
 

KOLOROWY KOROWÓD 
 

1 lutego barwnym i wesołym korowodem klasy 
maturalne trzech sieradzkich szkół: ZSP Nr 1, ZSP 
Nr 2 i II LO, przeszły z Placu Wojewódzkiego przez 
ul. Kościuszki i rynek na plac przy Teatrze Miejskim 
krokiem poloneza. Nasi maturzyści z ochotą i z uś-
miechem na twarzy poruszali się krokiem tego 
pięknego narodowego tańca. Po przybyciu pod teatr 
maturzyści z „Mechanika” i z naszej szkoły wspólnie 
utworzyli figurę, zwaną tunelem, a następnie ucznio-
wie z „Żeromskiego” przedstawili kolejną figurę 
taneczną. Później przyszedł czas na pamiątkowe 
fotografie uczniów z wszystkich trzech szkół. Na za-
kończenie pan Jacek Walczak, prezydent Sieradza 
oraz starosta sieradzki, pan Dariusz Olejnik, wręczyli 
każdemu maturzyście okolicznościowy certyfikat, 
długopis oraz na osłodę „Grześka”. W rezultacie 
mimo niezbyt przychylnej nam pogody, wszystko 
przebiegło pomyślnie. 

Mamy nadzieję, że zapoczątkowaliśmy nową 
sieradzką tradycję. 

Gosia Stefaniak 
 

STUDNIÓWKA 2008 – zob. s. 3 – 5. 
 

MAMY KSIĄŻKĘ 
O „KURIERZE ZAMKOWYM”! 

 
Dziesięć lat „Kuriera Zamkowego” to tytuł 

książki, która ukazała się w styczniu 2008 roku. 
Książka ta to podsumowanie pracy gazetki 

szkolnej za pierwsze dziesięć lat jej istnienia. 
Przedstawia krótko historię pisma szkolnego, 
wybrane publikacje, które zamieszczał tygodnik 
sieradzki „Echo” w sześciu artykułach w latach 
2000-2005 o wspólnym tytule Rok szkolny przy 
ulicy Zamkowej (siódmy, zamieszczony w książce, 
nie został opublikowany, choć był przygotowany), 
wykaz redaktorów gazetki szkolnej, notę biblio-
graficzną oraz Galerię Karykatur „Kuriera 
Zamkowego”, która ukazuje sylwetki 36 nauczy-
cieli i pracowników naszej szkoły. 

Książka ta jest prawdopodobnie jedną 
z pierwszych w Polsce książek o gazetce szkolnej. 

Dziesięć lat „Kuriera Zamkowego” wydał 
Zakład Graficzny „Graf” z Sieradza. Jej ukazanie 
się było możliwe dzięki finansowemu wsparciu 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Sieradzu, któremu serdecznie dziękuje za zrozu-
mienie i okazaną pomoc. 

Redakcja „Kuriera Zamkowego”
i opiekun gazetki szkolnej, Grzegorz Brodacki
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KĄCIK KULINARNY ANI WOJTYNKI 

czyli: Po prostu mi to ugotuj! 
 

MINISZASZŁYCZKI 
Składniki: 
 

• 24 mięsiste morele  
• 2 pomarańcze  
• 12 plasterków wędzonego indyka  

• 2 łyżeczki ostrej musztardy  
• 2 łyżki marmolady morelowej  
• pół pęczka natki pietruszki 

Sposób przyrządzenia: 

1. Rozgrzej piekarnik (funkcja grill). Wyciśnij sok z pomarańczy i wrzuć do niego morele, aby napęcz-
niały. 

2. Plastry indyka przekrój wzdłuż na pół. Marmoladę wymieszaj z musztardą i posmaruj tą miksturą 
plastry indyka. Nałóż morele, zwiń i nabijaj na wykałaczki lub patyczki do szaszłyków. 

3. Piecz szaszłyki przez 2 minuty z każdej strony. Przed podaniem posyp posiekaną natką pietruszki. 
 

SAŁATKA OWOCOWA 
 
Składniki: 

• 4 banany 
• 1 kiść białych winogron 
• 1 kiść czarnych winogron 
• 2 czerwone grejpfruty 
• 2 pomarańcze 

• 1 kiwi 
• 2 garście truskawek 
• 1/2 cytryny 
• 1 pęczek bazylii tajskiej 
• 1 pęczek melisy 

Sposób przyrządzenia: 

1. Pokrój banany w talarki i skrop je sokiem z cytryny. 
2. Z pomarańczy i grejpfrutów odkrój nożem czapeczki i spody tak, żeby dostać się do miąższu. 

Następnie postaw taki owoc na ściętym spodzie i nożem (ruchem z góry na dół) odkrój z każdej 
strony skórę razem z białą błonką. Chodzi o to, żeby uzyskać ociekającą sokiem kulę. Małym 
nożykiem wykrój z każdej cząstki miąższ, przekrój i dodaj do miski z bananami. Z wykrojonych 
cytrusów wyciśnij do sałatki resztki soku. 

3. Pokrój kiwi w półplasterki, truskawki na 4 części. Kulki winogron przekrój na pół, usuń z nich pestki 
(jeśli masz do tego zdrowie) i wrzuć do miski. 

4. Posiekaj zioła i wymieszaj z sałatką.  
5. Wstaw do lodówki. 

Smacznego! 
 
 
 

ZAPROSZENIE 
 

Sieradzkie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na wystawę fotograficzną 
pt. Portrety 

prezentującą prace p. prof. Marcina Świniarskiego i pana Krzysztofa Wysoty. 
 

Wystawę można oglądać do 29 II br. w siedzibie Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego 
(ul. Żwirki i Wigury 4). 



„Kurier Zamkowy” nr 5/2007/2008 
 

3
STUDNIÓWKA 2008 

 

 
Fotografie studniówkowe klas: 4D, 4E i 4F znalazły się także w „Nad Wartą” (nr 3 z 16 I 2008 r., s. 10). 
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WYPOWIEDZI O STUDNIÓWCE 

 
Wszyscy uczniowie czekali na nią z utęsknieniem, a teraz zostały po niej wspomnienia, zdjęcia, film. 
Tegoroczna studniówka dla maturzystów ZSP Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu odbyła się 

12 stycznia 2008 r. w sali C Starostwa Powiatowego. Choć bal rozpoczął się punktualnie o godz. 20.00, 
uczniowie już od pół godziny czekali na jego uroczyste rozpoczęcie. Dziewczęta w pięknych toaletach – 
każda niepowtarzalna, panowie w nienagannie skrojonych garniturach. Mówiąc krótko: „wszyscy 
promienieli radością w swoich balowych kreacjach”. Jedni sami, drudzy z osobami towarzyszącymi, 
wszyscy jednak przyszli, by się dobrze bawić. 

Sala balowa była pięknie udekorowana woalami i balonami w tonacji pomarańczowo-łososiowo-żółtej. 
Punktualnie o godz. 20.00 pani dyrektor Magdalena Marciniak w towarzystwie zaproszonych gości oraz 
Państwa Profesorów oznajmiła całej uczniowskiej społeczności zgromadzonej w sali balowej, że „Poloneza 
czas zacząć”. Przy akompaniamencie zespołu „Bad Boys” 20 par zatańczyło poloneza. Układ tego pięknego 
tańca przygotowywała z maturzystami – reprezentantami 7 klas, pani prof. Monika Grzelak. Obserwowałam 
z zapartym tchem kolejne figury oryginalnego układu poloneza, widziałam na twarzach tańczących wielkie 
przejęcie, uniesienie, skupienie... Brawo! Polonez wypadł wspaniale! 

Po zakończeniu tańca uczennice klasy 4D i 4E – Justyna Tomczyk i Przemysław Pawlak uroczyście 
powitali zaproszonych gości – wicestarostę sieradzkiego, pana Z. Krasińskiego, prezydenta Sieradza, pana 
J. Walczaka z małżonką, panią dyrektor Magdalenę Marciniak, panią wicedyrektor Aleksandrę Plesiak, 
panią dyrektor Ignację Budę, wychowawców klas maturalnych, pozostałych nauczycieli przybyłych na bal 
oraz przedstawicieli rodziców. Nie zapomnieli też o koleżankach i kolegach wraz z osobami im 
towarzyszącymi. Po wystąpieniu przedstawicieli tegorocznych maturzystów życzenia udanego balu złożyli 
kolejno: p. dyr. M. Marciniak, p. Z. Krasiński, p. J. Walczak, p. dyr. I. Buda oraz przewodnicząca komitetu 
organizacyjnego, pani Dorota Grela. Wszyscy przemawiający akcentowali doniosłość wydarzenia, jakim jest 
kultywowanie tradycji bali na sto dni przed maturą. 

Następnie wzniesiono toast za pomyślność tegorocznych maturzystów. 
Kolejnym punktem programu była uroczysta kolacja. Dopiero po niej rozpoczęła się wyczekiwana przez 

wszystkich zabawa w sali tanecznej. 
Bal trwał do godziny 6.00. Uczniowie i nauczyciele oddawali się pląsom a to w parach, to znów z kołach 

i kółeczkach. Było miło i wesoło aż do białego rana. Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. 
Teraz pozostaje więc życzyć wszystkim tegorocznym maturzystom samozaparcia w intensywnej pracy 

przed maturą i powodzenia na egzaminach majowych. 
Połamania piór! 

p. prof. Anna Grodecka 
 

* * * * * 
 
Zastanawiałem się, w jaki sposób opisać tegoroczną studniówkę. Doszedłem do wniosku, że  najlepszym  

wyjściem  z  tej  „opresji”  będzie  porównanie  jej ze studniówką z roku 1988. Już widzę zbolałe miny 
młodych czytelników i jęki: „Litości!”. Cierpliwości, postaram się streścić. 

Najpierw wytłumaczę powody tego zabiegu. Primo: piszący te słowa jest historykiem, secundo (powód 
sentymentalny): dwadzieścia lat wcześniej sam tańczył poloneza. 

„Historyczną” i „współczesną” studniówkę dzieli wiele różnic. 
Zacznę od przygotowań.  
W tej chwili uczniowie mają prawie nieograniczone możliwości doboru strojów, fryzur, makijażu. 

Jedynym ograniczeniem są ich możliwości finansowe i gust (w większości przypadków bez zarzutu). 
Natomiast dwadzieścia lat wcześniej nie było tak łatwo. Jak większość maturzystów, zostałem zmuszony 
do odbycia „niezapomnianej” podróży po ówczesnych sklepach odzieżowych (a  nie   było  ich  zbyt  wiele).   
Odwiedziłem  sklepy w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Kaliszu i Łodzi. Bezskutecznie. Uratował mnie telefon 
od informatora z Wieruszowa. „Rzucili” (tak to się wtedy określało) garnitury. Gdy dojechałem do tego 
miasta, został jeden (sic!) w „przeurocze” pasy, ale na szczęście w moim rozmiarze. Podobną „drogę przez 
mękę” przechodzili inni; oczywiście  nie tylko z doborem garnituru. 

Teraz trochę o sali i jej dekoracji. 
W „moich” czasach studniówki odbywały się w szkole. Do samodzielnie wykonanej dekoracji używano 

szarego papieru i siatki wojskowej. Na szczęście dostępne były farby plakatowe i ...wyobraźnia.  
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12  stycznia  2008 r.  bal  klas  czwartych  technikum  i  trzecich  liceum odbył się tradycyjnie w Sali C 

Starostwa Powiatowego. Po wejściu  goście zwracali uwagę na bardzo efektownie udekorowaną salę i stoły. 
Nad porządkiem czuwała firma ochroniarska i rodzice oraz – trochę bardziej dyskretnie – dyrekcja 
i wychowawcy, ze mną włącznie.  

W 1988 roku bawiliśmy się, ze zrozumiałych względów, przy innej muzyce, ale zapał taneczny  był  
identyczny z obecnym. Do godziny szóstej rano większość tancerzy nie zeszła z parkietu. Nogi 
tegorocznych maturzystów ucierpiały również na poprawinach, a odciski „na pewno” nie zeszły do dziś. 

Reasumując: studniówka 2008 roku bardzo mi się podobała. Pięknie zatańczony polonez (z Kamilem 
i Damianem na czele), eleganckie stroje, smaczne i sprawnie podane potrawy, „wystrzałowy” tort, oprawa 
muzyczna, uśmiechnięte twarze uczniów i nauczycieli sprawiły, że tegoroczną studniówkę można zaliczyć 
do bardzo udanych. 

Mam nadzieję, że tak jak ja wspominam swoją studniówkę, po dwudziestu latach maturzyści 
z wszystkich siedmiu klas (nie wyłączając mojej „osobistej” 4F) będą chętnie sięgać do wspomnień, 
podpierając pamięć ruchomym obrazem z płyty. 

I na koniec - tej płyty im zazdroszczę!!! 
 

p. prof. Jacek Gruszka 
 

* * * * * 
 

Studniówka 2008 już za nami. Teraz możemy tylko oglądać ją na kasetach czy płytach lub przywoływać 
we wspomnieniach. 

Zabawa była wspaniała, a ten, kto opuścił bal przed wschodem słońca stracił więcej, niż mu się wydaje. 
Życie nie da nam już drugiej „szansy” na przeżycie takich chwil. 

Tegoroczny bal maturalny minął bez konfliktów i niepotrzebnych dodatkowych komplikacji. 
Co ciekawe, maturzyście stwierdzają, że… poprawiny były lepsze! Rodzice mieli sporo problemów, 
by oderwać nas od dobrej zabawy i zachęcić do powrotu do domu. My jednak woleliśmy tańczyć i śpiewać 

Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy… 
 

Patrycja Wysocka 
 

WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Książka Heidi Hassenmuller pt. Czarne, czerwone, śmierć to kolejna pozycja wydana przez 
wrocławskie wydawnictwo Ossolineum, która znajduje się w zbiorach naszej szkolnej biblioteki. 

Książka ta jest wstrząsającą historią chłopca, który wpada w towarzystwo skinheadów i neonazistów. 
Udo, główny bohater, jest spokojnym, cichym uczniem nękanym przez Josefa, kolegę z klasy i jego kumpli. 
Wielokrotnie przez nich poniżany i upokarzany, nie potrafi się obronić. Pewnego wieczora, wracając 
od dziadka, zostaje napadnięty i dotkliwie pobity. W jego obronie stanął Willi Wohlert, przywódca 
ultraprawicowej grupy, z którym później Udo się zaprzyjaźnił. Po tym wydarzeniu chłopiec uczęszczał 
na spotkania do „Fischerklause”, gdzie czuł, że przynależy do organizacji, która go doceni i w której będzie 
mógł wreszcie komuś pomóc. 

Gdy pewnego dnia jego kolega z klasy ginie w tragicznych okolicznościach, „wielka wspólna sprawa” 
zaczyna wzbudzać u Udo coraz większe wątpliwości. Jednak wystąpienie z szeregów organizacji grozi 
poważnymi konsekwencjami zarówno dla niego, jak i dla jego rodziny. Nastoletniego Udo dręczą wyrzuty 
sumienia, poczucie winy, świadomość tego, że przez niego cierpią niewinni ludzie, a także strach przed 
skinheadami, którzy gnębili go i jego rodzinę. Warunkiem uzyskania przez chłopca spokoju jest wydanie 
zbrodniarzy. Wie, że przełamanie bariery milczenia i strachu może uchronić życie wielu innych ludzi. 

Współczesny człowiek jest w stanie odnieść to także do wielu własnych sytuacji życiowych, w których 
noże się znaleźć, jakkolwiek są one innego rodzaju. 

Jak sobie poradził Udo? – przeczytaj tę niezwykle interesującą książkę i przekonaj się sam. 
Przy okazji: wiele interesujących wniosków będziesz mógł wyciągnąć dla samego samej siebie. 
 

Kamila Banasiak 
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WYWIAD Z PRACODAWCĄ 

 
Z panią Agnieszką Załęcką, absolwentką naszej szkoły, właścicielką zakładu fryzjerskiego 

„Milena” w Złoczewie rozmowę przeprowadziła uczennica klasy 1c, Aldona Owczarek. 
 
„Kurier Zamkowy”: Jak Pani wspomina szkołę na Zamkowej? 
Pani Agnieszka Załęcka: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sieradzu (tak się wtedy szkoła nazywała) 
wspominam bardzo dobrze. Szkoła kojarzy mi się z obowiązującą na co dzień kulturą, czystością 
i z wymagającymi nauczycielami – to ostatnie określenie uczniowie powinni uważać za cechę pozytywną. 
„K. Z.”: Jak Pani wspomina nauczycieli i swoją klasę? 
A. Z.: Nauczycieli wspominam bardzo mile, z kolegami i koleżankami bywało różnie – jak to zawsze, 
ale w sumie sympatycznie. 
„K. Z.”: Którego nauczyciela Pani najmilej wspomina i dlaczego? 
A. Z.: Wszystkich nauczycieli mile wspominam. Moją wychowawczynią była p. prof. Halina 
Lewandowska. Pan Gołębiewski pozostanie w mej pamięci jako nauczyciel wymagający. Podobnie pani 
Stanisława Radomska, dzięki której dotąd mam dobre wspomnienia z lekcji języka rosyjskiego i do dziś 
sporo jeszcze pamiętam. 
„K. Z.”: Jak Pani wspomina swoje praktyki zawodowe, gdy była Pani jeszcze uczennicą? 
A. Z.: Czasami było ciężko. Ale dzięki temu umiem to, co umiem. Powiem może tak: warto było przykładać 
się do pracy na zajęciach praktycznych. 
„K. Z.”: Czy po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej podjęła Pani dalszą naukę? 
A. Z.: Tak. W technikum w Kaliszu – jestem technikiem usług fryzjerskich. W szkole tej zdałam również 
maturę. W kaliskim technikum zdobyłem mnóstwo wiadomości i umiejętności zawodowych, uczestniczyłam 
w wielu konkursach, wyjazdach, szkoleniach. Dzięki m. in. tej aktywności zajęłam III miejsce w konkursie 
Młodych Mistrzów Techniki, który odbywał się w Ostrowie Wielkopolskim. Przywiozłam z tego konkursu 
puchar i wiele nagród. Brałam również udział w kaliskim konkursie „O Złoty Grzebień Laurenta”, w którym 
zostałam wyróżniona, otrzymałam znów wiele nagród i propozycję pracy w salonie Laurenta w Kaliszu. 
„K. Z.”: Czy jest Pani zadowolona z wykonywania zawodu fryzjerki? 
A. Z.: Z wybranego zawodu jestem BARDZO ZADOWOLONA. Myślę, że w innym zawodzie bym się nie 
odnalazła. Zawód ten łączy się z moimi zainteresowaniami, nie męczy mnie. Pracując staram się być 
odpowiedzialna i słowna i wydaje mi się, że dzięki temu dużo zyskałam. 
„K. Z.”: Czy trudno jest pracować w tym zawodzie? 
A. Z.: Zawód ten – jak każdy – ma swoje plusy i minusy. Trudny jest pod wieloma względami: trzeba przez 
wiele godzin stać, wymagania klientów są przeróżne – trzeba uważnie słuchać i delikatnie sugerować 
zmiany Bo jak coś potem nie wyjdzie to klient zawsze będzie uważał, że winny jest fryzjer. Trzeba uważać. 
Poza tym należy pamiętać, że do zakładu przychodzą różni ludzie. Trzeba wiedzieć, kiedy można 
pożartować, a kiedy zachować powagę. Dużym minusem w naszym zawodzie jest wdychanie oparów farb, 
lakierów i różnych płynów. Z drugiej strony bardzo miło jest zobaczyć klientkę zadowoloną i uśmiechniętą, 
gdy wychodzi od nas. Takich klientów jest na szczęście najwięcej, dzięki czemu jako firma istniejemy 
i cieszymy się, że pracy nam nie brakuje. 
„K. Z.”: Czy uczniowie chętnie podejmują naukę w zawodzie fryzjer i czy trudno jest ich kształcić w tym 
zawodzie? 
A. Z.: Uczniowie chętnie podejmują naukę z tym zawodzie, choć często ich wyobrażenie o pracy fryzjera 
znacząco różni się od rzeczywiście wykonywanej pracy. Uczeń, który chce się nauczyć zawodu zawsze 
będzie miał łatwiej od tego, który wybrał fryzjerstwo tylko dlatego, że nic innego nie przyszło mu do głowy. 
„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 
 

Aldona Owczarek 
 
 
 

 

Piąty w roku szkolnym 2007/2008 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Kamila Banasiak 
(3D), Michał Kasprzak (2L), Małgorzata Stefaniak (3A), Anita Walencka (1D), Anna Wojtynka (2a), Patrycja Wysocka 
(3C) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego.
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KOMUNIKATY 

 
W środę 9 I klasa 2B wraz z wychowawczynią, p. prof. M. Bogdańską, brała udział w spotkaniu 

autorskim z sieradzką poetką, panią Anną Baśnik. Spotkanie odbyło się w budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej. 

W środę 30 I uczniowie klas: 2B, 3E i 3L obejrzeli w Teatrze Nowym w Łodzi Wesele. Z uczniami tych 
klas znany dramat S. Wyspiańskiego obejrzały p. prof. I. Bednarek, E. Jaśkiewicz, K. Pilc-Vinci 
i A. Margraf. 

W środę 30 I uczniowie klasy 4D uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Urząd Pracy 
w Sieradzu. Uczniom towarzyszyła wychowawczyni, p. prof. M. Plesiewicz. 

W poniedziałek i we wtorek 4-5 II  na korytarzu I piętra odbędzie się sprzedaż kartek walentynkowych. 
Przychody ze sprzedaży zasilą fundusz samorządu szkoły. Inicjatywie tej patronują p. prof. I. Bednarek 
i Z. Grzesiak. 

W piątek 8 II Karolina Gil (3C) weźmie udział w Łodzi w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym. Powodzenia! 
 

ORKIESTRA ZNÓW NAM ZAGRAŁA! 
 

W niedzielę 13 I około stu uczniów naszej szkoły wystąpiło w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
Nad naborem do tegorocznej Orkiestry w naszej szkole czuwał p. prof. M. Przybył. W tym roku Orkiestra 
zbierała pieniądze na sprzęt medyczny dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. Od 600 pod Urzędem 
Miasta tłum młodzieży odbierał identyfikatory i puszki. Kwestujących w tym roku było 450 młodych ludzi, 
którzy poświęcili swój wolny czas, aby pomóc innym. Jak się dowiedzieliśmy, mieszkańcy miasta hojnie 
wsparli tę inicjatywę. O godz. 2000, podobnie jak w roku poprzednim, na Placu Wojewódzkim, wystrzeliło 
Światełko do Nieba, po czym odbył się koncert zespołu „Nefart”. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zebrała aż 3 mln zł. Oby za rok było więcej! 

Anita Walencka 
 

JAK JEŹDZIĆ TANIO? 
 

Na czym teraz opłaca się jeździć? Pytanie to nurtuje niejednego polskiego kierowcę. O ile jeszcze parę 
miesięcy temu zastanawialiśmy się, czy jeździć „benzyniakiem” czy dieslem, teraz punkt zainteresowania 
przesunął się raczej w stronę samochodów z zainstalowaną instalacją LPG. 

Czy jednak niska cena gazu zrekompensuje koszt podwójnych przeglądów oraz montażu instalacji? 
Może warto pozostać wiernym oszczędnym silnikom wysokoprężnym, a może jednak tańszy w zakupie 
silnik benzynowy okaże się lepszym rozwiązaniem? Mając na celu odpowiedź na te pytania zbadano koszty 
eksploatacji trzech wersji Toyoty Corolli na dystansie 100 tys. km. Chodziło o samochody z klasy 
kompaktowej, gdyż stanowią one zdecydowaną większość na naszych drogach. 
 

Problem z tankowaniem. 
Oczywiście nie obyło się bez drobnych komplikacji. 
Okazało się, że wlew gazu ma inną końcówkę niż większość samochodów jeżdżących na LPG. Pomimo 

tego, że na stacjach paliw obsługa ma do dyspozycji tzw. przejściówki do tankowania gazu, żadna z nich nie 
pasowała do naszego samochodu. Oczywiście nasza Toyota była wyposażona w odpowiednią końcówkę, ale 
każdy użytkownik instalacji LPG powinien zwrócić na to uwagę. Ważne jest też, aby pamiętać przy montażu 
instalacji o tym, czy producent stosuje nietypowe końcówki wlewów LPG. Ciekawostką jest fakt, że to co 
u nas jest standardową końcówką, za granicą może okazać się nietypową. Warto o tym pamiętać. 
 

W codziennej eksploatacji. 
Na co dzień jeździmy głównie w warunkach miejskich. Dlatego w pierwszym etapie testu sprawdzono 

zużycie paliwa poruszając się po ulicach Warszawy. Corolla wyposażona w instalację LPG zużyła 8,6 l 
gazu. Silnik benzynowy o pojemności 1600 cm3 potrzebował 8,8 l benzyny 95-oktanowej. Jeżeli chodzi 
o diesla, to spalił 6,8 l oleju napędowego. Reasumując: za tę samą cenę samochodem benzynowym 
przejeżdżamy 100 km, a samochodem z instalacja gazową – 200 km. 
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Drugi etap, poza miastem. 
Na trasie, przy wyższych prędkościach, dynamika samochodów słabnie. Tutaj wyraźniej dało się odczuć 

różnicę pomiędzy silnikiem o pojemności 1,4 l, a mocniejszą jednostką benzynową (1,6) czy dieslem (2,0). 
Teoretycznie różnica w mocy jest niewielka. Silnik 1,4 jest słabszy od 1,6 zaledwie o 13 KM, a od diesla 

o 19 KM. Jednak odnieśliśmy wrażenie, że podczas wyprzedzania właśnie tych kilkunastu koni 
mechanicznych brakowało najsłabszej Corelli. Czas wyprzedzania w przypadku najsłabszego auta był 
wyraźnie dłuższy od pozostałych pojazdów. 

Po przejechaniu 100 km i zbadaniu zużycia paliwa, kolejność w klasyfikacji nie zmieniła się. Samochód 
napędzany LPG nadal wiódł prym przed dieslem. Na ostatnim miejscu, co na pewno dla nikogo nie jest 
niespodzianką, znalazł się samochód z jednostką benzynową pod maską. 

 

 
 

Michał Kasprzak 
 
KĄCIK PROZY UCZNIOWSKIEJ W „K. Z.”: 
 

BITWA DWÓCH PLEMION 
 

Chmury koloru błota przesuwały się po niebie 
tak zimnym i mokrym, że słońce ledwo mogło się 
przez nie przebić. Pojawiało się na kilka sekund 
i znikało zaraz za szarą szczelną powłoką, 
pozbawiając świat ciepłego blasku. Marra Dum 
osuwało tchnienie deszczowej jesieni, choć ledwo 
zaczęła się wiosna. Niestety, Złu udało się sprawić, 
że chłody i kaprysy pogody docierają nawet 
do Wielkiego Lasu. 

Tak też rzadkie promienie ognistej kuli 
oświecały na moment twarz Ilmarinena, siedzącego 
przy otwartym oknie na tarasie koszar, daleko 
od centrum Lasu, by nie zakłócać spokoju i ciszy 
elfów. Ilmarinen kończył właśnie opis dzisiejszego 
dnia żołnierskiego w obowiązkowym dzienniku 
wojskowym. Pisał szybko, nie dbał o ładną 
czcionkę. Jeszcze tylko parę zdań, parę słów, 
i będzie mógł ruszać do Laveny. 

Ilmarinen nienawidził pisać, gdy był zmęczony. 
Na biurko spadły drobne krople. Pachniało 

mżawką. Oficer zamknął okno, zamknął też dzien-
nik i schował do biurkowej szuflady. Pozamykał 
główne drzwi koszar na cztery spusty, zostawiając 
przy warowni kilku łuczników. Do jednego 
podszedł. Był niższy o głowę od Ilmariena, pod 
oczami czaiły się cienie. Łucznik potrzebował snu. 

– Sappo, prześpij się trochę... czuwasz całe dnie 
bez snu, z marną garstką jedzenia.  

– Wojna, oficerze. 
– Wojna jest tym, co najgorsze. A na razie idę na 

zwykłą bitwę ze zwykłym plugastwem. To jeszcze 
nie jest najgorsze. A teraz wracaj do Lasu. 

Ilmarinen otulił się płaszczem. Strażnik nie 
ruszał się, patrzył wokoło.  

– Imperia ne ovelta tahtia nimettomalla, Sappo – 
odrzekł oficer wpatrzony w odległe Drzewo 
Laulamahan – Zapamiętaj to sobie, łuczniku. Być 
może kiedyś ty będziesz na moim miejscu. 

Ilmarinen zszedł na błonia, gdzie czekał na niego 
osiodłany koń. Dźgnął wierzchowca piętami, 
skierował go w kierunku pałacu królowej. Biegł 
kłusem przez gęstą zieloną trawę, mijał wiekowe 
drzewa, jeziora i stawy, małe wzgórza, skąd było 
widać osnute mgłą łańcuch Gór Zamkowych. 
Po niecałej godzinie zatrzymał się w centrum Eileen, 
gdzie, prócz niskich domów z cegły i świątyni, stała 
wysoka rezydencja Laveny, Królowej Półwyspu.  

Nigdy nie było straż. Jeżeli chciało się 
odwiedzić Jej Wysokość, wystarczyło użyć kołatki 
w kształcie smoka wodnego, splecionego ze srebr-
nym delfinem. 

Oficer zakołatał. Otworzyła mu służebnica, elfka 
niezwykle młoda, z jasnymi włosami związanymi 
przy karku. Miała może ze trzydzieści lat, nie 
więcej. Ilmarinen poznał to po jej twarzy i oczach 
pełnych słodkiej naiwności. 
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– Słucham, szanowny panie oficerze? 
– Chcę rozmawiać z królową. Czy wpuścisz 

mnie? 
Elfka przesunęła się, wpuściła Ilmarinena 

i zamknęła ciężkie skrzydło. Oficer ruszył długim 
holem, na końcu którego znajdowała się komnata 
Laveny. Uniósł rękę. 

– Ależ, panie oficerze... Miłościwa Lavena... 
– Zamilcz, moja droga – uśmiechnął się Ilmari-

nen – Miłościwa Lavena właśnie mnie oczekuje. 
Jeżeli możesz, idź na dwór i napój mojego konia. 
I daj mu trochę owsa. 

Młoda służka wyszła, oficer zapukał. Wszedł. 
Królowa siedziała przy stole, czytając stare, 

opasłe tomy. Była niesamowicie piękna, mijający 
czas wyrzeźbił jej ciało i rysy twarzy. Miodowe 
włosy łagodną falą spływały po ramionach, 
osłoniętych luźną, zwiewną suknią koloru bladej 
róży. Nie nosiła korony ani diademu. Jedyną ozdobą 
był szmaragdowy pierścień na serdecznym palcu, 
błyskający bardziej niż wszystkie korony świata. 

Lavena wstała, rozciągnęła usta w ciepłym 
uśmiechu. 

– Witaj i bądź pozdrowiona, Laveno. Jeżeli się 
spóźniłem, uniżenie przepraszam. Pozwolę sobie 
od razu przejść do rzeczy. 

– Mów, Ilmarinionie – rzekła Jej Wysokość, 
zaznaczając stronę kropką atramentu. 

– Od dnia szesnastego stycznia utworzyłem 
armię składającą się z tysiąca ciężko zbrojnych 
łuczników konnych, tysiąca łuczników pieszych, 
dwustu mieczników i siedmiuset pikinierów, gdzie 
do tego dochodzi jeszcze pięciu zwiadowców. Sto 
sześćdziesiąt łuczników i sto osiemdziesiąt miecz-
ników natomiast, szykuje się na odcięcie drogi 
w obozach poza granicami Eileen. Zakładam 
bowiem, że armie orków i zdrajców mogą albo 
wycofać się, albo zawrócić i przybyć znów 
z większą ilością zbrojnych. Spodziewam się 
zasadzki, więc ze wschodu nadciągnie pomoc. 
Kilkaset ludzi, dziesiątki karłów. 

Królowa muskała wargi gęsim piórem. Patrzyła 
się w obrazy. 

– To wszystko, oficerze? Skromna garstka twych 
żołnierzy przezwycięży Zło Wojny, która jutro 
nadciągnie? 

– Nie ma wojny, królowo. 
– Wojna nadciągnie w dwóch Celach, które 

tu napisałam z wielkiej litery – rzekła Lagena – Plu-
gawi Marradumczycy i ich krewniacy Conchorowie 
przybrali w sile. Nie są już tylko zbroją zwykłych 
orków, którzy nie mają pojęcia o Magii i wyna-
lazkach do zabijania, świata, który z sekundą 
rozwija się, rozkwita niczym trujący kwiat, którego 
my nie zniesiemy. Nasze szanse na ponowne 

zwycięstwo maleją, bez znaczenia, czy zbierzemy 
armię potężniejszą niż pół cywilizacji Wyspy. 
Albowiem teraz, nie tylko elfy i nimfy są zagrożone, 
lecz i Nimrathel, Jedyny Król Narodów. 

– Czyż Miecz nie jest dobrze ukryty, Laveno? 
Schowany w podziemiach słynnego zamku 
dziedziczki, który stoi gdzieś na surowym Ulom?  

– Niestety, Ilmarinionie! Wśród magów 
są zdrajcy, którzy chcą posiąść władzę. Wykryli, 
gdzie jest Nimrathel, wykryli bardzo niedokładnie, 
ale tak, by spokojnie wysyłać wrogie drużyny 
do poszukiwań. Kto wie, może są już blisko, może 
już odnaleźli... 

Ilamrinion milczał. Nie był dobrze zapoznany 
z sytuacją Miecza, właściwie nie wiedział nic. 
Słyszał coś o Heronie Caireann, Dziedziczce Nim-
rathela, która razem z nim stanowią jedność, dzięki 
któremu Marra Dum istnieje i rozwija się, który jest 
traktowany niemal jak druga Święta Dagda. Ale był 
jedynie oficerem. Odpowiadał za wojskowość 
w Eileen. I prawdę mówiąc, nie miał być z czego 
dumny. 

Elfka wstała, zaszumiała suknią, podeszła 
do okna. Zniżyła głowę i oparła brodę o złączone 
dłonie. Długo obserwowała morze zieleni, małą 
rzekę płynącą w dolince. 

– Przez prawie cały czas – podjęła znów królowa 
– siedziałam w Lesie, nie wytknąwszy nosa poza 
nie. Czy to nie jest objaw tchórzostwa? Czy tak 
zachowuje się władca, podczas gdy jego żołnierze 
walczą na odległych polach, a on siedzi w bezpiecz-
nych komnatach, myśląc tylko, ilu zginęło? 

Lavena odwróciła się. Ilmarinen patrzył się w jej 
szyję, by uniknąć diamentowych oczu. 

– Ilu zginęło od czasów Nwalme, oficerze? 
– Pięćdziesiąt tysięcy. Królowo, nie sugerujesz 

chyba, że ubierzesz się w zbroję? 
– Sugeruję. I dlatego, Ilmarinionie, nakażesz 

kowalowi, by zrobił dla mnie kolczugę. I broń. Nie! 
Nie sprzeciwiaj się mej woli. Zrobię to, co uznam 
za stosowne. Przygotuję się. 

– Wszyscy nakażą ci wracać, gdy pojawisz się 
na czele wojska. 

– O tym nie myślę. 
– Laveno... 
– Ilmarinionie. Z całym szacunkiem, ale jesteś 

moim podwładnym. Wykonuj moje rozkazy. Idź 
do kowala, niech spełni moją prośbę. 

Oficer stał chwilę. 
– Oczywiście, możesz już wyjść. Nie będę cię 

długo trzymać. Dowiedziałam się wszystkiego. 
– Dobrej nocy, Laveno. 
Ilmarinen dosiadł konia, wrócił do domu. Udało 

mu się zasnąć.  
(O.S.)
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Miłość jest spełnieniem snu aniołów. 

„Każdy zakochany jest poetą." (Platon) 
 

„W miłości pragniesz, by ci wierzono; 
w przyjaźni, by cię rozumiano."  
Marcel Achard  
   
„Kochać i być kochanym to tak, jakby 
z obu stron grzało nas słońce."  
Dr Davis Viscott  
   
„Miłość jest pragnieniem, by komuś coś 
dawać - a nie otrzymywać."  
Bertold Brecht  
   
„Łatwiej zakochać się, nie kochając, niż 
odkochać, kiedy się kocha."  
Francois de la Rochefoucauld  
   
„Miłość jest znalezieniem siebie zewnątrz 
siebie."  
J. Kremer  
     
„Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci; 
jeśli ją ściśniesz za mocno, umrze. 
Oto jedna z zagadek." 
Tom T. Hall  
 
„Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę 
przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją 
pokochać." 
Sauvajon  

 
„W miłości wszystkie środki są dobre, 
prócz tych, które prowadzą prosto do 
celu." 
Tadeusz Breza  
   
„Miłość może żywić się najmniejszą 
odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej 
istnieć nie zdoła." 
Walter Scott  
   
„Nieśmiałość jest wielkim grzechem 
przeciw miłości." 
Anatol France  

„Miłość przemija. Tak, ale woda chrztu 
wysycha także. Czy mamy wobec tego 
lekceważyć świętość chrztu?" 
Johan Wolfgang Goethe  
   
„Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, 
gdy niczego w zamian nie oczekujesz." 
Antoine de Saint-Exupéry  
 
„Kobieta wybaczy Ci wszystko, oprócz 
jednego: ze jej nie kochasz." 
A. Musset  
 
„Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie 
na jednej, ale na wszystkich strunach 
serca." 
Aleksander Świętochowski  
   
„W miłości dwie wolności łączą się 
w jedną słodką niewolę." 
Iason Evangelu  
   
„Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, 
a najsilniejsza, gdy jest kochana." 
Erich Osterfield  
 
„Pytają czy trzeba kochać. Oto nie należy 
pytać, to trzeba czuć." 
Blaise Pascal  
   
„Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy, 
a kobiecie przez uszy." 
Ludwika Godlewska  
   
„Tylko ten, kto kocha, widzi, co jest 
prawdziwe w człowieku." 
Karl Jaspers  
   
„Pożądanie sprawia, że mężczyzna jest 
nader śmiały, ale miłości towarzyszy 
zawsze onieśmielenie." 
[przysłowie francuskie} 

 
„Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, 
tym bardziej rośnie miłość." 
Ernest Raupach  
   
„Kocha się tylko te kobiety, które się 
uszczęśliwia." 
Marcel Achard      

„Wierność oznacza, że nic nie zrobię, nic 
nie powiem i niczego nie zaplanuję nie 
myśląc o moim małżonku; wiadomo, 
że zawsze wszystko robimy, omawiamy 
i planujemy razem." 
Theodor Bovet  


