
STUDNIÓWKA 2014 
 

W sobotę 4 stycznia o godzinie 19.00 rozpoczął się 
bal studniówkowy klas czwartych technikum. Był to 
bardzo wyczekiwany wieczór przez każdego maturzystę. 
Tym razem bal odbył się poza Sieradzem, w pięknej 
restauracji „Arka” w Smaszkowie pod Błaszkami. Nasz 
bal studniówkowy zaszczycili swą obecnością: Prezydent 
Miasta Sieradza – pan Jacek Walczak z małżonką, 
Starosta Powiatu Sieradzkiego – pan Dariusz Olejnik, 
wychowawcy klas maturalnych, grono pedagogiczne, 
rodzice. 

Tradycyjnie bal rozpoczął się polonezem. Szesnaście 
par zostało bardzo dobrze przygotowanych do tańca przez 
absolwentkę naszej szkoły – Kamilę Sibińską. Uczniowie 
zatańczyli poloneza do melodii innej niż znanej nam 
z filmu pt. Pan Tadeusz. Wszyscy przyznawali, 
że polonez wypadł pięknie. Maturzyści tańczyli go 
z uśmiechem na twarzach. 

Później Ewelina Śledzińska (4H) i Paweł Fornalski 
(4L) w imieniu młodzieży oficjalnie otwarli bal 
maturalny. Kolejno głos zabrali: pani dyrektor Magdalena 
Marciniak, pan prezydent Jacek Walczak oraz pan 
starosta Dariusz Olejnik. Wszyscy życzyli nam 
niezapomnianej zabawy oraz pomyślności na 
zbliżających się egzaminach maturalnych i zawodowych. 

Po zakończeniu części oficjalnej można już było 
usłyszeć pierwsze takty muzyki. Do tańca przygrywał 
zespół „Avanti” oraz Dj Czapsky. Mogliśmy usłyszeć m. 
in. piosenki disco polo, ale również i znane piosenki 
klubowe. Tłumy na parkiecie świadczyły o tym, że 
wszyscy świetnie się bawili. Tańczący pokazali, że 
dysponują bardzo dużymi pokładami energii. Zabawa 
trwała do białego rana. 

Następnego dnia o godzinie 16.00 odbyły się 
„poprawiny”, które też należały do bardzo udanych. 
Także w niedzielę wszyscy bawili się do samego końca. 

Bal studniówkowy to wiele niezapomnianych 
wspomnień, o których maturzyści będą długo pamiętać. 
Ta wyjątkowa uroczystość pozwoliła nam „zresetować 
się” przed nadchodzącymi trudnymi chwilami. 
Cieszyliśmy się, że chociaż przez kilkanaście godzin 
możemy zapomnieć o zbliżającej sie maturze i egzaminie 
zawodowym. 

Natalia Bąk (4H) 
 

„100”      „100”      „100” 
 

Była to według mnie najfajniejsza studniówka, jaką 
każdy z nas mógł sobie tylko wymarzyć. Co prawda jej 
organizacja rodziła w nas wiele niepewności i nerwów, 
a stres związany z balem nie jeden raz był przyczyną 
szybszego bicia serca, to jednak muszę stwierdzić, że 
efekt końcowy zrobił na mnie zaskakujące wrażenie. 
Muzyka, klimat, atmosfera, ludzie, obsługa, jedzenie – 
wszystko to sprawiło, że zapamiętam ten bal jako 
najpiękniejszy i niepowtarzalny. 

 

WYNIKI KONKURSU FRYZJERSKIEGO 
 

W środę 15 stycznia w Centrum Edukacji Zawodowej 
odbył się konkurs fryzjerki. Podzielony był na dwa etapy. 
W pierwszym brały udział dziewczyny z klas I i II, które 
musiały wykonać plecionki. Drugi etap to już fryzura 
sylwestrowa, karnawałowa, studniówkowa, gdzie udział 
brały uczennice z klas III i IV. Każda grupa na wykonanie 
fryzury miała godzinę. Ocenie podlegała nie tylko sama 
fryzura, ale całokształt: strój makijaż, czystość stanowiska 
pracy itp. 

Jury w składzie: p. prof. Magdalena Maciejewska, 
Monika Plewińska oraz dyrektor CEZ, pan Grzegorz Gajda 
wybrało po 3 najlepsze fryzury z każdej kategorii. 

W kategorii klas I-II trzy pierwsze miejsca zajęły: 
Paulina Klucha, Anna Andrzejak i Kamila Przybylska. 

W kategorii klas III-IV trzy pierwsze miejsca zajęły:
Katarzyna Kaczmarek, Renata Wójcik  i Emilia Siewier-
ska. 

Gratulujemy!!! 
Martyna Bałwas (3H)

 
 
Moim zdaniem wszystko poszło tak jak powinno, nie 

mam żadnych zastrzeżeń. Bawiłam się na prawdę świetnie 
do samego rana. I choć druga tak świetna studniówka nie 
powtórzy się już w moim życiu, to miło będzie mi ją 
wspominać przeglądając pamiątkowe zdjęcia czy oglądając 
z pewnością interesujący film. :-) 

Kinga Wróż (4D)
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WSPOMNIENIE O PATRYKU PAŁUCKIM 
 

„Potrzeba tylko jednej minuty, żeby kogoś zauważyć, jednej godziny, żeby go ocenić, jednego dnia, żeby 
polubić, a całego życia, by nie zapomnieć.” 
 

Jak pamiętam Patryka Pałuckiego? Odpowiedź nie 
jest prosta, tak jak niełatwe było jego życie. Dał sie nam 
poznać jako osoba silna duchem, stanowcza, odważna. 

W latach 2005-2008 uczęszczał do liceum 
profilowanego o kierunku ekonomiczno-administracyj-
nym. Przez trzy lata byłam jego wychowawczynią. 
Wiedziałam o chorobie Patryka, walczył z nią od szkoły 
podstawowej. 

Podziwiałam Go za to, że mimo poważnych 
problemów zdrowotnych często żartował, uśmiechał się, 
był pogodny, optymistycznie spoglądał w przyszłość, 
kochał życie. Chętnie angażował się w różne inicjatywy 
klasowe i szkolne, m.in. uczestniczył w jasełkach, 
w roku szkolnym 2006/2007 kierował „Kurierem 
Zamkowym”, a wraz z kolegą z klasy sprawował pieczę 
nad grobem rodziców patronki naszej szkoły – Marii 
Dąbrowskiej (znajdował się on kilka kilometrów 
od miejsca zamieszkania Patryka). 

Zawsze otwarty i chętny do niesienia pomocy. 
Wielu doświadczyło jego życzliwości i dobroci. Był 
niezastąpionym przyjacielem, takim, który szybko 
potrafił zaskarbić sobie sympatię i szacunek otoczenia. 
Umiał docenić drobne sukcesy, ale także nie lekceważyć 
porażek, one również rzeźbiły jego osobowość. 

Po ukończeniu liceum pracował i jednocześnie 
studiował zaocznie na Uniwersytecie Łódzkim. Trudno 
jest pogodzić pracę i naukę. Patrykowi udawało się to, 
znajdował także czas, by odwiedzić szkołę. Niespełna rok 
temu prosił mnie, bym pozwoliła Mu uczestniczyć 
w zajęciach w roli obserwatora. Zajął wówczas swoje 
ulubione miejsce w ostatniej ławce w środkowym rzędzie 
w sali 203. Po lekcji rozmawialiśmy długo, Patryk był 
radosny, miał tyle planów... cieszyłam się niezmiernie, 
albowiem miałam przed sobą Człowieka mądrego, 
silnego duchem, dojrzałego. 

I nagle odszedł. Stało się to 20 grudnia 2013 roku. 
Na Jego pogrzeb stawiło się wiele koleżanek i kolega 
z klasy. Pożegnaliśmy Patryka w słoneczne czwartkowe 
popołudnie. 

P. prof. Anna Grodecka 
wychowawczyni 

 
Poznałem Patryka we wrześniu 2006 roku. Uczyłem 

wówczas klasę 2A elementów rachunkowości. Siedział 
w ostatniej ławce, w środkowym rzędzie. Nie sądzę, by 
rachunkowość darzył szczególną sympatią, ale wkrótce 
przekonałem się, że spotkałem ucznia, którego 
zainteresowania i aktywność przekraczały ramy szkolnej 
codzienności. 

W roku szkolnym 2006/2007 był redaktorem 
naczelnym „Kuriera Zamkowego”. Moja współpraca 
z Patrykiem układała się znakomicie. Patryk był nie-
zawodny, miał wiele pomysłów, wpływał aktywizująco 
na pozostałych członków redakcji. 

 

 
Chorował, ale w codziennych relacjach nie miało to 

żadnego znaczenia. Jego codzienne postępowanie nie 
dawało podstaw do przypuszczeń, że choruje. Czasem 
zastanawiałem się, jak to jest, że osoby ciężko chorujące 
potrafią w życiu więcej osiągnąć od osób zdrowych? 
Patryk był przykładem takiej właśnie osoby, dla której 
choroba nie była barierą, by osiągać różnej miary 
sukcesy. Był pogodny, aktywny w życiu szkoły, intereso-
wał się sportem. Jego lata nauki w naszej szkole 
przypadły na czas, kiedy to zachwycaliśmy się zwycięst-
wami Adama Małysza, a występy naszych piłkarzy 
wpędzały nas w przygnębienie. Jego wówczas porywały 
sukcesy Roberta Kubicy. Zastanawiałem się: jak to moż-
liwe, by osoba o problemach ze zdrowiem mogła pasjo-
nować się sportem tak ekstremalnie niebezpiecznym? 

Cieszę się, że mogłem poznać i współpracować 
z Patrykiem Pałuckim: człowiekiem pogodnym, 
niezawodnym, o wysokiej kulturze osobistej i ogromnej 
szlachetności. Wiadomość o Jego śmierci była dla mnie 
bardzo trudna do przyjęcia, była absolutnym 
zaskoczeniem. Żałuję, że nie mogłem wziąć udziału 
w Jego ostatnim pożegnaniu. 

P. prof. Grzegorz Brodacki 
opiekun „Kuriera Zamkowego” 
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STUDNIÓWKA 2014 
(fot. Emilia Furmańska) 
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STUDNIÓWKA 2014 

 
Nasza szkoła rozpoczęła tegoroczny sezon 

studniówkowy. Tym razem studniówka odbyła się poza 
Sieradzem, w Smaszkowie, w lokalu ,,ARKA'' koło 
Błaszek, 4 stycznia 2014 roku. 

Wybraliśmy to miejsce, ponieważ mieliśmy mało 
czasu na udekorowanie sali, a tam było bez dekoracji 
naprawdę ładnie.:) Cena również była korzystna. 

 Bal rozpoczął się polonezem o godzinie 19.00. 
Uczniowie, którzy tańczyli poloneza, przybyli już na 
18.00, żeby jeszcze raz go przećwiczyć. Tańczyło 16 par. 
Polonez był bardzo trudny, jak to określił pan Dariusz 
Olejnik, Starosta Sieradzki. Później Ewelina Śledzińska 
(4F) i Paweł Fornalski (4L) w imieniu tegorocznych 
maturzystów podziękowali przybyłym i poprosili 
o zabranie głosu panią dyrektor. Głos zabrali również pan 
Jacek Walczak, Prezydent Sieradza i pan Dariusz 
Olejnik, Starosta Sieradzki. Po części oficjalnej udaliśmy 
się na posiłek, po którym odbyły się sesje zdjęciowe. 
Każda klasa mogła zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. :) 
W końcu rozpoczęła się zabawa. Do tańca przygrywał 
nam Zespół Muzyczny ,,AVANTI" oraz DJ Czapsky. 
Wszyscy świetnie się bawili. Impreza trwała do białego 
rana. Każdy wracał do domu z uśmiechem na twarzy. 
W tym roku kreacje dziewczyn były również piękne. 
Przeważał w nich kolor czarny, włosy poupinane, ale 
także rozpuszczone. Makijaż mocniejszy niż na co dzień 
:) oraz buty na wysokim obcasie. Chłopcy poubierani 
w garnitury, przeważnie w białych koszulach, a do tego 
muszka lub krawat. Każdy z nich wyglądał elegancko 
i dostojnie. :) 

Na drugi dzień o godzinie 16.00 odbyły się 
poprawiny, na których również dobrze się bawiliśmy, 
chociaż wszyscy byliśmy zmęczeni. Jedzenie było 
smaczne, był tort, udziec i wiele innych smakołyków. 
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się 
fontanna z czekolady, bo kto w końcu nie lubi czekolady. 
:) Obsługa perfekcyjna. Atmosfera przy stołach była 
bardzo przyjazna. Można powiedzieć, że uczestnicy 
biesiadowali jak na weselu. Z ust ich płynęły takie 
utwory jak: ,,Szła dzieweczka", ,,A kto się w styczniu...", 
pieśni wojskowe itp. Myślę, że każdy będzie miał miłe 
i niezapomniane wspomnienia. W końcu taka impreza 
jest tylko raz w życiu. Ale nie zapominajmy o tym, że za 
100 dni czeka nas matura :) 

Anna Wolak (4D) 
 

„100”      „100”      „100” 
 

Choć tegoroczna Studniówka stała się już 
wspomnieniem i to z pewnością dla wielu wspomnieniem 
WYJĄTKOWYM, jej echa jeszcze brzmią w oczeki-
waniu na materiał filmowy zarejestrowany podczas balu. 
Biorąc pod uwagę nieporozumienia, od których 
międzyklasowa współpraca przedstudniówkowa się 
zaczęła, można było wątpić w zadawalający efekt 

końcowy… a tymczasem TAKIEGO, chyba nikt się nie 
spodziewał!  

…kiedy podjechałam pod kameralnie oświetlony 
budynek, miałam wrażenie, że coś przegapiłam, że coś 
mi umknęło, że już się zaczęło, a ja się spóźniłam, bo 
przecież ONI już tańczą – głowy w oknach podskakiwały 
rytmicznie…  

…na czarnobiałej posadzce w imponującym hallu, 
niczym figury szachowe, wyprężeni białoczarni kelnerzy 
odbierali płaszcze, będą później z dużą wprawą 
i dyskrecją krzątać się między stołami serwując kolejne 
dania… 

…przed wejściem do sali tanecznej kłębili się 
obserwatorzy… rzeczywiście POLONEZ już trwał! Para 
za parą sunęła po parkiecie próbując przed decydującym 
pokazem. Pięknie, dostojnie, w skupieniu. Tak odmieniła 
tańczących ta okoliczność, że z trudem rozpoznałam 
w nich swoich uczniów! Misterne fryzury, wyrazisty 
makijaż i wieczorowe stroje sprawiły, że nie poznałam 
kilku osób, znanych przecież od paru lat! 

…rozpierała mnie duma… Taka chyba po trosze 
rodzicielska, a może po prostu belferska, a może jeszcze 
innego rodzaju… po co ją nazywać? Z  radością 
i życzliwą ciekawością przypatrywałam się jak, po części 
oficjalnej i pysznej kolacji, zaczął zaludniać się parkiet…  
jak młodzież tańczy, śpiewa, cieszy się sobą i swoim 
świętem… o dziwo! z niemal niesłabnącą energią! 
Goście i Nauczyciele w repertuarze DJ-a i zespołu też 
odnajdywali porywające do tańca utwory i dotrzymywali 
kroku rozbawionym uczniom. Wychowawcy natomiast, 
zostali zaproszeni przez swoje klasy do zatańczenia 
zadedykowanych im piosenek i, muszę przyznać, nie dla 
każdego było to łatwe zadanie! 

 
…wiele innych wspomnień i obrazów pozostało mi 

po tym styczniowym wydarzeniu…  
 

Mogłabym, przypominając sobie własną 
Studniówkę, napisać z żalem i przekąsem, że obecnie to 
bal w nietradycyjnym wydaniu, szkolna impreza poza 
szkołą i jej wpływem,  że gdzieś się zapodziały 
granatowe spódnice i białe bluzki, że zniknęła 
kindersztuba, że nauczyciel to już często persona non 
grata, bo lepiej bawić się, gdy go nie ma w pobliżu… 
Mogłabym! I nie byłoby w tym słowa nieprawdy! Ale tak 
sobie myślę, że nikomu z tego nic dobrego by nie 
przyszło… bo porównania zniekształciłyby obraz TEJ 
STUDNIÓWKI, innej, nietypowej, jedynej w swoim 
rodzaju… i choć jest już ona tylko wspomnieniem, to 
z pewnością DLA MNIE pozostanie wspomnieniem 
WYJĄTKOWYM! 

P. prof. Karolina Smus 
wychowawczyni klasy 4D 
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STUDNIÓWKA 2014 
(fot. Marta Wawrzyniak) 
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI PO I SEMESTRZE 
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Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte. Beniamin Franklin 
 

Geniusz bez edukacji jest jak srebro w kopalni. Beniamin Franklin 
 

Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje. Henry Ford 
 

Mądrości nie można kupić w supermarkecie, nie jest możliwe uzyskanie jej siłą od innych ludzi. Dalajlama XIV 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 

 

Obiad na słodko 
 

Leniwe z cynamonowym lukrem 
 
Składniki: 

*500 g ulubionego twarogu 
* 1,5 szklanki mąki (i trochę na zapas) 

* 3 łyżki masła 
* 1 jajo, 1 łyżeczka soli 

 
Twaróg pokrusz do misy, wbij jajo, dorzuć masło, wsyp mąkę i dodaj sól. Zarób całość w elastyczne, zwarte, 

gładkie ciasto, w miarę potrzeby dosypując trochę mąki. Nie powinno być jednak za twarde – im bardziej twarogowo, 
tym lepiej. Na blacie rozsyp jeszcze trochę mąki, oderwij kawałek ciasta i utocz z niego zgrabnego węża, grubego jak 
ogrodowy. Spłaszcz go lekko dłonią i pokrój nożem na przyjemne kluski. 

Zagotuj w garnku dużo wody, włóż łyżkę masła, dodaj sól i gotuj partiami (po kilkanaście sztuk) leniwe, do 
wypłynięcia. Cukier puder wymieszaj z cynamonem i odrobiną wody, by powstał gęsty lukier. Polukruj leniwe wedle 
uznania. 
 

Racuchy z jabłkami 
 
Składniki: 

* 50 g mąki 
* 200 ml mleka 

* 3 jaja, 50 g cukru 
* szczypta soli 

* 3 twarde jabłka 
* 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 
Przesiej mąkę, wymieszaj z proszkiem do pieczenia, dodaj mleko, cukier, żółtka. Połącz z ubitą pianą z białek. 

Obierz jabłka, wydrąż gniazda nasienne, pokrój w plastry o grubości około 2 cm. Zanurzaj plastry jabłek w cieście 
i smaż na patelni na złoty kolor z obu stron. Posyp cukrem pudrem. 
 

Sałatka z selera, jabłek i rodzynek 
 
Składniki: 

* duży seler 
* 1 zielone jabłko 
* 1 czerwone jabłko 

* rodzynki 
* orzechy włoskie 
* 2 łyżki majonezu 

* 1 mały jogurt 
* sól 
* pieprz 

 
Seler myjemy, obieramy i ścieramy na tarce. Jabłka obieramy i kroimy kostkę, rodzynki moczymy w gorącej 

wodzie i suche dodajemy do sałatki. Majonez mieszamy z jogurtem, przyprawiamy solą i pieprzem (niewiele). 
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. 

Gotową sałatkę posypujemy pokruszonymi orzechami i serwujemy. 
 

Naleśniki z serem i nutą cytryny 
 
Składniki: 

Ciasto na naleśniki: 
* 250 g mąki 
* 2 jajka 
* 500 ml mleka 
* szczypta soli 

Nadzienie: 
* 300 g chudego sera białego 
* dwie łyżki gęstego jogurtu naturalnego 
* skórka starta z połowy cytryny 
* kilka kropel soku z cytryny 
* 1 cukier waniliowy  
* masło po podsmażenia  

 
Przygotowujemy ciasto na naleśniki. Mieszamy wszystkie składniki. Ciasto ma mieć konsystencję śmietany. 

Smażymy naleśniki. Przygotowujemy nadzienie. Ser mieszamy z jogurtem, skórką z cytryny, sokiem i cukrem 
(ja robię to zawsze za pomocą widelca). Smarujemy naleśniki, składamy w trójkąty lub zwijamy w rulon. 
Podsmażamy je na odrobinie masła z dwóch stron przez chwilę, potem polewamy jogurtem. Można również jeść 
na zimno. 
 

Smacznego!!! 
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SZKOLNE OLIMPIADY 
PRZEDMIOTOWE 

 
6 XI 2013 r. odbyły się zawody szkolne Olimpiady 

wiedzy ekonomicznej. Wzięło w niej udział 11 uczniów: 
Natalia Adamczewska, Adrian Byczewski, Maciej 
Jurewicz, Monika Kęsiak i Dawid Kuśmirek (2D), 
Mateusz Wojtysiak (3D), Karolina Józefiak, Tomasz 
Krzyminźniak, Natalia Miłek, Anna Wolak i Kinga Wróż 
(4D). 
 

•   •   • 
 

W/w uczniowie wzięli także udział w zawodach 
szkolnych Olimpiady przedsiębiorczości w dniu 5 XII 
2013 r. Czekamy na wyniki. 

 

•   •   • 
 

W I etapie edukacyjnym Ogólnopolskiego konkursu 
z zakresu rachunkowości, który odbył się również w dniu 
5 XII 2013 r. wzięli udział nast. uczniowie: Natalia 
Adamczewska, Dawid Kuśmirek i Marlena Giesz (2D), 
Katarzyna Piotrowska, Ewelina Wielgus i Mateusz 
Wojtysiak (3D), Justyna Kolasa, Magdalena Kowalczyk, 
Tomasz Krzyminźniak, Bartłomiej Ligner, Natalia Miłek, 
Anna Wolak, Kinga Wróż i Dominika Wrzosek (4D). Do 
II etapu, który odbył się 10 I 2104 r. zakwalifikowali się: 
Natalia Adamczewska, Mateusz Wojtysiak, Magdalena 
Kowalczyk, Natalia Miłek i Anna Wolak. 

 

•   •   • 
 

W zawodach szkolnych Turnieju Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, który odbył 
się 11 XII 2013 r. uczestniczyło 20 uczniów z klas: 3D, 
4D i 4F. Do zawodów okręgowych zakwalifikowali się: 
Tomasz Krzyminźniak (4D), Natalia Miłek (4D), 
Ewelina Wielgus (3D), Angelika Szmytka (4F) i Emilia 
Furmańska (4F). Kolejny etap Turnieju odbędzie się 
w Kutnie 5 III 2014 r. 
 
Warto przeczytać. 
 

Heather Allison: Jak w korcu maku 
 

Max Hunter, światowej sławy reporter wojenny, 
zdobywca nagrody Pulizera za najlepsze fotoreportaże 
z rejonów walki – nagle porzuca swój zawód i zaczyna 
pracować dla brukowej gazety jako paparazzi. Kate 
Brandon, która też pracuje dla tego magazynu, dziwi się 
dlaczego, ale szczerze sobą z tego powodu gardzi. 
Uważa, że marnuje swój talent jednie w celu zarobienia 
w krótkim czasie dużych pieniędzy. Niestety nadal jest 
zbyt biedna, aby pozwolić sobie na luksus bycia artystką. 

Kate postanawia, że będzie to jej ostatnie zlecenie 
i chce się zemścić na aktorce, która była jej przyjaciółką, 
a tak podle potraktowała jej brata. Ale czy jednak Katy to 
zrobi i zrujnuje wiele ludzi udowadniając, że Fiona ma 

romans? 
Okazało się, że Max i Kate dobrali się jak w korcu 

maku (dobrać się jak w korcu maku = szukać jak igły 
w stoku siana) – dwoje samotnych ludzi szukających 
miłości i stabilizacji; dwoje ludzi tak różnych, a za razem 
pasujących do siebie. Czy to co ich różni połączy ich? 
Czy Kate w końcu zrozumie, co czuje do Maxa? 

Książka ma 155 stron, 12 rozdziałów + Prolog 
i Epilog.     

Natalia Wawrzyniak (1G) 
 
A może do kina? 
 

NAZNACZONY, rozdział 2 
 

gatunek: horror 
produkcja: USA 
reżyseria: James Wan 
scenariusz: Leigh Whannell 

 
Rodzina Lambertów zatrzymuje się w domu babci 

pamiętając o przerażających wydarzeniach sprzed dwóch 
lat. Spokój nie trwa zbyt długo, gdyż niespodziewanie 
pojawia sie duch młodej kobiety ubranej w białą 
sukienkę, która nuci dziecięcą melodię. Zaczyna sie dziać 
szereg niewytłumaczalnych wydarzeń: tajemnicze głosy, 
poruszające sie przedmioty itp. Wkrótce Dalton 
(Ty Sipkins) zaczyna podejrzewać, że z ojcem Joshem 
(Patrick Wilson) coś jest nie tak... 

Jak się to wszystko skończy? – zobaczcie sami. 
Zachęcam 

Katarzyna Gęszczak (3F) 
 

KOMUNIKATY 
 

Na wycieczkę przedmiotową do sieradzkiej mleczarni 
wybrały się klasy: IV G pod opieką p. prof. M. Woźniak 
(5 II) i 2G pod opieką p. prof. J. Jabłońskiej-Gałaj (12 II). 

W czwartek 6 II na wycieczkę przedmiotową do sądu 
udały się klasy 3F i 4F pod opieką p. prof. K. Focht 
i M. Pawlaka. 

W poniedziałek 10 II na lodowisko wybrała się klasa 
1a pod opieką p. prof. S. Smorawskiej-Gierczyńskiej. 

We wtorek 11 II z przedstawicielami CNiB „Żak” 
w Sieradzu spotkali się uczniowie klas maturalnych. 

W środę 12 II z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” 
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panem 
Jerzym Kaszubą, który opowiadał o sztuce recytacji i histo-
rii teatru. 

Zajęcia z psychologiem odbyły się w nast. terminach 
i klasach: w poniedziałek 10 II – 2a, w środę 12 II – 3F i 4F. 
 

Piąty numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 
2013/2014 przygotowała redakcja w składzie: Martyna Bałwas 
(3H), Natalia Bąk (4H), Anna Wolak i Kinga Wróż (4D), 
Zuzanna Sobańska (3D), Natalia Marchewa (2G), Katarzyna 
Gęszczak, Magdalena Dawiduk i Daria Rosiak (3F), Natalia 
Wawrzyniak (1G), Emilia Furmańska (4F; fot.) i Marta Wawrzy-
niak (4H; fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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JALU KUREK (1904-1983): WIERSZE MIŁOSNE 
 

Co znaczy kochać 
 
Jeśliś nie oszalał, 
jeśliś nie bluźnił, 
jeśli cię nie raniono ciężko, 
nie znasz różnicy między dniem a nocą. 
  
Komu ciemność pisana, Hanno? 
Nie ufam słowu, które kłamie. 
Twarzy brzoskwiniowa, 
co gęsty warkocz nocy upinasz gwiazdami, 
otwórz mi drzwi do światła 
  
Ciężko jest zdobyć miłość. 
Zachować ją — jeszcze trudniej. 
Traci się przy niej rozum, odwagę i miarę, 
ślepnie się przy niej i chudnie. 
  
Postaw przede mną pyszną, nieulękłą górę, 
rzuć mi pod nogi gniewną, zbuntowaną rzekę 
i patrz, jak iskrą wbijam się w chmurę, 
jak niosą mnie skrzydła dalekie. 
  
Do dna otchłani nie sięgnie oko, 
myśl nie ogarnie ciemnego zamętu, 
lecz ostro drąży przepaść głęboką 
spokojna gwiazda firmamentu. 
  
Kimżeś jest bez miłości? 
Trzciną. Cieniem trzciny. Niczym. 
Szukałeś tego wszędzie, 
w księgach, w ołtarzach, w jelitach ziemi, 
a było to w twojej piersi: 
mały, trzepotliwy gołąbek. 
  
Znalazłeś klucz od przepaści 
 

Dwoje 
 
Nie znalazł klucza do jej ciała, 
choć ją zaklinał bzami, Petrarką i łzami, 
runęła w przepaść nocy zamknięta, 
zrozpaczona, 
nieosiągalna, 
panna utkana z ziół, 
pełnią księżyca usrebrzona. 
  
On 
zaplątany w mitach, 
w słowotoku, w niepokoju 
okłamuje się dobrym humorem 
za wszystko, co mu się nie udało, 
nawet do spania 
nie zdejmuje koszuli smutku. 
  
I tak 
oboje 
przy sobie 
wbrew sobie. 

 

Ja w tobie 
 
Kiedy mnie zewsząd szczelne ogarnie milczenie, 
kiedy w atramentową, gęstą wpłynę ciemność, 
może się wtedy właśnie w cichy szept przemienię, 
wejdę w ciebie jak oddech. I znów będziesz ze mną. 
  
Jak gdybym nagle znalazł się w nie swoim domu, 
nie przyległy do czasów, za wczesny, za późny, 
sługa prawdy, co służyć nie pragnął nikomu, 
głos w jubilerni naraz ostrzący i w kuźni. 
  
Idź prosto naprzód, który przemawiasz mym głosem. 
Nie drżyj. Rozświetlaj serce, myśl nikczemną deptaj. 
Pij ze mnie moc, jak słońce pije z kwiatów rosę. 
Całe życie krzyczałem, bym w tobie mógł szeptać. 
  
Wdychasz mnie i wydychasz z powietrzem, pamiętaj. 
Twój ból jest moim bólem. Jaki świat jest mały! 
Szept mój, obiegłszy noc od traw do firmamentu, 
z powrotem wpływa do warg, które go wydały. 
 

Miłość 
 
Pionowy słup przestrzeni nade mną nieruchomo trwa. 
Wykreślam zeń ciszę piękną jak zwycięstwo. 
Widzę cię: łuk, który za chwilę wyskoczy 
nad gmach. 
  
Myślę o tobie za często. 
  
Wbij swe zachwyty ubroczone w ranach 
w najświeższą ranę serca: w oczy. 
  
Tak oto, w zarysie 
budują się historie światów. 
  
Ukochana, 
zbliż się. 
Oczyma mnie otul. 
Oczyma mnie uratuj. 
 

Prześwietlony 
 
Może twych oczu więcej nie zobaczę, 
warg twoich nie ucałuję. 
Zatruł mnie oddech twojego marzenia. 
Nawet kwiat, który ranną rosą płacze, 
także się kiedyś tobą struje. 
  
Może mi spali wyobraźnię 
twój wzrok, który nade mną stanął 
jak na obrazach płomienisty anioł. 
Może twój uśmiech roztopi mi zmysły, 
od żaru jestem na wskroś prześwietlony 
jak dzień w słonecznych płomieniach. 
  
Lecz nie upadnę w ciemność, blask już nie zgaśnie 
z mroku wytrysły, 
który przenika mnie do szpiku kości. 
Tym, co zaznałem, do szpiku kości. 
Stoję na progu światłości. 
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ANDREW DAVIDSON: GARGULEC 
 

Playboy, prawdziwy przystojniak, gwiazda porno. Pijany i pod wpływem narkotyków siada za kółkiem, 
co kończy się wypadkiem. Budzi się w szpitalu i nic nie pamięta. Czuje jedynie ból. Spogląda na swoje 
ciało… i nie poznaje go. W wyniku wypadku został poparzony. Stracił wszystko, co miał do tej pory – 
pieniądze, powodzenie u kobiet, urodę – całe swoje życie. Zyskał jedynie wizerunek potwora. Nie może się 
z tym pogodzić, postanawia zaraz po opuszczeniu szpitala popełnić samobójstwo. Podczas pobytu w szpitalu 
poznaje Marianne Engel – rzeźbiarkę ze schizofrenią – kobietę zupełnie inną od wszystkich, z którymi miał 
dotychczas kontakt. Marianne raczy mężczyznę niezwykłymi historiami o ich wspólnym życiu w XIV 
wieku, wyjaśnia, że rzeźbi gargulce i daje im życie oddając im swoje serca. Z biegiem czasu ofiara wypadku 
dostrzega coraz więcej prawidłowości w słowach kobiety… 

Gargulec to piękna opowieść o utracie dawnego życia, o budowaniu wszystkiego od nowa, 
o poszukiwaniu samego siebie w nowym, okaleczonym ciele. Książka mówi także utracie wiary, o miłości, 
która przywraca siły do życia, o pomocy obcych ludzi, którzy nie pozwalają pójść na dno. Gargulec trafia 
do głębi serca, trzyma w napięciu oraz wprowadza w tajemniczy świat Marianne Engel. Sami się 
przekonajcie, czy jest ona wyjątkową istotą, czy najzwyczajniej postradała zmysły. 

Miłej lektury. 
Natalia Marchewa (2G) 

 

POZDROWIENIA 
 
*Pozdrowienia dla Kasi z 2L 
 
*Najserdeczniejsze życzenia dla najwspanialszej 
wychowawczyni z okazji imienin. Klasa 2G :) 
 
*Pozdrawiam całą szkołę i polskich oraz 
zagranicznych rolników i Palikota od Cartera. 
 
*Wszystkiego Najlepszego z okazji Walentynek dla 
wszystkich uczniów ;* 
 
*Pozdrowienia dla Michała Raja z 3L! ;D 
 
*Dla Kariny z 2b od chłopaków z 2c. 
 
*Dla Dawida Piekarskiego :) masz fajne mięśnie. 
 
*Pozdrowienia dla Sylwii Boruś od Sebastiana S :) 
 
*Dla Dawida Piekarskiego od 2G Kocham Cię, 
Kotek :* 
 
*Pozdrowienia dla chłopaka z 2c, z wisiorem na szyi  
 
*Pozdrowienia dla Szydłowskiego, kocham Cię 
Grzesiu. 
 
*Pozdrowienia dla Pani Dutkiewicz Aleksandry od 
3G i dla Pani Skoczylas za bycie najlepszymi 
nauczycielami w szkole. 
 
*Pozdrowienia dla p. Grzesiaka. 

*Dla p. Jolanty Budzisz od kochanej 3G 
 
*Gorące pozdrowienia dla dziewczyn zbierających 
pozdrowienia;* 
 
*Pozdrowienia dla Dziurki z 4D. Pyza <3 
 
*Pozdrowienia dla klasy 2F :* 
 
*Pozdrawiam Pyzę z uroczej 4D. 
 
*Pozdrowienia dla p. Renaty Miśkiewicz od całej 
klasy 4F. 
 
*Pozdrowienia dla Pań Sprzątaczek :) 
 
*Pozdrowienia od 3L dla p.Zemły. 
 
*Pozdrowienia dla klasy 3F ;D. 
 

Wesołych Walentynek !!! 
 
Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć, 
Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić, 
Kochać to znaczy komuś zawierzyć, 
Kochać to znaczy dla kogoś żyć!  
 
Kochaj uśmiechem, gestem, spojrzeniem 
Kochaj dotykiem, zapachem 
Kochaj dobrocią, troską, przebaczeniem 
Kochaj zanim powiesz „Kocham".

 


