
STUDNIÓWKA 2012 

 

„DEUTSCH WAGEN TOUR” 
 
       W środę 22 lutego uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję spotkać się z panią Justyną Wichłacz, lektorką 
z Goethe-Institut prowadzącą zajęcia w ramach ogólno-
polskiego programu promocji języka niemieckiego 
„Deutsch Wagen Tour”. W spotkaniu wzięły udział klasy 
1G, 1H oraz 1D wraz z p. prof. Katarzyną Krawczyk 
i Janiną Zemłą. Pani Wichłacz, poprzez ciekawe zabawy 
pokazywała język niemiecki od lekkiej, łatwej 
i przyjemnej strony. Można było zdobyć wiele ciekawych 
nagród, m. in. koszulki, smycze, plakietki, czy branso-
letki. Jednak największe zainteresowanie zaskarbiły sobie 
balony i naklejki. Można było się również dowiedzieć 
wiele nie tylko o języku, ale także o samych Niemczech. 
Okazało się, że język niemiecki nie jest wcale mniej 
potrzebny niż język angielski, a mitem jest, że obecnie 
pracodawcy zwracają większą uwagę na znajomość 
właśnie języka angielskiego. Uczestnicy, przynajmniej 
większość, wyszli ze spotkania z pozytywnymi 
wrażeniami i na pewno wiele się dowiedzieli. 

Uważam, że uczniowie naszej szkoły chętnie wezmą 
udział w kolejnych, równie sympatycznych zajęciach, nie 
tylko dotyczących języków obcych. 

Joanna Draganowska (1G) 
 

 

W Międzynarodowym Dniu Kobiet 
Dyrekcji oraz wszystkim Paniom 
zatrudnionym w naszej szkole, 
płynące z głębi serca życzenia 

składa 
redakcja oraz opiekun 
„Kuriera Zamkowego” 

 
KONKURS RECYTACJI POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ 

 

We wtorek 28 II w Teatrze Miejskim z inicjatywy Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu odbył się konkurs 
recytacji poezji obcojęzycznej. Naszą szkołę reprezentowały: Justyna Kolasa i Kinga Wróż (poezja w języku 
angielskim) oraz Magdalena Andrzejak, Martyna Brożyna i Katarzyna Miłek (poezja w języku rosyjskim). 

Z przyjemnością informujemy, że trzecie miejsce w tym konkursie zajęła Martyna Brożyna (2D), która 
recytowała wiersz Anny Achmatowej pt. Pieśń o ostatnim spotkaniu. 
  



2 „Kurier Zamkowy” nr 5/2011/2012 
 

STUDNIÓWKA 2012 
 

Wieczorem 28 stycznia br. w sali „C” Starostwa Powiatowego  odbył się bal studniówkowy uczniów klasy 
trzeciej liceum profilowanego oraz klas czwartych technikum. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: 
Prezydent Miasta Sieradza, pan Jacek Walczak wraz z małżonką, pan Dariusz Olejnik – Starosta Powiatu 
Sieradzkiego, wychowawcy klas maturalnych, grono pedagogiczne, rodzice. 

Tradycyjnie o godzinie 2000 bal rozpoczął się  polonezem. W tym roku koleżanki i kolegów przygotowywała do 
„chodzonego” Kamila Sibińska, absolwentka naszej szkoły. Wykonanie było długo przez nas wyczekiwane, 16 par 
zatańczyło poloneza inaczej niż dotychczas, nie do melodii wszystkim znanej z filmu pt. Pan Tadeusz. Wszyscy w 
skupieniu przyglądali się tańczącym; przyznawali, że polonez wypadł pięknie, widok zapierał dech w piersiach. 

Później prowadzący studniówkę: Dawid Nowak (3A), Julia Kamola (4L) i Patrycja Perka (4D) oficjalnie 
rozpoczęli Bal maturalny 2012. Kolejno głos zabrali: pani dyrektor Magdalena Marciniak, pan prezydent Jacek 
Walczak, pan starosta Dariusz Olejnik oraz przedstawiciele Komitetu Studniówkowego: pani Elżbieta Matusiak oraz 
pan Krzysztof Mrozowski. Wszyscy życzyli tegorocznym maturzystom niezapomnianej zabawy i pomyślności na 
nadchodzących egzaminach maturalnych. 

Później nastąpił oficjalny toast i już mogliśmy usłyszeć pierwsze takty muzyki. Wszyscy bardzo dobrze się 
bawili, o czym świadczyły tłumy na parkiecie. Zabawa trwała do białego rana, lecz to jeszcze nie był koniec, 
ponieważ w niedzielę o godzinie 16 odbyły się tradycyjne „poprawiny”, które również należały do udanych. Zespół 
muzyczny serwował nam także popularne piosenki klubowe. 

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Na pewno ten bal zostanie jako udany na długo w pamięci nas 
wszystkich pod wieloma względami. Bal studniówkowy to niezapomniane chwile, do których będziemy powracać nie 
raz jeszcze myślami. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego jakże wyjątkowego balu, poświęcili swój 
cenny czas. W szczególności naszym rodzicom, którzy musieli się zmagać z trudnościami, które stawały im 
niejednokrotnie na drodze oraz wszystkim uczniom, którzy dorzucili swoje „cztery grosze” w jego organizacje. 

Cieszymy się, że choć na te kilkanaście godzin mogliśmy zapomnieć o tym, co nas czeka w maju :) 
Patrycja Perka (4D) 

 

„100”  „100”  „100”  „100”  „100”  „100”  „100” 
 

Był to bardzo wyczekiwany dzień przez każdego maturzystę. Myślę, że do końca życia pozostanie w naszej 
pamięci. Same przygotowania były bardzo długie i ekscytujące. Wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik: 
odpowiednia kreacja, fryzura, makijaż. Studniówka jest najważniejszą imprezą w naszym dotychczasowym życiu, 
więc bardzo się przejmowałyśmy, by wszystko wypadło dobrze. A było – znakomicie, tak jak miało wyjść. Bardzo 
stresujący był dla nas polonez, do którego przygotowania trwały od 2 miesięcy. Dałyśmy z siebie wszystko 
i ćwiczyłyśmy w każdej wolnej chwili. Sam bal w naszym odczuciu był idealny. Nic dodać, nic ująć. Myślę, że 
w dużym stopniu jest to zasługa nas samych, ponieważ dobrze czujemy sie ze sobą i jesteśmy zżyci jako klasa. 

Na sali dominowały barwy pomarańczowo-zielone. Zieleń to kolor nadziei, więc mamy też nadzieję na jak 
najlepsze wyniki podczas egzaminu maturalnego. 

Karolina&Marta 
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STUDNIÓWKA 2012 
(fot. Julia Kamola) 
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WISŁAWA SZYMBORSKA NIE ŻYJE 
 

 
 

W środę 1 lutego wieczorem, po długiej chorobie 
zmarła w swoim domu w Krakowie 

Wisława Szymborska. 
Miała 89 lat. 

 
Nic dwa razy 
 
Nic dwa razy się nie zdarza  
I nie zdarzy. Z tej przyczyny  
Zrodziliśmy sie bez wprawy  
I pomrzemy bez rutyny.  
 
Choćbyśmy uczniami byli  
Najtępszymi w szkole świata,  
Nie będziemy repetować  
Żadnej zimy ani lata.  
 
Żaden dzień się nie powtórzy,  
Nie ma dwóch podobnych nocy,  
Dwóch tych samych pocałunków,  
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.  
 
Wczoraj, kiedy twoje imię  
Ktoś wymówił przy mnie głośno,  
Tak mi było, jakby róża  
Przez otwarte wpadła okno.  
 
Dziś, kiedy jesteśmy razem,  
Odwróciłam twarz ku ścianie.  
Róża? Jak wygląda róża?  
Czy to kwiat? A może kamień?  
 
Czemu ty się, zła godzino,  
Z niepotrzebnym mieszasz lękiem?  
Jesteś – a więc musisz minąć.  
Miniesz – a więc to jest piękne.  
 

Uśmiechnięci, wpółobjęci,  
Spróbujemy szukać zgody,  
Choć różnimy sie od siebie,  
Jak dwie krople czystej wody. 
 
Kot w pustym mieszkaniu 
 
Umrzeć – tego się nie robi kotu. 
Bo co ma począć kot 
w pustym mieszkaniu. 
Wdrapywać się na ściany. 
Ocierać między meblami. 
Nic niby tu nie zmienione, 
a jednak pozamieniane. 
Niby nie przesunięte, 
a jednak porozsuwane. 
I wieczorami lampa już nie świeci. 
 
Słychać kroki na schodach, 
ale to nie te. 
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, 
także nie ta, co kładła. 
 
Coś się tu nie zaczyna 
w swojej zwykłej porze. 
Coś się tu nie odbywa 
jak powinno. 
Ktoś tutaj był i był, 
a potem nagle zniknął 
i uporczywie go nie ma. 
 
Do wszystkich szaf się zajrzało. 
Przez półki przebiegło. 
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. 
Nawet złamało zakaz 
i rozrzuciło papiery. 
Co więcej jest do zrobienia. 
Spać i czekać. 
 
Niech no on tylko wróci, 
niech no się pokaże. 
Już on się dowie, 
że tak z kotem nie można. 
Będzie się szło w jego stronę 
jakby się wcale nie chciało, 
pomalutku, 
na bardzo obrażonych łapach. 
O żadnych skoków pisków na początek. 

 
Wisława Szymborska została pochowana 

w czwartek 9 lutego w rodzinnym grobowcu 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
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PRZYZNANO LITERACKĄ NAGRODĘ „ANGELUS” 
 

Angelusa przyznano we Wrocławiu już po raz 
szósty. Przyznano go tym razem białoruskiej pisarce, 
Swietłanie Aleksijewicz za powieść Wojna nie ma 
w sobie nic z kobiety. 

Jury w składzie: Natalia Gorbaniewska – 
przewodnicząca, prof. Stanisław Bereś, Piotr Kępiński, 
prof. Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Tomasz 
Łubieński, Krzysztof Masłoń, Justyna Sobolewska, 
Mirosław Spychalski oraz prof. Andrzej Zawada, 
nagrodziło Swietłanę Aleksijewicz, autorkę reportażowej 
książki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Pisarka 
odebrała z rąk Natalii Gorbaniewskiej, rosyjskiej poetki  
i tłumaczki, czek na 150 tys. zł (ufundowany przez 
miasto Wrocław) i statuetkę Angelusa autorstwa Ewy 
Rossano. Tłumacz Jerzy Czech został wyróżniony 
czekiem na 20 tys. zł, który ufundowali wspólnie: 
Wyższa Szkoła Zawodowa z Wałbrzycha im. Angelusa 
Silesiusa i Miasto Wrocław. 

Wojna nie ma w sobie nic z kobiety to reportaż 
literacki białoruskiej reporterki i dokumentalistki piszącej 
po rosyjsku. Opowiada ona historie kobiet, które 
walczyły w drugiej wojnie światowej przeciw Niemcom. 
Rosjanki, Białorusinki, Ukrainki były na pierwszej linii 
frontu, walczyły i ginęły ramię w ramię z mężczyznami. 
Były zwiadowczyniami, dywersantkami. Po wojnie ich 
poświęcenie i ofiara zostały umniejszone, zlekceważone 
i zapomniane. Swietłana Aleksijewicz przywraca pamięć 
o tamtych kobietach, przypomina ich cierpienia 
i wyrzeczenia. To nie jest łatwa i przyjemna książka, 
lecz wstrząsający zapis wojny widzianej z perspektywy 
żołnierek. 

Swietłana pracowała nad tą książką siedem lat – od 
1978 do 1985 roku. Rozmawiała z setkami kobiet. Każda 
z nich niosła ze sobą swoją własną, wstrząsającą historię. 
To trochę tak, jakby razem z nimi wybrała się na wojnę. 
– Najstraszniejsze jest to, że piękno i tragedia są dziś tak 
blisko siebie – powiedziała podczas gali pisarka. 
We wspomnieniach jej bohaterek też tak jest – w samym 
środku wojennego koszmaru ślub i panna młoda 
w sukience uszytej z bandaży. Piękny obraz. 

Książka powstała już w 1983 roku, ale czekała aż 
dwa lata na wydanie. Autorkę władza oskarżyła 
o pacyfizm, naturalizm i podważanie heroicznego obrazu 
radzieckiej kobiety. W okresie pieriestrojki książka 
prawie jednocześnie ukazywała się w odcinkach 
w dwóch rosyjskich czasopismach: „Oktiabr” i „Roman-
gazieta" i została wydana w dwóch wydawnictwach: 
mińskim Mastackaja Litaratura oraz moskiewskim: 
Sowietskij Pisatiel. Łączny nakład wyniósł prawie dwa 
miliony egzemplarzy. Na podstawie książki powstał cykl 
filmów dokumentalnych, wyróżniony m.in. Srebrnym 
Gołębiem na Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
i Animowanych w Lipsku. Jegor Letow, założyciel 

i wokalista rosyjskiego zespołu punkrockowego 
Grażdanskaja Oborona, napisał piosenkę zainspirowaną 
książką Aleksijewicz. W Polsce książka wyszła nakładem 
Wydawnictwa „Czarne”. Swietłana Aleksijewicz – 
urodzona w 1948 roku w Stanisławowie, mieszka na 
Białorusi. Jej kolejna książka pt. Czarnobylska modlitwa 
ukaże się wkrótce w Polsce. 

 
Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS 

to najważniejsza nagroda w dziedzinie twórczości 
prozatorskiej tłumaczonej na język polski. Stanowi 
bezpośrednie nawiązanie do wielowiekowych tradycji 
Wrocławia jako miasta spotkań i dialogu. Wrocław, ze 
względu na swoją historię i położenie, zawsze stanowił 
miejsce ścierania się najrozmaitszych narodowości, 
kultur i prądów umysłowych. Nagroda jest przyznawana 
corocznie pisarzom pochodzącym z Europy Środkowej, 
którzy podejmują w swoich dziełach tematy 
najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, 
pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. 

Przyg. Patrycja Ciołek (2H) 
 

SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTĄ 
 

Z inicjatywy Towarzystwa Wspierania Inicjatyw 
„Zamkowa 15” naszą szkołę odwiedził pan Cezary 
Tomczyk, poseł na Sejm VI i VII kadencji z ramienia 
Platformy Obywatelskiej, działacz Stowarzyszenia 
„Młodzi Demokraci”. 

Zaproszony gość opowiedział uczestnikom 
spotkania na czym polega jego praca jako posła oraz w 
dwóch Komisjach, w których zasiada: w Komisji Obrony 
Narodowej oraz w Komisji  do Spraw Unii Europejskiej, 
Zostały również obalone mity dotyczące pracy posłów, 
ich wynagrodzeń, a pokazane fakty, obowiązki oraz to, 
czego oczekuje się od osoby, która jest posłem. 

Pan Cezary Tomczyk chętnie odpowiadał na 
wszystkie zadane pytania, natomiast uczniowie 
przedstawili mu o działalność TWI „Zamkowa 15”.  
Członkowie TWI „Zamkowa 15” otrzymali również 
propozycję spotkania się nie w Sieradzu lecz 
w Warszawie, w Sejmie RP. 

Miejmy nadzieję, że spotkanie w stolicy się 
odbędzie. 

Patrycja Perka (4D) 
 

Piąty w roku szkolnym 2011/2012 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Joanna 
Draganowska, Marta Gruszel (1G), Malwina Kamiennik (1D), 
Patrycja Ciołek (2H), Magdalena Marchewa (3G), Patrycja 
Perka (4D), Marta Jamroziak i Karolina Kolasa (3A) oraz 
Julia Kamola (4L; fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza 
Brodackiego.
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SPRZEDAWCA ROKU 2012 
 

We wtorek 14 lutego po raz czwarty w naszej szkole odbył się konkurs „Sprzedawca Roku 2012”. W tym roku 
w konkursie wzięli udział także uczniowie z ZSP w Błaszkach i w Złoczewie. Konkurs został zorganizowany przy 
współpracy z komendą OHP w Sieradzu, którą reprezentowała panie Jolanta Pietrzak (komendant) i Marta Chudecka 
(wychowawca). Opiekunem konkursu z ramienia naszej szkoły była p. prof. Marlena Woźniak. 

Konkurs składał się z pięciu etapów. Pierwszym etapem był test sprawdzający wiedzę teoretyczną, który składał 
się z 20 pytań. Kolejne etapy pozwoliły zaprezentować siebie jako sprzedawcę, wykazać się umiejętnością obsługi 
kasy fiskalnej i obsługi różnych klientów w sklepie z przyprawami. Uczestnicy zaprezentowali ponadto reklamę 
prasową i siebie jako kandydata na stanowisko sprzedawcy w sklepie odzieżowym. Po każdym etapie eliminowano 
najsłabszych zawodników, co pozwoliło wyłonić zwycięzców. Trzy pierwsze miejsca uhonorowano nagrodami, 
pozostali uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy. 

Zwyciężyła Natalia Pacholak (2a) z ZSP Nr 2 w Sieradzu. Drugie miejsce zajęła Paulina Zapała (2a) – również 
z naszej szkoły. Na trzecim miejscu znalazła się Agnieszka Trzeciak z ZSP w Błaszkach. 

Dziękujemy fundatorom nagród: OHP w Sieradzu, Pani dyrektor Magdalenie Marciniak oraz Radzie Rodziców 
naszej szkoły. Zwycięzcom gratulujemy i już dziś czekamy na wyniki przyszłorocznego konkursu. 

P. prof. Marlena Woźniak 
„Kurier Zamkowy”: Czy konkurs był trudny? 
Natalia Pacholak: Nie. 
„K.Z.”: Co było najłatwiejsze, a co Ci sprawiało największą trudność? 
N.P.: Najtrudniejsza była rozmowa kwalifikacyjna, a najłatwiejsza – przynajmniej dla mnie – obsługa kasy fiskalnej. 
„K.Z.”: Jak oceniasz organizację konkursu? 
N.P.: Konkurs został bardzo dobrze przygotowany. Trwał około trzech godzin. Na wszystkich uczestników czekał 
poczęstunek, no i nagrody (książki, pendrive’y, długopisy i kalendarze). Dodam jeszcze, że uczestnicy z innych szkół 
byli bardzo sympatyczni. 

 

(fot. p. prof. Marlena Woźniak) 
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KĄCIK KULINARNY MAGDALENY MARCHEWY 
 

Pleśniak 
 
Składniki: 
2 ½ szklanki mąki, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 
1 cukier waniliowy, 4 jajka, kostka margaryny, tłuszcz do 
formy, 1/2 szklanki cukru, dżem z czarnej porzeczki, 1 ½  
łyżki kakao, 20 łyżeczek cukru do piany, orzechy 
włoskie. 
 
Polewa: 
2 łyżki margaryny lub masła, 2 ½ łyżki kakao, 4 łyżki 
cukru, 4 lub 5 łyżek wody 
 
Przygotowanie: 
Mąkę należy wymieszać z 3 łyżkami proszku do 
pieczenia i cukrem waniliowym. Wbijamy w to 4 żółtka, 
dodajemy kostkę margaryny lub masła i ½ szklanki 
cukru. Zagniatamy ciasto i dzielimy na 3 części: dwie 
duże i jedną małą. 
Do jednej dużej części dodajemy kakao (1 ½ łyżki) 
i zagniatamy. Następnie ciasto wkładamy do zamrażal-
nika. Jedną część (dużą) rozkładamy na wysmarowanej 
tłuszczem tortownicy i smarujemy dżemem. 
Zamrożone ciasto z kakao ścieramy na tarce jarzynowej 
(grubej). Ubijamy sztywną pianę dodając 20 łyżeczek 
cukru. 
Pianę rozsmarowujemy na cieście z kakao, a na pianę 
ścieramy drugą (małą) część ciasta jasnego. 
Piec około 30 minut. 
Po wystudzeniu, przygotowujemy polewę. Posypujemy 
ciasto orzechami i polewamy polewą. Wierzch można 
posypać wiórkami kokosowymi. 
 

Krem ananasowy 
 
Z jednej puszki ananasów odlewamy sok do garnka 
i dodajemy ½ szklanki wody i 2 łyżki cukru – razem  
zagotowujemy i dodajemy sok z jednej cytryny. 
W ¼ szklanki zimnej wody rozrabiamy 3 łyżki (płaskie) 
mąki ziemniaczanej, do tego dodajemy 2 żółtka – 
wszystko razem należy roztrzepać. 
Zalewamy tym gotujący się sok i dodajemy 2 suche 
galaretki cytrynowe. 
Dokładnie mieszamy i dodajemy drobno pokrojone 
ananasy; mieszamy i odstawiamy do wystygnięcia. 
3,3 l śmietany kremówki ubijamy z cukrem waniliowym 
i 2 łyżkami cukru pudru. Po ubiciu dodajemy zimny 
budyń i mieszamy. 
 

Racuszki z kurczaka 
 
Składniki: 
1 pierś z kurczaka, 4 jajka, 300 g żółtego sera, 1 cebula, 
5 łyżek mąki, olej do smażenia, 3 łyżeczki Vegety, sól, 
pieprz, majeranek, szczypta zmielonej czerwonej 
papryki. 
 

Przygotowanie: 
Pierś z kurczaka oczyszczamy i kroimy na bardzo małe 
kawałki. Żółty ser ucieramy na tarce o grubych oczkach. 
Cebulę obieramy, drobno siekamy, a następnie 
zrumieniamy na dobrze rozgrzanym oleju. 
Mięso wkładamy do większego naczynia. Następnie 
wbijamy do niego 4 jajka i dodajemy mąkę, zrumienioną 
wcześniej cebulę oraz starty ser. Wszystko dokładnie 
mieszamy. Przyprawiamy do smaku vegetą, solą, 
papryką, pieprzem oraz majerankiem. 
Powstałą masę wylewamy porcjami na bardzo dobrze 
zagrzany olej i smażymy na złoto z obu stron. Racuchy 
podajemy na ciepło razem z ketchupem lub sosem 
czosnkowym. 
 

Zapiekanka z salami 
 
Składniki: 
80 dag ziemniaków, 30 dag zielonej fasolki szparagowej, 
2 ząbki czosnku, 20 dag pomidorów, po 10 dag salami 
i oliwek, olej sól, pieprz, rozmaryn i tymianek. 
 
Przygotowanie: 
Ziemniaki starannie myjemy i osuszamy, następnie 
tniemy w ćwiartki. Rozmaryn i tymianek grubo siekamy, 
przeciskamy czosnek przez praskę. 
Fasolkę oczyszczamy, płuczemy i odsączamy. Strączki 
tniemy na mniejsze kawałki. Wrzucamy do wrzątku 
i gotujemy około 10 minut. 
Na dużej patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy ziemniaki 
i smażymy około 10 minut aż będą chrupiące i rumiane. 
Posypujemy ziołami. Salami tniemy w cienkie paski lub 
plasterki. Fasolkę odcedzamy i osączamy. 
Do ziemniaków dodajemy oliwki, fasolkę i salami. 
Smażymy 2 minuty. Przyprawiamy solą i pieprzem. 
Wstawiamy patelnię do piekarnika i zapiekamy 5 minut 
w temperaturze 1800C. 
 

Ptysie z bitą śmietaną 
 
Składniki: 
140 g mąki pszennej, 5 jajek, 67 g margaryny, 160 cm3 
wody, cukier puder (do posypania), margaryna (na 
blaszkę), mąka, krem z bitą śmietanką, śmietana 
kremowa (36%), cukier waniliowy. 
 
Przygotowanie: 
Schłodzoną śmietankę ubić dodając na koniec cukier 
puder i cukier waniliowy. Sporządzić ciasto ptysiowe. Na 
blasze posmarowanej tłuszczem i posypanej mąką 
formować okrągłe ptysie. 
Po upieczeniu i ostudzeniu przekroić, napełnić kremem 
i bitą śmietanką, przykryć górną częścią i posypać 
cukrem pudrem. 
 

Smacznego!!! 
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 rys. Klaudia Gołąb (1b)
 

W styczniu br. z inicjatywy p. prof. H. Lewandowskiej i A. Dutkiewicz został ogłoszony 
konkurs plastyczny dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej pt. Maria Skłodowska-Curie 
w oczach uczniów. Na konkurs ten wpłynęły trzy prace, które prezentujemy. Uczniowie 
zostali uhonorowani dyplomami za udział w konkursie. 
 

rys. Łukasz Mordal (1b) rys. Sylwia Owczarek (1a) 
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DOBRO ISTNIEJE NAWET W KANAŁACH 
 

Po ciężko przepracowanym semestrze postanowiliśmy tuż przed feriami zrelaksować się na wycieczce klasowej. 
27 stycznia wybraliśmy się do łódzkiego kina w Manufakturze na film pt. W ciemności. 

Film Agnieszki Holland to polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, z wybitną 
rolą Roberta Więckiewicza i międzynarodową obsadą.  

Akcja toczy się we Lwowie w okresie drugiej wojny światowej. Opowiada historię Leopolda Sochy oraz jego 
rodziny. Leopold to człowiek lubiący bójki, kradzieże i cwaniactwo. Dba wyłącznie o swoje interesy a każda okazja 
do zarobku, nawet ta nieuczciwa, jest dla niego czymś nadrzędnym. Socha pracuje we lwowskich kanałach, zna 
doskonale każde połączenia. Pewnego dnia spotyka tam ukrywających się Żydów. Postanawia wesprzeć niewinnych 
ludzi i powoli zmienia się z przestępcy w bohatera. Pomaga im w ukryciu, pokazuje im bezpieczne miejsce, regularnie 
przynosi jedzenie. Z początku robi to dla pieniędzy. Kiedy  Żydzi oddają mu swoje ostatnie oszczędności dla Sochy 
przestaje liczyć się zarobek i pomaga im za darmo.  

Agnieszka Holland idealnie przedstawiła realia panujące w tamtych czasach. Zdrady, kłótnie, wszystkie 
codzienne sytuacje i emocje czynią ten film bardzo rzeczywistym. W ciemności to film historyczny zainspirowany 
tym, co wydarzyło się naprawdę – Leopold Socha naprawdę żył w okupowanym Lwowie i naprawdę pomagał 
ukrywającym się w kanałach Żydom. Film sprawia wrażenie jeszcze bardziej rzeczywistego, ponieważ większość 
akcji dzieje się w ciemnych kanałach. Widzowie siedząc w kinie, w sali ze zgaszonymi światłami mogą jeszcze 
bardziej wczuć się w „klimat” tamtych dni. 

Dzięki temu filmowi tacy młodzi ludzie jak my, znający te ciężkie czasy tylko z opowieści, mogą lepiej poznać 
tragedię dziejącą się niegdyś we lwowskich kanałach. W ciemności to film o dobroci i nadziei. Leopold Socha 
zdecydował sprzeciwić się koszmarowi czasów, w jakich przyszło mu żyć. Powinien stać się przykładem dla wielu 
ludzi. Film pokazuje nam również jak ważna jest nadzieja. Żydzi mieszkający przez dziewięć miesięcy w kanałach nie 
przetrwaliby tak długo, gdyby nie byli pełni nadziei, nadziei na lepsze życie. Dramat Agnieszki Holland udowadnia 
nam, że dobro istnieje nawet w kanałach. 

W ciemności to także film o serdeczności ludzi. Uważam, że powinien go obejrzeć każdy licealista ze względu na 
wartości, jakie przedstawia. 

Malwina Kamiennik (1D) 
 

MIĘDZYSZKOLNE ROZGRYWKI W KOSZYKÓWKĘ KOBIET 
 

W piątek 17 i 21 lutego odbyły się międzyszkolne 
rozgrywki w koszykówce dziewcząt, w których udział 
wzięły ZSP nr 1, ZSP nr 2, I LO w Sieradzu oraz ZSP 
z Błaszek. Rozgrywki odbyły się na hali Mosir-u 
w Sieradzu. W pierwszym meczu zagrały ze sobą ZSP 
Błaszki oraz  ILO. Mecz zakończył się zwycięstwem 
drużyny z Błaszek 36:30.  

W drugim, pełnym emocji spotkaniu, zmierzył się 
ZSP nr 2 z ZSP nr 1. Nasza drużyna uzyskała 
w pierwszej połowie wynik 14:12. Niezwykłymi 
umiejętnościami i refleksem sportowym wykazały się 
zawodniczki: Ewelina Łusiak (2D), Katarzyna 
Kaczmarek (1H), Joanna Florczak (2H) i Martyna Krul 
(1L), które zdobyły cenne punkty dla naszej drużyny. 
Wynik końcowy 25:24 na korzyść naszej drużyny 
dowodzi, że mecz pozostał emocjonującym widowiskiem 
do ostatniego gwizdka. 

Miłym zaskoczeniem był zwycięski mecz ZSP nr 2 
z ZSP Błaszki 35:34. Ukazał on „klasę” naszej drużyny 
i – ja się łatwo domyślić – sukces przyszedł z trudem. 
W półfinale z I LO zabrakło naszym zawodniczkom 
szczęścia, a także pewnie i sił po poprzednich 
wyczerpujących meczach. Ostatecznie przegrały to 
spotkanie 23:29. 

W finale pierwsze miejsce zdobyło I LO dzięki 
przewadze punktowej w tabeli, na drugim miejscu 
znalazł się ZSP Błaszki, a na trzecim ZSP nr 2. 

W składzie naszej szkolnej drużyny znalazły się: 
Ewa Balcerzak (3A), Katarzyna Kaczmarek (1H), Joanna 
Florczak (2H), Katarzyna Zajączkowska (2H), Amanda 
Szczerba (1D), Ewelina Wielgus (1D), Sylwia Matusiak 
(4D), Ewelina Łusiak (2D), Adrianna Ubych (1G), 
Martyna Krul (1L), Marta Gruszel (1G) i Monika 
Goszczurna  (3D). 

Dziękujemy p. prof. Robertowi Trojszczakowi za 
przygotowanie drużyny do międzyszkolnych rozgrywek, 
a drużynie za wspaniałe, pełne emocji widowisko 
sportowe. 

Marta Gruszel (1G) 
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OSKARY 2012 
 

Oscary – najważniejsze nagrody przemysłu 
filmowego – zostały przyznane po raz 84. Agnieszka 
Holland nominowana za film W ciemności powróciła do 
Polski bez nagrody. Statuetkę w kategorii Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny zgodnie z przewidywaniami zdobył 
film pt. Rozstanie. Oscara nie otrzymał także Janusz 
Kamiński, nominowany za zdjęcia do Czasu wojny. 
Triumfował natomiast Artysta, który zdobył pięć 
Oscarów, w tym w najważniejszej kategorii – Najlepszy 
Film. Rekordzista wśród nominowanych – Hugo i jego 
wynalazek – otrzymał ich tyle samo, ale w mniej 
liczących się kategoriach technicznych. 

W kategorii aktorskiej triumfowała natomiast Meryl 
Streep. Była to jej 17. nominacja za rolę w Żelaznej 
damie. To absolutny rekord w historii Oscarów. Statuetka 
ze kreację Margaret Thatcher jest jej trzecim Oscarem. 
Wcześniej dostała nagrodę za Wybór Zofii i Sprawę 
Kramerów. Streep na początku swojej mowy 
zażartowała, ze połowa Ameryki teraz narzeka: „O nie, 
znowu ona!”. Potem jednak emocje wzięły górę – aktorka 
nie kryła wielkiego wzruszenia odbierając statuetkę. 

Agnieszka Holland wyjechała więc z Los Angeles 
bez Oscara, ale jej W ciemności przegrało z nie lada 
konkurentem – irańskim Rozstaniem. 

Rozstanie w reżyserii Asghara Farhadiego to film 
wybitny i nie jest wstydem z nim przegrać. Agnieszka 
Holland także otwarcie o tym mówiła. Oczywiście, 
gdyby Oscara otrzymał jej film, to byłby to rodzaj 
szczęśliwego trafu dla nas – skomentował Tomasz 
Raczek, znany krytyk filmowy, werdykt Amerykańskiej 
Akademii Filmowej. Rozstanie zebrało już tyle nagród 
i zostało docenione chyba przez wszystkie gremia 
oceniające, że nie ma wątpliwości, że jest to film wybitny 
i jest to arcydzieło filmowe. Konkurencja była 
wyjątkowo trudna i werdykt nie może być w żadnym 
wypadku potraktowany jako przegrana polskiej reżyserki. 

Kolejny nominowany Polak, operator Janusz 
Kamiński, także musiał uznać wyższość innego 
kandydata do nagrody – Roberta Richardsona, autora 
zdjęć do filmu Hugo i jego wynalazek. 

Uznany z najlepszy film pt. Artysta, otrzymał także 
Oscary w kategoriach: Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy 
(Jean Dujardin), Najlepszy Reżyser (Michel 
Hazanavicius), Najlepsza Oryginalna Ścieżka 
Dźwiękowa (Lodovic Bource) oraz Najlepsze Kostiumy 
(Mark Bridges). 

Hugo i jego wynalazek, nominowany w rekordowej 
w tym roku ilości 11 kategorii, dostał także Oscary 
w pięciu mniej ważnych kategoriach: Najlepsze Efekty 
Wizualne, Najlepszy Dźwięk, Najlepszy Montaż 
Dźwięku, Najlepsza Scenografia i wspomniane Najlepsze 
Zdjęcia. 

Jean Dujardin, który dzięki roli w Artyście jest tak 
samo znany jak z faktu, że nie mówi po angielsku – 
posiłkował się karteczką, dziękując za Oscara. Radził 
sobie świetnie, ale zaskoczył francuskim „Merci!”. 
Dujardin może być z siebie dumny – mało znany aktor 
pokonał taką gwiazdę jak George Clooney, który za 
swoją rolę w Spadkobiercach otrzymał Złoty Glob, czy 
Gary’ego Oldmana, który zachwycił kreacją w Szpiegu 
i w swojej 30-letniej karierze nie otrzymał jeszcze 
Oscara. 

Oscary w kategoriach drugoplanowych nie były 
zaskoczeniem. Octavia Spencer wzorcowo sie popłakała, 
odbierając statuetkę za Służące. Natomiast 82-letni 
Christopher Plummer żartował, że jako że jest tylko dwa 
lata młodszy od samej nagrody, jak tylko sie urodził, już 
przygotowywał mowę. Dzięki wygranej Plummer, 
nagrodzony za Debiutantów, jest najstarszym aktorem, 
który otrzymał Oscara. 

Żadnego Oscara nie otrzymał film Moneyball, 
nominowany w aż sześciu kategoriach. Podobnie Czas 
wojny Stevena Spielberga, zupełnie pominięty przez 
Akademię. Z pięciu nominacji dla Spadkobierców raptem 
jedna zamieniła się w statuetkę – za scenariusz 
adaptowany. Identyczną ilość nominacji miała Dziewczy-
na z tatuażem, nagrodzona jedynie za montaż. 

Przyg. Patrycja Perka (4D)

 

PGE „SKRA” BELCHATÓW PO RAZ ÓSMY PIERWSZA W LIDZE 
 

Po raz ósmy w historii siatkarze PGE „Skry” Bełchatów zapewnili sobie pierwsze miejsce w zasadniczej części 
rozgrywek. W siedmiu wcześniejszych sezonach zdobywali złote medale. Czy to oznacza... 

Do końca rundy zasadniczej pozostała jedna kolejka, ale druga w tabeli „Zaksa” Kędzierzyn-Koźle nie zdoła już 
dogonić siedmiokrotnego mistrza Polski. PGE „Skra” zmierzy się w niej w hali „Energia” z „Fartem” Kielce. Ale 
niezależnie od wyniku „Skra” zagwarantowała sobie pierwsze miejsce w tabeli. Dzięki temu w play-off zawsze będzie 
w korzystniejszej sytuacji i jeżeli dojdzie do piątego spotkania, rozegra je w roli gospodarza. Pierwszego przeciwnika 
pozna zapewne dopiero w sobotę. Na razie najbardziej prawdopodobna jest powtórka z 18 kolejki, czyli ponowna 
rywalizacja z „Fartem”. 

Drużyna z Bełchatowa wyjechała właśnie do Włoch, gdzie rozegra dwa sparingi z tamtejszymi zespołami: 
z Sisleyem Belluno (piąte miejsce w tabeli Serie A) oraz z Casą Modena (czwarta pozycja). To część przygotowań do 
Final Four Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany 17 i 18 marca w „Atlas” Arenie. 

Patrycja Perka (4D)
  
 


