
z e
sięg
pie
chr
cał
dz

prz
Ta
sow
peł

w 
nóg
w g
zw
w 

 
 
 

POK

WOL
 
Wol

elementów 
ęga korzeni
erwszych 
rześcijanom
ła tak siln

zielić. 
Wol

zyjęcia oso
akie przyjęc
wnej miłośc
łnej pogardy

Wol
domu chrz

óg apostoło
geście pełn

wykłym lu
które jest p

KŁON TR

LNE MIEJ

lne miejsce
polskiej tr

iami do Ew
chrześcijan

m, tuż po ś
na wiara, 

lne miejsce
by biednej, 
cie powinn
ci i empatii,

dy jałmużny
lne miejsc
ześcijańskim
om przez 
nym miłośc
dziom i w

przepasany. 

RZECH K

 
JSCE PRZY

e przy st
radycji wig
wangelii i m
n. To wła
śmierci Chry

iż potrafi

e przy sto
 głodnej, c

no być wy
, a nie geste

y. 
e przy s

m porównał
Jezusa. Je
ci, myje no
wyciera je
 

P. prof

 

KRÓLI 

P. P. R

Y STOLE 

tole jest j
gilijnej. Jeg
miłości brat
łaśnie pierw
ystusa, prz
ili się wszy

ole to got
czy potrzeb
yrazem bez
em filantrop

stole wigi
łbym do ob
ezus – M
ogi aposto
e prześcier

f. D. Danie

Rubens
 
• W
na s
• D
pow
• K
• Ja
się 
• M
na s
• Kr
• Z 
• Kt
s. 9
• Re
Are
• Zd
 

jednym 
go idea 
terskiej 
wszym 

zyświe-
zystkim 

towość 
bującej. 
zintere-
pii czy 

ilijnym 
bmycia 

Mesjasz, 
łom – 

radłem, 

elewski 

Wyniki matu
s. 2; 
o atmosfery

wrócisz s. 3;
ącik kulinar

ak było w fa
na s. 5; 

Modele samo
s. 6; 
rzyżówkę k
poezją – sp
to jest grudn
; 
elację z mec
enie” – prze
djęcia z tego

Pomyśln
całej

Życ
„K

W NUM

ury próbnej z

y z III Jarma
; 
rny – zapras
abryce „Fiat

ochodów z t

kolędową – 
potkasz się n
niową osiem

czu piłki sia
eczytasz na 
o meczu – o

ności w N
j Społecz

czy redak
Kuriera Z

MERZE:

z matematy

arku Bożon

sza na s. 4; 
ta” w Tycha

tyskiej fabry

możesz roz
na s. 7-8; 
mnastolatką

atkowej w ł
s. 9; 
obejrzysz na

Nowym R
zności Sz

 

kcja i opi
Zamkowe

 

yki – znajdz

narodzeniow

ach? – dowi

yki – obejrz

związać na s

ą? – zajrzyj 

łódzkiej „At

a s. 10. 

Roku 201
zkolnej 

iekun 
ego” 

iesz 

wego –

iesz 

zysz 

s. 7; 

na  

tlas 

11 



2 „Kurier Zamkowy” nr 4/2010/2011 
 

Matematyka jest królową nauk! 
 

WYNIKI  MATURY  PRÓBNEJ  Z  MATEMATYKI 
(3 listopada 2010 r.) 

 
Aby zdać maturę, wystarczyło uzyskać TYLKO 15 punktów (na 50)! Dla dużej 

grupy uczniów był to próg nie do osiągnięcia  
W naszej szkole najlepiej zaprezentowali się uczniowie z klasy 4D technikum 

(tylko dwie osoby nie zdały matury próbnej). Najniższe wyniki uzyskali uczniowie 
z klasy 3B liceum profilowanego (tylko sześć osób zdało maturę próbną). 

 
ZESTAWIENIE  DANYCH 

 

Ogółem 3A 3B Liceum 
Profilowane 4D 4F 4L Technikum

zdawało  32 29 62 27 18 26 71 

zdało  24 6 31 25 5 18 48 

zdawalność 75% 21% 50% 93% 28% 69% 68% 

 

Zdawalność w ZSP Nr 2 wynosi  59,4% 
Zdawalność w OKE Łódź wynosi  61,3% 
 

 średni 
wynik 

 
 (w punktach) 

3A 3B Liceum 
Profilowane 4D 4F 4L Technikum

18,91 12,72 15,95 22,59 14,33 18,54 19,01 

 

Średni wynik dla wszystkich klas maturalnych wynosi 17,59. 

Do maja jest TYLKO POZORNIE dużo czasu! 
Wielu z Was ma BARDZO  DUŻO do nadrobienia!!! 

 

Ale też 
NA NAUKĘ NIE JEST NIGDY ZA PÓŹNO… 
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MIKOŁAJKI W TYCHACH 

 
W Mikołajki uczniowie naszej szkoły mieli okazję 

zwiedzić fabrykę „Fiata” w Tychach.  
Jako opiekun wycieczki i jednocześnie autor opisu 

wrażeń z wyjazdu najpierw chciałbym przytoczyć  kilka  
faktów  i  liczb,  z  którymi zaznajomił uczestników 
wycieczki przewodnik, i które zobrazują znaczenie 
odwiedzanego przez nas miejsca. 

Zakład „Fiata” w Tychach jest jedną 
z najnowocześniejszych fabryk motoryzacyjnych na 
świecie. Zajmuje obszar 1.365.259 m2 i 426.180 m2 
powierzchni użytkowej. W samej fabryce zatrudnionych 
jest 6 tysięcy pracowników, a w spółkach „Fiata” 
współpracujących z fabryką kolejne 6 tysięcy. 2,5 
procent polskiego eksportu to samochody z Tychów, np. 
w 2007 roku wartość eksportu wyniosła 14,4 mld 
złotych. Obecnie co 37 sekund z taśmy produkcyjnej 
zjeżdża samochód. Zakład pracuje w systemie 
trzyzmianowym, czyli 24 godz. na dobę. W 2009 roku 
wyprodukowano ponad 600 tysięcy samochodów, które 
zostały w 97 proc. wyeksportowane (nawet do Japonii). 
Fabryka specjalizuje się w produkcji samochodów 
małolitrażowych. W tej chwili wytwarzane są fiaty 
Panda, 500 oraz Ford Ka. Od stycznia przyszłego roku do 
produkcji wejdzie nowa Lancia Ypsilon. 

A  teraz  od  robiących  wrażenie  liczb  przejdę  do 
opisu wrażeń z pobytu w Tychach. 

Zaraz po wejściu na teren fabryki zaskoczył nas 
widok oklejonego i dziwnie wyglądającego samochodu. 
Okazało się, że testowano nowy model Lancii Ypsilon, 
którą w pełnej krasie poznamy w przyszłym roku. Przy 
okazji przewodnik jeszcze raz przypomniał, że tutaj nie 
wolno robić zdjęć. Pierwszym miejscem, do którego nas 
zaprowadzono była sala, gdzie zapoznano nas m.in. 
z przytoczonymi powyżej przeze mnie danymi. Następnie 
w przyfabrycznym muzeum mogliśmy wyjątkowo zrobić 
kilka zdjęć produkowanym dawniej i dziś modelom fiata, 
a także królowej polskich szos, czyli syrence.  

Następnie mogliśmy obejrzeć cały cykl produkcyjny 
Pandy, 500-tki i Forda Ka, czyli urządzeń składających 
się z ok. 5 tys. części. Pierwszą częścią zakładu oglądaną 
przez nas była lakiernia. Pokazano nam karoserię Pandy, 
a na niej poszczególne powłoki lakiernicze. 
Dowiedzieliśmy się od przewodnika, że najtańszy model 
500-tki kosztuje ok. 35 tysięcy złotych, natomiast 
najdroższy do tej pory… 280 tys. zł. Przyczyną tak 
ogromnej ceny tak małego samochodu były nietuzinkowe 
zachcianki   klienta,  który  zażyczył sobie m. in. 
wtopienie w powłokę lakierniczą czystego złota. 

Później prześledziliśmy pozostałe etapy produkcji, 
aż do zejścia samochodu na koła. Po fabryce 
poruszaliśmy się pieszo wyznaczonymi ścieżkami. 
Natomiast pracownicy przemieszczając się w halach 
używali rowerów, a pomiędzy halami wytworów 
własnych rąk, najczęściej Pand. 

W tyskiej fabryce oprócz siły mięśni ludzkich 
wykorzystuje się siłę i precyzję robotów. Tutaj mieliśmy 

okazję podziwiać kilka stanowisk, gdzie wszystkie 
czynności wykonywały bardzo nowoczesne roboty.  

Ostatnim punktem zwiedzania były stanowiska, 
gdzie samochody zjeżdżały z taśmy produkcyjnej. Tu 
mogliśmy stwierdzić, że wyprodukowanie z 5 tysięcy 
części jednej, miłej dla oka bryły samochodu jest 
gigantycznym przedsięwzięciem, wymagającym 
ogromnych nakładów, precyzji, przemyślanej logistyki 
i zaangażowania pracowników. 

Po wpisaniu się do księgi pamiątkowej, pożegnaniu 
z przewodnikiem, cały czas pod wielkim wrażeniem, 
pojechaliśmy jeszcze do Bielska-Białej do centrum 
szkolenia „Fiata”. Przede wszystkim   uczniowie  klas   
ZSZ w zawodzie: mechanik samochodowy,  
elektromechanik i blacharz-lakiernik mieli okazję 
wysłuchać wykładów specjalistów w dziedzinie 
motoryzacji i obejrzeć najnowsze rozwiązania techniczne 
ponad stuletniej firmy. 

To był już ostatni punkt wycieczki. Żegnając 
zaśnieżone Beskidy wsiedliśmy do autobusu, by po kilku 
godzinach jazdy szczęśliwie, z głowami pełnymi wrażeń, 
powrócić do Sieradza. 

P. prof. Jacek Gruszka 
                                                             
Etap szkolny V Konkursu Sieradzkich Szkół Średnich 

„Życie i męczeństwo błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki” 

 
W dniu 30 XI 2010 r. odbył się w ZSP Nr 2 etap 

szkolny V Konkursu Sieradzkich Szkół Średnich nt. 
„Życie i męczeństwo błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki”. 

Do podjęcia tego tematu skłoniła organizatorów 
tegoroczna beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki. 
Konkurs ten jest kontynuacją przybliżania młodzieży 
sieradzkich szkół średnich sylwetek błogosławionych 
i świętych kościoła katolickiego. Osoba księdza Jerzego 
Popiełuszki jest szczególnie godna uwagi, gdyż żył on 
w czasach nam współczesnych. Ksiądz Jerzy głosił 
i wypełniał swoim życiem ideę ewangeliczną: „Zło 
dobrem zwyciężaj”. Uważał, że miłość jest najlepszym 
antidotum na wszelkie przejawy zła i niesprawiedliwości 
społecznej. Wierność Bogu i Ewangelii doprowadziła go 
aż do śmierci męczeńskiej. Osoba księdza Popiełuszki 
zasługuje na to, by być wzorem dla współczesnego 
chrześcijanina, daje piękne świadectwo życia wiarą. 

W konkursie wzięło udział 19 osób. Największą 
ilość punktów uzyskali i zakwalifikowali się do etapu 
międzyszkolnego następujący uczniowie: 

1. miejsce – Tworek Agnieszka (1D) 
2. miejsce – Młoczek Marcin (4F) 
3. miejsce – Derda Justyna (3D) 
4. miejsce – Ciołek  Patrycja (1H) 
5. miejsce – Perka Patrycja (3D) 

Pragniemy również poinformować, iż w lutym 2011 
roku mamy zamiar zorganizować etap międzyszkolny 
tego konkursu. 

P. prof. Dariusz Danielewski i Marta Siniarska 
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KRZYŻÓWKA KOLĘDOWA 

 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

 
Polecenia: 
1.Truchleje, gdy Bóg się rodzi. 
2. Przybieżeli do Betlejem. 
3. Rozchodzi się wśród nocnej ciszy. 

4. Zbawcę im ogłasza. 
5. Króla niebieskiego. 
6. Lulajże. 
7. Nie dała mu matula. 

 
150. ROCZNICA URODZIN 

JANA KASPROWICZA 
 

MODLITWO MOJA, CICHA I BEZ SŁÓW 
 
Modlitwo moja, cicha i bez słów, 
Ku gwiazdom płyniesz z mej znękanej duszy! 
O swej tęsknicy złotym gwiazdom mów, 
Niech je twój smętek do żalu poruszy, 
Modlitwo moja, cicha i bez słów. 

Z głębin powstajesz, a ku wyżom mkniesz 
Na skrzydłach dziwnie tajemniczej mocy; 
Niemaś, a jęczysz, jak zraniony zwierz, 
Rozbrzmiewa wokół wielki płacz sierocy, 
Gdy, wstawszy z głębin, ku wyżynom mkniesz. 

Łowisz po drodze głuche szumy drzew, 
Które wiatr bujnej pozbawił korony: 
Przygnębiający, pogrzebowy śpiew, 
Na strunach żałob jesiennych zrodzony, 
Łowisz po drodze z serca nagich drzew. 

Nad brzegi idziesz spochmurniałych wód, 
Na żółte łąki, na zwiędłe ścierniska, 
Mgłą się opijasz, przejmuje cię chłód, 
Co z ziół zeschniętych siwy szron wyciska 
Ponad wodami spochmurniałych wód. 

Odlatujący ścigasz ptactwa klucz, 
Śledzisz, czy bracia w drodze się nie znużą; 
Żałość wyziera z twych poblakłych ócz, 
Gdy spoczniesz w gnieździe, rozrzuconym burzą, 
W gnieździe, skąd ptactwa precz uleciał klucz. 

Porywasz szepty z spiekłych ludzkich warg, 
Wnikasz do wnętrza złamanego człeka, 

Niedomówionych lub przycichłych skarg 
Żywisz się strawą: radości daleka, 
Chłoniesz szept bólu z spiekłych ludzkich warg. 

Modlitwo moja, cichaś i bez słów, 
Choć jesteś sercem głośnych jęków świata, 
Który, ścigany przez złowróżbny huf 
Nędz nieodstępnych, ku gwiazdom ulata 
Z tobą, modlitwo cicha i bez słów. (…) 

KOMUNIKATY 
 

W poniedziałek 6 XII o godz. 1130 z inicjatywy TWI 
„Zamkowa 15” odbył się jarmark bożonarodzeniowy. 

W środę 8 XII na mecz do „Atlas Arena” w Łodzi 
pojechało 29 uczniów z klas: 1D, 2D, 3D, 1F, 2F, 3F, 4F, 
1H, 3A, 2L, 3L, i 2b (więcej na s. 9-10). 

W poniedziałek 13 XII na wycieczkę przedmiotową nt. 
„Placówki handlowe w okresie przedświątecznym” do Łodzi 
wybrały się klasy: 1F, 4 F i 1a pod opieką p. prof. 
M. Bogdańskiej, A. Plesiak i p. dyr. A. Pietrzak. 

W środę 15 XII w godz. 9.00-12.00 w sali 112 
z inicjatywy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Łodzi uczniowie i nauczyciele z naszej 
szkoły oddawali krew. Nad przebiegiem tej akcji czuwała 
p. prof. H. Lewandowska. 

 
ZAPRASZAJĄ 

 
Galeria Sztuki BWA zaprasza na zwiedzanie 

wystawy malarstwa Romana Maciuszkiewicza pt. 
„Tam…” 

w dniach 11 XII 2010 – 22 I 2011 r. 
13-14 I 2011 r. to dni otwarte na Politechnice 

Łódzkiej. Spotkania z kandydatami odbędą się na 
Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki (Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22). 
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WIERSZE JUSTYNY DERDY 
 

 Naiwna miłość  
 
Tak bardzo kochałam 
A w zamian łzy dostałam 
Choć powtarzałam że kocham Cię 
I błagałam żebyś nie zostawiał mnie 
Ty na to uwagi nie zwróciłeś 
I że tak będzie lepiej mówiłeś 
A gdy odchodziłeś 
Nawet na mnie nie spojrzałeś 
Tylko „Żegnaj” powiedziałeś 
A ja z miłości skonana 
W kącie sama siedziałam 
I tego sobie darować nie umiałam 
Że taka naiwna byłam 
I z Tobą marzenia wiłam  
 
 
***  
 
Gdy ciemność ogarnia pokój mój 
I czuję wielki smutek swój 
Gdy serce z boku krwawi 
I nic mnie już nie bawi 
Gdy łza po policzku spływa 
I marzeń fale zmywa 
Gdy wszystko wokół Ciebie przypomina… 
 
Powtarzam sobie cały czas że 
To pewnie jest moja wina 
Że Ciebie tu nie ma 
Że to przeze mnie  
Ta pustka trwa 
Że to ja zawiniłam 
Choć tak piękne słowa mówiłam 
Teraz już wiem 
Że one nic nie znaczyły 
I tylko Twą nienawiść zrodziły 
 
 
 Dziękuję 
 
Dziękuję za wiarę 
      Nie dawaną na miarę 
Dziękuję za nadzieję 
      Która smutki wszelkie rozwieje 
Dziękuję za radości moc 
      Która towarzyszy mi co noc 
Dziękuję za uczucie gorące 
      W mym sercu znaczne miejsce mające 
Dziękuję za miłości wiele 
      Która daje mi ciepło w ciele 
Dziękuję za pocałunek serdeczny 
      I podarunek serca wieczny 

 
 
 

Ty 
 
Ty jesteś mą radością 

Serca miłością 
Ty jesteś mym westchnieniem 

Porannym przyjemnym spojrzeniem 
Ty jesteś mym natchnieniem 

Największym rozumu westchnieniem 
Ty jesteś moimi łzami  

Wylewanymi ze smutku nocami 
Ty jesteś mą nadzieją 

Zdjęciami, które przez lata się starzeją 
Ty jesteś letnim uśmiechem 

I zimą ciepłym w uszach echem 
Ty jesteś całym moim życiem 

I na świecie byciem 
 
 
Pouczenie 
 
Życie jest piękne 
Mówią ludzie 
Lecz nie zawsze usłane różami 
Dodajemy potem sami 
Róża jest piękna 
Lecz ma kolce ostre jak brzytwa 
Po których ukuciu boli i krew się rozpływa 
Choć to jest światu wbrew! 
Więc Ty na przekór wszystkiemu 
I krótkiemu życiu Twojemu 
Bądź w pełni człowiekiem 
Mającym serce otwarte i gorące 
I wielką i szczerą życzliwość dla ludzi mające 
O szczęściu i radości opowiadaj światu 
Bo to jest piękniejsze od wszystkich kwiatów 
 
 
 Kocham Cię 
 
Za oknem świeci słońce 

A w mym sercu uczucie tli się gorące 
Za oknem śpiewa skowronek 

A ja myślę o Tobie w każdy dzionek 
Za oknem zieleni się trawa 

A w mych uczuciach znikła już wszelka obawa 
Za oknem księżyc wieczorem mruga 

A w mej myśli nadchodzi o Tobie nocka długa 
Za oknem pada deszcz 

A że ja Cię Kocham 
Dobrze o tym wiesz!!! 

 
Czwarty w roku szkolnym 2010/2011 numer „Kuriera 

Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Milena Dziadek 
(2a), Justyna Derda (3D), Patrycja Perka (3D), Julita Białobrzeg 
(2D; fot.) i Agata Powalska (2a; fot.) pod opieką p. prof. 
Grzegorza Brodackiego. 
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LIGA MISTRZÓW !!! 
 

W środę 8 XII 2010 r. o godz. 1800  w łódzkiej 
„Atlas Arenie” odbył się mecz siatkówki PGE Skra 
Bełchatów – VfB Friedrichshafen (niemiecki klub), 
w którym brali udział uczniowie naszej szkoły. 
Podopieczni Jacka Nawrockiego, na półmetku 
rozgrywek w grupie śmierci, przewodzą w tabeli 
z genialnym bilansem setów 9:0! 

Środowe spotkanie było dla bełchatowian 
trzecim oficjalnym pojedynkiem z mistrzem Nie-
miec. „Skra”, jak dotąd, pozytywnych wspomnień 
mieć nie mogła – przed dwoma laty poniosła 
bowiem dwie bolesne porażki. Zważając na świetną 
formę naszej ekipy, okazja do rewanżu była idealna.  

Obie drużyny od początku postawiły na mocną, 
ryzykowną zagrywkę, która – przypomnijmy – była 
kluczem do zwycięstwa ekipy z Niemiec w sezonie 
2008/09. Efektem tego była jednak duża ilość 
zepsutych serwisów po obu stronach. W środkowej 
części seta jednak nasz zespół zaczął punktować 
w tym elemencie. Asy Mariusza Wlazłego i Bartosza 
Kurka dały miejscowym czteropunktową zaliczkę 
(17:13). Jak się okazało, dla tak dysponowanej 
„Skry” taka przewaga była absolutnie wystarczająca. 

Drugą odsłonę, podobnie jak w meczu 
z Trentino BetClic, od natarcia zaczął Michał 
Winiarski, dzięki czemu szybko zrobiło się 4:0. 
Goście nie poddawali się, jednak gdy mylić zaczęły 
się prawdziwe filary drużyny – Joao Jose i Adrian 
Gontariu, nie byli oni już w stanie zbliżyć się do 
bełchatowian. To rozluźniło naszych zawodników, 
którzy zaczęli popełniać proste błędy w ataku 
i przyjęciu, a ze stanu 17:11, nagle zrobiło się 18:16. 
Mistrzowie Polski jednak przyspieszyli, a po dwóch 
pomyłkach, nie najlepiej radzącego sobie, Frederica 
Wintersa, „Skra” ponownie uciekła na bezpieczny 
dystans. 

Środkowa część partii trzeciej, okazała się kopią 
tego, co działo się 20 minut wcześniej. Gospodarze 
spokojnie prowadzili grę, radząc sobie z niełatwymi 
serwisami i pewnie kontrując. 

W pewnym momencie znów coś się zacięło, 
a z 6 punktów przewagi stopniało do trzech (20:17). 
Ponownie jednak dwa błędy popełnił Winters, 
a bełchatowianom zwycięstwa już nic odebrać nie 
mogło.  

Oto wynik tego spotkania: 
PGE Skra Bełchatów - VfB Friedrichshafen 

3:0 (25:22, 25:21, 25:21) 
 

W  tabeli  zamieszczamy  skład  reprezentacji 
PGE „Skry” Bełchatów w tym meczu. 

Numer Nazwisko Wzrost (w cm) Pozycja 

1 Grzegorz Bociek 206 atakujący

2 Mariusz Wlazły 194 atakujący

3 Bartosz Cedzyński 211 środkowy

4 Daniel Pliński 205 środkowy

5 Jakub Novotný 196 atakujący

6 Karol Kłos 200 środkowy

7 Bartosz Kurek 205 przyjmujący

8 Maciej Krzywiecki 190 przyjmujący

9 Michał Mysera 205 środkowy

10 Miguel Ángel Falasca 194 rozgrywający

11 Stéphane Antiga 200 przyjmujący

12 Paweł Woicki 182 rozgrywający

13 Michał Winiarski 200 przyjmujący

14 Radosław Wnuk 207 środkowy

15 Łukasz Szablewski 204 rozgrywający

16 Paweł Zatorski 184 libero

17 Marcin Możdżonek 211 środkowy

18 Michał Bąkiewicz 197 przyjmujący
 

Patrycja Perka 
 

GRUDNIOWA OSIEMNASTOLATKA 

DARIA (ur. 21 XII 1992 r.) – klasa 3B 
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