowa Nagroda im. Ericha Marii Remarque’a, 
Nagroda Szwedzkiego Pen Clubu, Nagroda im. Andrieja 
Siniawskiego oraz Nagrodę Fundacji im. Friedricha 
Eberta. Ma także Literacką Nagrodą Europy Środkowej 
Angelus oraz dwukrotnie przyznaną Nagrodę im. 
Ryszarda Kapuścińskiego. Została ponadto odznaczona 
francuskim Orderem Sztuki i Literatury stopnia 
oficerskiego. 

Przyg.  Justyna Wlazło (2D) 
 

 

ZMARŁA MONIKA SZWAJA (1949-2015) 
 

Popularna szczecińska pisarka zmarła w niedzielę 22 listopada w szpitalu, po ciężkiej chorobie. 
Monika Szwaja jest autorką 15 książek, przede wszystkim dla kobiet, między innymi: Klubu mało używanych 

dziewic, Zatoki trujących jabłuszek, Jestem nudziarą. Najnowsza to wydany dwa lata temu Anioł w kapeluszu. 
Była również felietonistką, autorką tekstów piosenek – przede wszystkim szant – jej wielką pasją było 

żeglarstwo. Przez 40 lat pracowała w telewizji. Zwolniona z pracy w stanie wojennym przez 8 lat pracowała jako 
nauczycielka języka polskiego i historii w niewielkim Podgórzynie w Karkonoszach (w 1989 r. przywrócono ją pracy 
do telewizji). Jak wspominała niedawno w rozmowie dla Radia Szczecin – zawsze fascynowała ją walka człowieka z 
przeciwnościami losu. A przeciwności losu na pewno nikomu z nas nie brakuje. 

W bibliotece szkolnej możecie wypożyczyć jej książki: Artystka wędrowna, Jestem nudziarą i Romans na 
receptę. Zachęcamy do ich przeczytania. Naprawdę warto. 
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UROCZYSTE OTWARCIE EKOPRACOWNI 
(fot. p. prof. Jacek Gruszka) 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

SZASZŁYKI Z ŁOSOSIEM I ANANASEM 
 
Składniki: 

• 200 g ananasa 
• 250 g filetu z łososia, 40 listków mięty 
• 3 gałązki tymianku 

• 3 gałązki kopru 
• 3 g różowego pieprzu 
• 30 ml oliwy z oliwek  

• 30 ml soku z cytryn  
• sól 

 
Przygotowanie: 

Pokrój ananasa w kostki równej wielkości (około 3 cm).Oczyść filety łososia, obierz ze skóry i pozbądź się 
ewentualnych ości. Pokrój rybę w kostki równej wielkości, takie jak wcześniej przygotowane kostki ananasa. 
Przygotuj marynatę: listki tymianku i kopru posiekaj bardzo drobno. Zmieszaj z oliwą i sokiem z cytryn Limmi. Dodaj 
zmielony pieprz oraz sól. Marynatę wstaw do lodówki.  Przygotuj szaszłyki: na długie drewniane wykałaczki bądź 
specjalne metalowe patyczki nadziewaj na przemian listki mięty, kostki ananasa oraz łososia. Przygotowane szaszłyki 
umieść w naczyniu i polej schłodzoną marynatą. Potrawę przykryj folią aluminiową i schłodź w lodówce przez 2 
godziny. Schłodzone szaszłyki podsmażaj na patelni na małym ogniu przez około minutę z każdej strony. 
 

SCHAB W SOSIE SEROWYM 
 
Składniki: 

• 4 kotlety schabowe  
• mąka 
• 10 dag żółtego sera 

• 4 ząbki czosnku  
• ½ l bulionu (może być z kostki) 
• ½ szklanki śmietany  

• 25 dag pieczarek  
• olej do smażenia  
• sól, pieprz 

 
Sposób przygotowania: 

Kotlety lekko rozbijamy. Oprószamy solą, pieprzem i mąką. Smażymy na rozgrzanym oleju. Przekładamy do 
garnka i zalewamy bulionem. Pieczarki obieramy i kroimy w plasterki. Czosnek przeciskamy przez praskę i razem 
z pieczarkami dodajemy do schabu. Wlewamy bulion i dusimy ok. 1,5 godziny. Jeśli trzeba, podlewamy wodą. Mięso 
wykładamy na talerz. 

Sos: do ciepłego wywaru z pieczarkami dodajemy śmietanę i starty na tarce ser. Mieszamy. Polewamy mięso. 
Podajemy z ziemniakami. 
 

ŚLIWKI ZAPIEKANE 
 
Składniki: 

• 50 dag śliwek węgierek  
• 17 dag mąki pszennej  
• 4 jajka  

• ½ szklanki cukru  
• 1 ¼ szklanki mleka 
• 3 łyżki masła  

• masło do wysmarowania foremek  
• szczypta soli 

 
Sposób przygotowania: 

Śliwki umyć, osuszyć, przepołowić, wypestkować. Foremki  wysmarować masłem  i ułożyć w nich połówki  
owoców. Mleko zagotować, zestawić z ognia i przestudzić. Letnie zmiksować z cukrem solą i wystudzonym 
roztopionym masłem. Dodać lekko ubite jajka i mąkę, składniki wymieszać. Owoce zalać ciastem. Piec 45-50 min 
w piekarniku nagrzanym do temperatury 1800C. Deser podawać lekko przestudzony. 
 

PUREE Z ZIEMNIAKÓW I SELERA 
 
Składniki: 

• 6-8 mącznych ziemniaków  
• 1 seler 
• 1 duży liść laurowy 

• 1 łodyga natki pietruszki  
• ½ kostki masła  
• 2 ząbki czosnku 

• 2 łyżki śmietany  
• sól, pieprz 

 
Przygotowanie: 
Ziemniaki i seler obrać, umyć, ugotować w wodzie z dodatkiem soli, liścia laurowego, czosnku i natki pietruszki. Po 
usunięciu przypraw gorące warzywa utrzeć z masłem i ze śmietaną na puszystą masę. Puree doprawić pieprzem. 
 

Smacznego!!! 
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STYPENDIUM „POKOLENIE JP II” – 19 X 2015 
(fot. Emilia Salamon) 

 

 



6 „Kurier Zamkowy” nr 3/2015/2016 
 

Rok z książką: 
 

Katarzyna Michalak: Mistrz 
 

Katarzyna Michalak jest nowo poznaną przeze mnie 
autorką książek. Wcześniej nie miałam okazji aby 
zapoznać się z jej powieściami. W Internecie 
przeczytałam wiele rożnych opinii na temat książki, którą 
chcę Wam zaprezentować. Książką tą jest Mistrz 
Katarzyny Michalak.  Lektura jest bardzo wciągająca, 
lekka i przyjemna. Wystarczy poświęcić troszkę więcej 
czasu, aby przeczytać ją w ciągu jednego dnia. Opowiada 
o gangsterskich porachunkach, o miłości do szefa mafii, 
o zabójstwach wielu ważnych osób. Wszystko rozgrywa 
się w luksusowej wilii na Cyprze. Główną bohaterką tej 
książki jest Sonia – młoda dziewczyna, studentka 
biologii. Mimo tak młodego wieku przeżyła już wiele. 
Wracając późnym wieczorem po treningu do domu, stała 
się przypadkowym świadkiem zabójstwa kuriera przez 
gangsterów. Mężczyźni w czarnych marynarkach porwali 
dziewczynę do samochodu, próbowali uzyskać 
informacje skąd się tu wzięła itd., itp., ale niczego 
przecież nie mogli się dowiedzieć - Sonia była zwykłym 
przechodniem, który pojawił się na miejscu tragedii. 
Ponieważ była jedynym świadkiem, postanowili wywieść 
ją aż na Cypr i przetrzymać do czasu, aż wszystko się 
wyjaśni. 

W wilii na Cyprze poznajemy więcej postaci. 
Znalazł się tam Vini, przybrany młodszy brat Raula 
i jego nowa dziewczyna, Andżelika. 

Czytając książki uwielbiam bohaterów, którzy 
wzbudzają wiele emocji. Raul dokładnie spełnia te 
oczekiwania. Jest przystojny, wygląda oszałamiająco, jest 
uwodzicielski, a przy tym tajemniczy. Pewny siebie brat 
Vini jest zupełnie inny i wkrótce okaże się czarnym 
charakterem. Andżelika to postać bardzo kontrowersyjna. 
Jest niesamowicie pewna siebie i uważa, że swoimi 
wdziękami zawojuje świat. Poznajemy ją w chwili, kiedy 
dostaje zlecenie by wykraść z sejfu tajemniczą kopertę, 
która jest niezwykle ważna dla jej zleceniodawcy. Jest też 
Paweł, lekarz, prawa ręka Raula. 

Na szczególne uznanie zasługuje oryginalna fabuła 
tocząca się w urokliwym miejscu. Czytelnik łatwo może 
popaść w ciche marzenia. Następnym dość ważnym 
elementem są dobrane sceny erotyczne. Autorce udaje się 
uniknąć przekraczania granic dobrego smaku. Akcja od 
pierwszych stron utrzymuje wartkie tempo i dynamikę aż 
do końca. Jednak zakończenie  to wielki obrót o 180 
stopni. Wywołuje w nas wiele emocji. Jakich? – to już 
przekonaj się sam. 

Moim zdaniem po Mistrza powinni sięgnąć 
czytelnicy pełnoletni i odważni (sceny erotyczne i dras-
tyczne) oraz ci, dla których nie ma tematów tabu. Gorąco 
polecam. 

Kinga Owczarek (3b) 

 
KOMUNIKATY 

  
W dniach 20 i 22 X reprezentacja naszej szkoły zajęła 

I miejsce w Powiatowej Licealiadzie piłki nożnej chłopców. 
Skład drużyny: Paweł Chlebicz, Przemysław Dudek, Kamil 
Górzny, Mariusz Kaczmarek i Marceli Kowalski (4L), 
Błażej Grzanka (1L), Bartłomiej Nowicki (1a), Bartłomiej 
Szmyt (1b), Patryk Ścięgaj (3c) i Cezary Wieczorek (1a). 
Gratulujemy drużynie i p. prof. Markowi Przybyłowi!!! 

We wtorek 27 X do Teatru Miejskiego na konferencję 
przygotowaną przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu: 
Jan Długosz – człowiek wszechstronny udała się klasa 1D 
pod opieką p. prof. G. Brodackiego. 

W czwartek 29 X z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” 
o godz. 12.20 odbyło się spotkanie z panem Andrzejem 
Ruszkowskim – autorem przewodnika Sieradz i okolice, 
redaktorem naczelnym kwartalnika „Na Sieradzkich 
Szlakach”, byłym wojewodą sieradzkim. 

W piątek 30 X minęła 120. rocznica urodzin Marii 
Kuncewiczowej. Z tej okazji w bibliotece szkolnej można 
zapoznać się z okolicznościową wystawą poświęconą życiu 
i twórczości tej pisarki. 

W piątek 30 X do Teatru Miejskiego na Króla 
Edypa udała się klasa 1L pod opieką p. prof. Sylwii Dęgi; 
spektakl przygotowali aktorzy z Teatru Ludowego 
w Krakowie. 

We wtorek 10 XI na wycieczkę do Łodzi pojechali 
uczniowie z klasy 1D, 1G i 1H pod opieką p. prof. J. Bu-

dzisz i K. Smus. Uczniowie wraz z opiekunami obejrzeli 
filmy: Paranormal activity. Inny wymiar, Chemia i Spectre. 

W tym dniu także do Łodzi pojechali uczniowie 
z klasy 3L i 2D pod opieką p. prof. A. Barwaśnej i K. Pilc-
Vinci. Uczestnicy wycieczki w kinie „Ciemna City” 
obejrzeli film pt. Listy do M. 2. 

W piątek 13 XI 35 osób, wśród nich uczniowie naszej 
szkoły, oddało krew i próbki krwi, by wpisać się do bazy 
dawców szpiku. Akcja została zorganizowana w celu 
pomocy Marcie Łużyńskiej z Sieradza chorej na anemię 
aplastyczną, która pilnie potrzebuje przeszczepu szpiku 
kostnego. Obecnie poszukiwany jest dawca, którego należy 
znaleźć jak najszybciej. Następna akcja została przeprowa-
dzona w sobotę 14 XI w Szkole Podstawowej Nr 9 
w Sieradzu. Obie akcje spotkały się z żywym odzewem ze 
strony nie tylko naszych uczniów, lecz także mieszkańców 
Sieradza. Kolejna akcja dla Marty – 6 XII Sz. Pods. Nr 9. 

W czwartek 19 XI uczniowie z klasy 3L pod opieką 
p. prof. G. Brodackiego i D. Szymańskiego wzięli udział 
w spotkaniu autorskim z pisarką Sylwią Chutnik w Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. 

W piątek 20 XI odbyły się drugie w bieżącym roku 
szkolnym spotkania z rodzicami (godz. 15.30 i 16.45). 

W poniedziałek 23 XI na wycieczkę do Russowa 
pojechali uczniowie z klasy 1a, 2a i 3a pod opieką p. prof. 
S. Smorawskiej-Gierczyńskiej. 
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WZGÓRZE ZAMKOWE 
 

W dniu 29 X 2015 r. klasa 1D wybrała się na 
wycieczkę, która została zorganizowana z inicjatywy 
szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego działającego 
w naszej szkole. Celem wycieczki było Wzgórze 
Zamkowe, które ma bardzo ciekawą historię. 

Pierwsza pewna wzmianka o mieście Sieradz  zawarta 
jest w bulli gnieźnieńskiej papieża Innocentego II (1136r.). 

Sieradz spełniał wówczas funkcję grodu 
kasztelańskiego. Idąc wzdłuż ulicy Zamkowej, kiedyś 
Grodzkiej, napotykamy m.in. na Rynek Praski. W dawnych 
czasach ten  teren porastały lasy. Nazwa miejsca pochodzi 
od prażenia, czyli wypalania lasu dla uzyskania ziemi 
ornej. Jednym z głównych problemów mieszkańców 
średniowiecznego Sieradza było doprowadzenie wody do 
miasta znajdującego się na wzgórzu. Likwidację tego problemu zapewniło zbudowanie rurmusu, czyli urządzenia 
hydrotechnicznego składającego się z systemu kół podnoszących wodę do skrzyniowego zbiornika zamontowanego na 
wierzchołku drewnianej budowli, skąd rozprowadzano ją grawitacyjnie. 

Na wzgórzu znajdował się zamek, który był otoczony z zewnętrznej strony drewnianym ogrodzeniem, a  z 
wewnętrznej wałem składającym się z drewnianych skrzyń wypełnionych kamieniami i gliną. W środku grodu 
znajdowały się: 

• kamienica zamkowa – był to główny budynek, 
który pełnił funkcje administracyjne i magazyno-
we. Budowla była podzielona na trzy kondygnacje: 
piwnicę w której znajdowały się magazyn 
i więzienie, przyziemie składające się z trzech 
pomieszczeń i piętro, które obejmowało aparta-
ment królewski; 

• kaplica – od początku spełniała ona zadania 
kaplicy monarszej, powiązanej z funkcjonującym 
tu dworem książęcym, a potem królewską siedzibą, 
nosząc wezwanie Świętej Trójcy; 

• piekarnia – była to parterowa, drewniana budowla 
z centralnie usytuowaną sienią, izbą z piecem po 
jej południowej stronie i komorami od strony 
północnej; 

• dom sądowy – dostawiony do muru obwodowego 
budynek drewniany. Dom ten spełniał różne funkcje. Dolna część kumulowała zadania magazynowe, 
budowlane, a także mieszkalne. Po zachodniej stronie mieściła się spiżarnia, a po wschodniej kurnik i 
komórka przeznaczona dla pomocnika zamkowego pisarza; 

• kuchnia zamkowa – usytuowana przy zachodnim odcinku muru obwodowego. Składała się z trzech 
pomieszczeń:  komory, sionki i izdebki; 

• wieża – spełniała funkcje obserwacyjne oraz 
więzienne. 

Niestety, zamek nie przetrwał do dzisiejszych czasów, 
ponieważ miasto nie było w stanie go odbudować 
i utrzymać.  

Ostatecznie Zamek Królewski  w Sieradzu został 
rozebrany ok. 1800r. Fragmenty z rozbiórki posłużyły do 
budowy kamienic w  mieście. Jedynymi historycznymi 
budowlami na terenie Wzgórza Zamkowego są pozostałości 
rotundy zakopane w końcu lat osiemdziesiątych XX w. oraz 
cztery obronne bunkry niemieckie z okresu II wojny 
światowej. 

Natalia Iżykowska & Zuzanna Szumicka  (1D). 
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    Happy Halloween :) 
 

Czarownice, widma, wampiry i inne straszydła zawitały 29 października 
w naszej szkole! 

Uczennice z klasy 4H zmierzyły się z charakteryzacją i stylizacją w stylu 
Halloween. Już od tygodnia trwały przygotowania do piątkowego wydarzenia - 
robienie dekoracji, szycie strojów i wycinanie dyń sprawiło dziewczynom sporo 
frajdy. Efekt prac przerósł najśmielsze oczekiwania przyszłych fryzjerek i samych 
nauczycielek zawodu. Do szkoły przybyły również lokalne media na których 
charakteryzacje naszych koleżanek zrobiły duże wrażenie. 

Dziewczyny wykazały się zaangażowaniem i pomysłowością robiąc 
przebrania czarownic, umierającej panny młodej czy też tworząc sztuczne rany. Do 
zabawy przyłączyły się też panie prof. Magdalena Maciejewska i Monika Plewińska 
– nauczycielki przedmiotów fryzjerskich, pokazując tym 
samym, że nauczyciele wcale nie muszą być nudni .  

Uczennice nie tylko świetnie się bawiły ale także 
uczyły się sztuki makijażu i charakteryzacji. Była to 
również zapowiedź nowych zajęć, które nasza szkoła 
uruchamia od przyszłego roku szkolnego, a mianowicie 
zajęć z kosmetologii. 

Anna Andrzejak (4H) 
 

A MOŻE DO KINA? 
 

Najdłuższa podróż 
 

Dwie historie o miłości. Jedna historia kręci się 
wokół dwójki młodych ludzi, którzy zakochują się 
w sobie. On ujeżdża byki, ona studiuje historię sztuki. 
Ona wychowała się w mieście, on dorastał na ranchu. 
Żyją w dwóch różnych, przeciwstawnych względem 
siebie światach. Natomiast druga historia dotyczy 
staruszka, który jadąc samochodem wypada z drogi, 
samochód przebija metalową barierkę i zatrzymuje się na 
drzewie. Unieruchomiony za kierownicą, połamany, 
pokiereszowany, poobijany, cały we krwi i siniakach. 
W tym oczekiwaniu wspomina swoją żonę, swoją wielką 
miłość, która odeszła kilka lat wcześniej. Przepełniony 
tęsknotą i ogromnym poczuciem straty ucieka do 
wspomnień, które zbudowały ich wielką miłość. 

Historia staruszka, który opowiedział historię 
swojego życia, swojej miłości była dla mnie strasznie 
prawdziwa. Przypomniała mi o tym jak trwonimy czas na 
chwile, które nic nie znaczą. Zapominamy o tym co 
ważne, o co powinniśmy walczyć. 

Nasze życie jest podróżą. Tylko jedną ją odbędzie-
my. To jakimi ścieżkami będziemy kroczyć, jakie 
decyzje podejmiemy, kogo ze sobą zabierzemy, zależy 

tylko od nas. Film bardzo lekki i przyjemny. Idealny na 
jesienne wieczory. Polecam. 
 

Bogowie 
 

Bogowie sprawnie pokazują obraz schyłkowej PRL, 
gdzie wszystkiego było brak, a żeby coś załatwić, 
najlepiej było usiąść wspólnie przy kieliszku. Film, 
w którym tak naprawdę wszystko kręci się wokół serca. 
Dla wielu nie był to tylko mięsień, tak jak dla profesora 
Zbigniewa Religi. Świetnie oddaje to scena, w której 
kobieta poinformowana o tym, że jej mąż będzie miał 
przeszczep pyta, czy nie przestanie on jej kochać? 
W końcu tam kryją się uczucia, miłość. Mąż z kolei ma 
tylko nadzieję, że „nie będzie to serce Żyda albo pedała”. 
Jak na film, gdzie wiele rzeczy rozgrywa się na granicy 
życia i śmierci, sporo tu miejsca także na humor. To 
słuszna decyzja ze strony reżysera, bo zbytnie 
naładowanie scen dramatyzmem byłoby niepotrzebną 
hiperbolą. 

Bogowie to film chwilami niedoskonały, ale ważny. 
Polecam 

Justyna Kędzierska (3L) 
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WIECZÓR Z POEZJĄ KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO 

 
W tym roku minęła setna rocznica urodzin księdza 

Jana Twardowskiego. Księdza-poety nie ma już z nami 
od kilku lat, ale jego poezja nadal chętnie jest czytana, 
dostarcza wielu wzruszeń i skłania do  refleksji. 
Wspomnienia o księdzu oraz jego najpiękniejsze wiersze 
zostały przywołane podczas jesiennego wieczoru 
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. 
Z  inicjatywą zorganizowania takiego wieczoru wyszli 
uczniowie i  nauczyciele sieradzkich szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. 
Z  pomocą przyszła też uczennica Gimnazjum nr 3 
w Sieradzu. Młodzież przygotowała recytację wierszy, 
dramę, prezentację multimedialną i  oprawę muzyczną. 
Gościem honorowym spotkania był Waldemar Smaszcz – 
historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz, autor książek 
poświęconych twórczości księdza Twardowskiego. Był 
on także przyjacielem księdza Twardowskiego i służył 
swoim wsparciem przy redagowaniu wierszy 
i organizacji spotkań autorskich. Dzięki opowieści 
Waldemara Smaszcza mogliśmy poznać wesołe oblicze 
księdza Twardowskiego. 

17 listopada 2015 r. na dworze panowała akurat aura, 
o której ksiądz zwykł mawiać: „Jaka ładna, brzydka 
pogoda". Sam tworzył w okresie wakacyjnym, 

bo uważał, że przede wszystkim powinien zajmować się 
pracą duszpasterską, a na poezję rezerwował sobie czas 
swojego urlopu. Może dlatego jego wiersze są tak 
pogodne. Często opisywał biedronki i inne małe 
stworzenia, które też mają swój świat i swoje problemy. 
Ksiądz Jan nazywany jest poetą nadziei. W jego 
wierszach każdy może liczyć na  wyrozumiałość 
i wybaczenie. Podczas kazań wykorzystywał swoje 
wiersze i chętnie przywoływał anegdotki, żeby przybliżyć 
postać Stwórcy. Na spotkania autorskie zawsze zabierał 
„Niecodziennik", z którego odczytywał kilka anegdot. 

Waldemar Smaszcz podarował bibliotece swoje dwie 
książki, których bohaterem jest ksiądz Jan Twardowski: 
Serce nie do pary: o księdzu Janie Twardowskim i  jego 
wierszach i Z Ave spacer dzieci wśród słów księdza 
i poety Jana Twardowskiego. 

W przygotowaniu recytacji i dramy dzieciom 
i młodzieży pomagały: Siostra Magdalena Sochacka, 
Pani Aneta Remiszewska-Grzesiak, Pani Katarzyna 
Borkowska i Pani Bogumiła Szewczyk. 

Serdeczne podziękowania Powiatowa Biblioteka 
Publiczna składa także na ręce księdza prałata Mariana 
Bronikowskiego za  wypożyczenie zdjęć księdza 
Twardowskiego. 

 
(Ze strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu). 

 

Rok z książką: 
Anne Rice: Diabeł Vittorio 

 
Diabeł Vittorio to książka jedna z trudniejszych, jakie 

w ostatnim czasie czytałam. Podziwiam Anne Rice za to, 
że pisząc z perspektywy żyjącego w piętnastym wieku 
szlachcica potrafi pisać tak realistycznie. Dlatego nie 
będąc przyzwyczajoną do takiego języka czytało mi się 
„Vittoria” ciężko. Ale nie znaczy to, że ta książka jest 
książką bezwartościową. 

Głównym bohaterem jest tytułowy wampir Vittorio, 
który żyjąc na pięknych terenach Toskanii opowiada 
o tym, jak wyglądało jego życie krótko przed tym, zanim 
naznaczyła je tragedia i rozpoczęła się egzystencja 
stworzenia przeklętego - wampira. Miał szesnaście lat, 
gdy los postawił przed nim Ursulę, wampirzycę żyjącą 
w opuszczonym zamku wraz ze swoimi pobratymcami. 
Piękna wampirzyca niemal niszczy Vittoria. Doprowadza 
do tego, że chłopak zaczyna powoli tracić zmysły, być 
może pozornie. Potem były widzenia, które zmieniały 
młodego chłopca całkowicie. Wszystko to, w co wierzył 
dotychczas, zmieniło się, gdy mroczny demon odciął 
głowę jego bratu, a potem siostrze.  

Prowadzony żądzą zemsty, dla której tylko pragnął 
żyć, buduje dla siebie pozory wolności. Jednak powoli 
poznaje bolesną prawdę. Dowiaduje się, że tak naprawdę 
jego szczęście skończyło się dawno, dawno temu. 

Jak już pisałam, książka napisana jest językiem (dla 
mnie) dość ciężkim w czytaniu, ale jakże barwnym, 
niemal kunsztownym. Autorka doskonale oddała klimat 
czasów, w których żył jej główny bohater, charakter 
tamtejszych szlachciców i mentalność ludzi. W czasie, 
kiedy myśląc „wampir” większość młodych ludzi 
odpowie: Zmierzch, uważam, że powieści Anne Rice 
o tej właśnie tematyce, biją inne na głowę. 

Jej bohaterowie są żywi (jeżeli można tak powiedzieć 
o wampirach), pełni swego rodzaju wdzięku, każdy ma 
odmienny charakter i podejście do mrocznej egzystencji 
w świetle księżyca. Nie ma tu bezmyślnego latania za 
ofiarami, lecz prawdziwe rozterki, wątpliwości i proble-
my. Zadawałam sobie pytanie, jak ja czułabym się 
w sytuacji Vittoria, gdyby moje dotychczasowe życie 
miało pójść w niepamięć, gdybym straciła wszystkich 
najbliższych, a moim jedynym życiowym celem byłoby 
ich pomszczenie. Nie chciałabym na nie odpowiadać...  

Książka zdecydowanie godna polecenia. Zostawiła 
w moim sercu ślad i, jak każda książka, również mnie 
czegoś nauczyła. Czego w tym przypadku? Życia chwilą, 
bo nigdy nie wiemy, czy na nasze szczęście nie czyha 
ktoś o złych zamiarach. 

Małgorzata Szymala (4F) 
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„MIT 205” – CÓŻ TO TAKIEGO? 
  

W szkole na Zamkowej działa koło „MIT”. 
Tajemniczy skrót „MIT” oznacza „Multimedialne 
Inspiracje Twórcze”, a numer 205 to numer sali, przy 
której odbywają się zajęcia. 

Zajęcia koła „MIT 205” to spotkania „pozytywnie 
zakręconych osób”, które zajmują się twórczym 
działaniem. Efektami niektórych działań są wystawy 
fotograficzne prezentowane w naszej szkole. W ciągu 13 
lat działania grupy przewinęło się przez nią  już 
kilkudziesięciu „Mitowców”. Ponad 15 osób działa na 
rynku pracy zawodowo i zajmuje się przetwarzaniem 
obrazu i dźwięku. 

Ostatnio w szkole fotografie na wystawach 
prezentowały Natalia Przybyłek, Natalia Wawrzyniak, 
Małgorzata Szymala i Emila Salamon. Warto zaznaczyć, 
że „Mit” wykorzystuje nie tylko ogólnie przyjęte techniki 
cyfrowe, lecz także techniki klasyczne i „szlachetne”. 

Spotkania „Mitowców” to tylko wycinek artystycz-
nej pracy szkolnych twórców. Niektóre zajęcia odbywają 
się także w studio Łódzkiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. 

Następna wystawa przygotowana zostanie przez 
Natalię Przybyłek. 

Kolejne zaplanowane spotkanie odbędzie się 
w Brąszewicach. 

Zapraszamy wszystkie osoby interesujące się foto-
grafią i fotografowaniem do włączenia się do „Mit”-u. 

N.P. 
 

W Galerii na piętrze BWA w Sieradzu jeszcze można 
zwiedzać wystawę pt. „Tęsknimy za Kasjanem”, która 

prezentuje prace znanego sieradzkiego malarza 
Kasjana Farbisza (1947-2015). 

Zachęcamy. 
 

 HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH  
 

Judym był przeciwny wszelkiemu uciskowi i dlatego nie chciał się ożenić z Joanną. 
 
Krzyżacy mordowali i gwałcili starców, kobiety i dzieci. 
 
Jurand miał jedno oko, które przeszkadzało mu w walce. 
 
Gdy Boryna się żenił, był już stary i dlatego wziął do pomocy parobków. 
 
Zapolska napisała, że Hanka za żadne pieniądze nie odzyska cnoty. I miała rację. 
 
Miłość do szlachcianki doprowadziła interes Wokulskiego do ruiny. 

 
„ŚMIECI CZY DZIEŁA SZTUKI? ZGADNIJ Z CZEGO POWSTAŁEM?” 

 

Ekologiczny konkurs – „Ekopomysł na odpady”. 

Konkurs polega na zaprojektowaniu przedmiotu np. do własnego pokoju, przedmiotu, 

który chciałbyś komuś podarować lub jakąś ozdobę świąteczną. Pracę należy wykonać z 

odpadów np. plastikowych butelek, pojemników, słoików, nakrętek, kartoników, puszek 

lub innych surowców wtórnych. 

Podpisane prace należy składać do 22 grudnia 2015 r. 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać u p. prof. A Dutkiewicz. 

Trzeci w roku szkolnym 2015/2016 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak (4H), 
Justyna Kędzierska (3L), Kinga Owczarek (3b), Patrycja Ozdoba (1a), Natalia Iżykowska i Zuzanna Szumicka (1D), Natalia 
Przybyłek (3G), Małgorzata Szymala (4F), Justyna Wlazło (2D) i Emilia Salamon (3L, fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 


