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ZMARTWYCHWSTAŁY 
 
Spokojność senna i milczenie 
w srebrnej melodii księżycowej 
na nieskończone szły przestrzenie, 
ciche na wzgórzach snując cienie 
i zatapiając się w parowy. 
 

Wysoko kędyś po gór zboczy 
księżyc złociste słał mgławice 
płynąc w otęczy mgieł przezroczej 
i po odległej mórz roztoczy 
wiódł tęskne, lśniące swe źrenice. 
 

Świat w nocnym chylił się omdleniu 
w zadumy sennej głuche tonie 
i tylko kwiaty w zwiewnym tchnieniu 
błyszczącym w nieba zamyśleniu 
dalekim gwiazdom słały wonie. 
 

I była cisza i pustkowie 
dokoła grobu w ścianie skalnej; 
posnęli twardym snem stróżowie, 
wziąwszy swe tarcze za wezgłowie, 
a grot dzirytów błyszczał stalny. 
 

Wtem wieko z głazu wstecz odpadło 
i na księżyca światło białe 
z twarzą śmiertelnie wyszedł zbladłą 
Chrystus owity w prześcieradło 
i o grobową wsparł się skałę. 
 

I jakby odchodziły owe 
moce, co Go zbudziły w grobie, 
pochylał z wolna na pierś głowę 
i siadł na wieko grobowcowe 
czoło swe kryjąc w dłonie obie. 
 

Na Jego barki i na włosy 
padała jasność złotą smugą 
i kilka kropel świetlnej rosy 
rzuciły nań naskalne wrzosy... 
siedział i patrzał w pustkę długo. 
 

Na ciemnym niebie gwiazdy zbladły, 
a skraj się wschodu już zabiela, 
On jeszcze siedział w sen zapadły –  
i na zroszoną ziemię padły 
dwie gorzkie łzy Odkupiciela. 
 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

 
Zdrowych i radosnych 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
smacznego jajka i mokrego Dyngusa 

życzy 
Redakcja „Kuriera Zamkowego”. 
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HAPPY EASTER!!! 
Easter is the time of springtime festivals, a time to welcome back the Tulips, the Crocuses and the 

Daffodils. Its a time of new suits, new dresses and patent leather shoes. A time for Christians to 
celebrate the life and resurrection of Christ. And a time of chocolate bunnies, marshmallow chicks, and 

colored eggs! 
Today, Easter has become both a Christian festival and a celebration of spring. Many areas of 

Britain have Easter parades, when people wear traditional clothes decorated with spring flowers. 
This period includes: Good Friday, Easter Sunday and Easter Monday. 

On Good Friday Christians remember the death of Christ on the cross, and on Easter Sunday 
they celebrate Christ’s rising from death and victory over death. Many Christians go to church on 
Easter Sunday even if they do not go at other times of the year. Easter Monday is a holiday in Britain 
so people do not go to work! 
 
 

The Story of  

 

 

Easter is a time of springtime festivals. In Christian 
countries Easter is celebrated as the religious holiday 
commemorating the resurrection of Jesus Christ, the son of God. 
But the celebrations of Easter have many customs and legends 
that are pagan in origin and have nothing to do with Christianity 

Scholars, accepting the derivation proposed by the 
8th century English scholar St. Bede, believe the name Easter is 
thought to come from the Scandinavian "Ostra" and the Teutonic 
"Ostern" or "Eastre," both Goddesses of mythology signifying 
spring and fertility whose festival was celebrated on the day 
of the vernal equinox  

Traditions associated with the festival survive in the Easter 
rabbit, a symbol of fertility, and in colored easter eggs, originally 
painted with bright colors to represent the sunlight of spring, and 
used in Easter-egg rolling contests or given as gifts 

 

Easter will be celebrated on Sunday March 27, 2005. Greek/Orthodox Easter will be celebrated 
Sunday, May 01st, 2005. 

 

 
 

Oprac.: p.prof. Marcin Wardęga
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W piątek 11 II br. odbył się finał konkursu 
czytelniczego z zakresu znajomości Biblii 
i mitologii. Zwyciężyła Dominika Przybyłek (1 C). 
Kolejne miejsca zajęli: Monika Malicka i Łukasz 
Krawczewski (oboje 1 E) – drugie oraz Katarzyna 
Szcześniak (1 F) – trzecie. 

Gratulujemy!  
 

12 II 2005 r. minęła 140. rocznica urodzin 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Z tej okazji 
w gablotach na I piętrze mamy możliwość 
zapoznania się wystawą biblioteczną poświęconą 
życiu i twórczości tego młodopolskiego poety oraz 
innym „śpiewakom Tatr”. Wystawę przygotował 
p. prof. G. Brodacki. 
 
 
 
 
 
 
 

LUBIĘ, KIEDY KOBIETA... 
 

Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu, 
kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu, Z okazji Dnia Kobiet 

najserdeczniejsze życzenia  
pomyślności i spełnienia marzeń 

wszystkim Paniom Profesor, 
Paniom z administracji i obsługi 

oraz Koleżankom  
składa 

 Redakcja „Kuriera Zamkowego”. 

gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie 
i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie. 
 
Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi, 
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi, 
gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem 
i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem. 
 
I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania 
przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania 
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia, 
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia. 
 
Lubię to – i tę chwilę lubię, gdy koło mnie 
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie, 
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata 
w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata. 

 

K. Przerwa – Tetmajer 
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I MEMORIAŁ IM. PIOTRA KAŁUZIAKA W SIERADZU 
 

Dnia 22 II 2005 r. odbył się I Memoriał im. 
Piotra Kałuziaka. Impreza ta została przeprowa-
dzona dzięki współpracy nauczycieli wychowania 
fizycznego z Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2, a także Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. 

Na to nowe wydarzenie sportowe w naszym 
mieście przyjęli zaproszenie rodzice Piotra 
Kałuziaka, dyrektorzy szkół organizujących 
memoriał – I. Buda, K. Klimas, W. Maciejewski 
oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego 
Sieradzu – W. Nowak, Prezes Zrzeszenia LZS – 
R. Stasinowski, a także licznie zgromadzeni koledzy 
i przyjaciele Piotra. 

Oficjalnego otwarcia I Memoriału im. Piotra 
Kałuziaka dokonał dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji — W. Maciejewski. Następnie 
głos zabrał D. Iwankiewicz, który uczestnikom 
turnieju przybliżył postać Piotra Kałuziaka. Młodzi 
zawodnicy walczyli o puchary, ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Sieradza. 

Turniej odbył się w dwóch grupach wiekowych 
– szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które 
zostały podzielone na kategorie dziewcząt 
i chłopców. Miejscem rozegrania turnieju w piłce 
siatkowej były sale sportowe przy Gimnazjum nr 1, 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz przy 
Szkole Podstawowej nr 9. Pierwsze miejsce 
w kategorii dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych 
zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego nr 2. 
Wśród chłopców dominowali siatkarze naszej 
szkoły. Z przyjemnością informujemy, że najlep-

szymi zawodnikami w tej grupie wiekowej okazali 
się: Estera Gawin i Karol Kurowski. 

W grupie gimnazjalnej pierwsze miejsce 
w kategorii dziewcząt zajęło Gimnazjum nr 2, 
a w kategorii chłopców – Gimnazjum we Wrób-
lewie. Najlepszymi zawodnikami okazali się Paulina 
Mazur i Wojciech Pindych. 

Do wysokiej oceny poziomu imprezy przyczynili 
się sędziowie: S. Marciniak, P. Drajling, A. 
Kowalski, P. Adamski, R. Karnkowski, otrzymując 
za pracę podziękowania od kapitanów wszystkich 
zespołów. 

Do organizacji tej dużej imprezy przyczynili się 
sponsorzy: AGRO–JUMAL, ATEST, HEN–ROM, 
dzięki którym można było zorganizować ciepły 
posiłek i napoje dla uczestników. Patronat medialny 
objęła rozgłośnia „Naszego Radia” oraz „Dziennik 
Łódzki”. 

Głównym celem imprezy było uczczenie 
pamięci naszego kolegi – Piotra Kałuziaka, 
nauczyciela, trenera, wychowawcy młodzieży. 
Impreza stała się również znakomitą okazją 
do popularyzacji siatkówki w środowisku młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej, propagowania kulturalnego 
zachowania się na zawodach sportowych oraz 
propozycją czynnego wypoczynku w czasie ferii 
zimowych. 

Śmiało można ocenić poziom turnieju jako 
wysoki, zważywszy na fakt, iż w zawodach brali 
udział głównie amatorzy, czyli uczniowie zajmujący 
się siatkówką wyłącznie na wychowaniu fizycznym, 
bądź zajęciach SKS-u. 

 
 

OGÓLNA KLASYFIKACJA 
 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE GIMNAZJA 
CHŁOPCY DZIEWCZĘTA CHŁOPCY DZIEWCZĘTA 

1. ZSP Nr 2 Sieradz 
2. LO Warta 
3. LO Karsznice 

1. LO II Sieradz 
2. ZSP Nr 1 Sieradz 
3. ZSP Nr 2 Sieradz

1. G. we Wróblewie 
2. G. Gminne w Sieradzu
3. G. Nr 1 w Sieradzu 

1. G. Nr 2 Sieradz 
2. G. Nr 1 Sieradz 
3. G. we Wróblewie 

 
 

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI !!! 
 

Marlena Fuminkowska (V C) 
została 

najpopularniejszym sportowcem regionu sieradzkiego!!! 
 

  Gratulujemy!!!
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KOMUNIKATY 
 

Do finału V Olimpiady Wiedzy o Regionie 
i Przedsiębiorczości zakwalifikowali się: Renata 
Korzańska (5 C), Kamila Prekwa (5 D), Dominik 
Walasiak (3 E) i Damian Banaś (5 D). 
W poniedziałek 4 IV br. w siedzibie Społecznej 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 
w Łodzi, konferencją skierowaną do młodzieży 
rozpocznie się dwugodzinna Gala Finałowa 
Olimpiady, w ktorej wezmą udział finaliści i ich 
opiekunowie ze szkół. 

 
Podczas eliminacji rejonowych do XXIII 

Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Młodzie-
żowych „Centrum 2005”, które odbyły się w domu 
kultury Warcie dwa równorzędne pierwsze miejsca 
przyznano aktorom z grupy „Nie tylko macabra” 
z Warckiego Centrum Kultury oraz z teatru 
szkolnego „Zamkowa” z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Sieradzu. 

Gratulacje dla Kasi Klimczak i Artura Urbana!!! 
 

W czwartek 3 III br. w międzyszkolnych 
eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, który odbył się w „Jagiellończyku”, 
wzięli udział: Magdalena Jakubiak (1 A), Katarzyna 
Puławska (3 D), Michał Glapiński (1 C), Damian 
Palma (1 b) i Błażej Owczarek (2 B). Nasza drużyna 
zajęła IV miejsce. Opiekę nad młodzieżą sprawował 
p. prof. Marek Przybył. 
 

W czwartek 10 III br. o godz. 1300 uczniowie 
kl. 1 F wzięli udział w promocji III wydania książki 
Teodora Goździkiewicza pt. Sprawy Łuki 
Bakowicza, która odbyła się 
w czytelni Powiatowej Biblioteki 
Publicznej. 

 
W sobotę 12 III br. w 30. 

rajdzie Śladami Łuki Bakowicza 
wyruszyli Katarzyna Szcześniak, 
Natalia Mikołajczyk, Kamil 
Grzyb, Krzysztof Kijański 
i Damian Kubalak (1 F), Błażej 
Płaczek i Damian Dobrowolski 
(2 C), Agnieszka Kłopotek 
i Sylwia Majchrzak (2 E) oraz 
Jarosław Wojtysiak i Mateusz 
Wolman (3 C) pod opieką p. prof. 
Iwony Bednarek i p. prof. Jacka 
Gruszki. (Sprawozdanie z rajdu 
zamieścimy w kolejnym nume-
rze.) 

W piątek 4 III br. klasy maturalne udały się 
Targi Edukacyjne pod opieką wychowawców oraz 
p. prof. Grażyny Czerwińskiej oraz ks. Andrzeja 
Ziemieśkiewicza. 

W czwartek 10 III br. odbyła się także II edycja 
konkursu „Sprawny w zawodzie”, którego 
organizatorem są Komenda Główna OHP, 
Wojewódzkie Komendy OHP oraz Centra 
Kształcenia i Wychowania. Głównym celem 
konkursu jest podniesienie poziomu przygotowania 
zawodowego absolwentów zasadniczej szkoły 
zawodowej. Tegoroczny konkurs objął kucharzy 
małej gastronomii. Wzięło w nim udział dziewięciu 
uczniów z klasy 2 b – zsz. Zwyciężył zespół: Emilia 
Pustelnik i Grzegorz Wojtkiewicz (208 pkt.). 
Kolejne miejsca zajęły następujące zespoły: Marcin 
Czyżak i Zuzanna Kaczmarek (drugie – 189 pkt.), 
Paulina Oleszczyk i Przemysław Popiel-Machnicki 
(trzecie – 188 pkt.), Mateusz Jakubowski, Monika 

Nowak i Justyna Sibińska 
(czwarte – 176 pkt.). Trzy 
pierwsze zespoły wezmą udział 
w drugim, woje-wódzkim etapie 
tego konkursu, który odbędzie się 
w kwietniu. 

Pani Iwona Gibka, 
koordynator konkursu z ramienia 
OHP w Sieradzu stwierdziła, że 
uczestnicy stanęli na wysokości 
zadania: zależało im, by jak 
najlepiej wypaść i jak najlepiej 
zaprezentowali się wobec organi-
zatorów. Wszyscy uczestnicy ot-
rzymają wkrótce cenne nagrody. 

Gratulujemy!!!
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DNI OTWARTE SZKOŁY 
 

No i po raz kolejny przeżyliśmy to mające swój 
niepowtarzalny urok zamieszanie w szkole, 
związane z odwiedzinami gimnazjalistów. W dniach 
7 i 8 III br. odbyły się kolejne już Dni Otwarte 
Szkoły. Gimnazjaliści przybyli ze szkół sieradzkich 
oraz z pobliskich miejscowości. 

Wszyscy zainteresowani mogli w tych dniach 
zdobyć cenne informacje na temat możliwości 
dalszej nauki w naszej szkole. 

Najwięcej osób zatrzymywało się przy stoisku 
technikum handlowego i liceum o profilu 
zarządzanie informacją. Potencjalni kandydaci 
zwrócili uwagę na bogatą ofertę kółek 
zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych oraz – wraz 
z uczniami – z ciekawością przeszli się po  szkole. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także dwa 
nowe kierunki: technik logistyk i liceum o profilu 
usługowo-gospodarczym. 

Tak się złożyło, że drugi dzień imprezy  
przypadł 8 marca, w Dzień Kobiet. Nie zabrakowało 
również wątków miłosnych. Mieliśmy okazję 
zobaczyć dziwną, lecz piękną scenkę: oto 
zwiedzający szkołę gimnazjalista klęczał przed 
jedną z naszych koleżanek przez 15 minut prosząc ją 
o całusa...Czyż to nie romantyczne? 

Myślę, że każdy z odwiedzających naszą szkołę 
znalazł coś ciekawego, co go zainteresowało i co 

przyciągnie go do nas od 1 września. Serdecznie 
zapraszamy! 
 

Wypowiedzi gimnazjalistów 
z Gimnazjum nr 2 w Sieradzu. 

 
Małgorzata Tępowska z III b: 
„Jest to bardzo fajna i „przystępna” szkoła. Bardzo 
zainteresowało mnie kółko MIT-u i biblioteka.” 
 
Paulina Sylwestrzak z III b: 
„Bardzo zainteresował mnie nowy profil: liceum 
usługowo-gospodarcze. Ogólnie prezentacja została 
interesująco przygotowana. Podobało mi się również 
to, że mogliśmy zwiedzić szkołę.” 
 
Pani Sylwia Dęga, opiekunka koła teatralnego w tej 
szkole, która przybyła z klasą  III a: 
„Pierwszy plus to bardzo dobry pomysł, by podzielić 
zwiedzających na mniejsze grupy i dopiero potem 
ich oprowadzać. Duże wrażenie zrobiła na uczniach 
prezentacja MIT-u, niektórym bardzo spodobał się 
film System. Osoby, które oprowadzały, były bardzo 
kulturalne i elegancko ubrane, a informacje, których 
udzielały były wyczerpujące. Po wyjściu ze szkoły 
uczniowie komentowali, co im się podobało, a co 
nie. Przeważały opinie pozytywne.” 

Kamil Grzyb  

RAMOWY PROGRAM REKOLEKCJI DLA MŁODZIEŻY 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W SIERADZU 

 
21 III 2005 r. – spowiedź w Farze w godz. 1400 - 1500 

 
22 III 2005 r. (przynosimy ze sobą krzyże) 
Przychodzą klasy: 5A, 5B, 5C, 5D, 3H, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 2E. 
800   –  Zawiązanie wspólnoty, 
 Hymn do Ducha Świętego, 
 Zawierzenie całej społeczności szkoły. 
815   – rozśpiewanie wspólnoty 
845   – intronizacja i adoracja Krzyża – wyznanie naszej wiary 
920   – refleksja modlitewna połączona ze świadectwami młodzieży 
940   – śpiew kanonów połączony z modlitewną recytacją wierszy młodzieży z naszej szkoły 
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1000 – „Sacronowela” 
1015 – uwielbienie Boga wspólną modlitwą i śpiewem. 
1100 – 1330 – ten sam program dla klas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2F, 2a, 2b, 2c 
 
23 III 2005 r. (przynosimy z sobą życzenia do Ojca Świętego – format A 4) 
800  – Msza Święta – klasy 5A, 5B, 5C, 5D, 3H, 3A, 3B, 3C, 2A, 2B, 2C, 2F 
1000 – Droga Krzyżowa dla uczniów wszystkich klas 
1200 – Msza Święta – klasy 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 3D, 3E, 3F, 2E, 1a, 1b, 2a, 2b 
 


	The Story of 
	 Easter is a time of springtime festivals. In Christian countries Easter is celebrated as the religious holiday commemorating the resurrection of Jesus Christ, the son of God. But the celebrations of Easter have many customs and legends that are pagan in origin and have nothing to do with Christianity 


