
KONKURS SAMORZĄDU SZKOLNEGO 
 

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na najlepszą 
klasę w szkole. Oceniane będą: wyniki w nauce, 
frekwencja klasy i wyniki w sporcie. 

Spośród trzech klas, które zwyciężą w powyższych 
kategoriach zostanie wybrana najlepsza klasa w szkole. 

Regulamin konkursu zamieszczamy na s. 6. 
 

V KONKURS 
SIERADZKICH SZKÓŁ ŚREDNICH 

 
21 lutego 2011 r. odbył się kolejny etap 

międzyszkolnego konkursu religijnego, organizowanego 
od pięciu lat przez katechetów naszej szkoły.  

Tradycją już się stało, że każdej edycji konkursowej 
patronuje inny bohater – święty lub błogosławiony. 
W tym roku tematem przewodnim było życie 
i męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki. 

Wyjątkową okazją ku temu była beatyfikacja księdza 
Jerzego, która miała miejsce 6 czerwca 2010 roku. 

W konkursie wzięło udział pięć szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sieradzkiego. 
Rozpoczął się on wspólną modlitwą. Każdy uczeń miał 
40 minut na rozwiązanie testu składającego się z 30 
pytań. Inspiracją dla uczestników było hasło: „Zło 
dobrem zwyciężaj”. Mieliśmy zaszczyt gościć lokalne 
media oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Civitas 
Christiana,  którzy byli głównymi fundatorami nagród. 

Naszą szkołę reprezentowali: Marcin Młoczek (4F), 
Justyna Derda i Patrycja Perka (3D), Patrycja Ciołek (1H) 
oraz Agnieszka Tworek (1D). 

Nagrodzono pięć najlepszych prac. Spośród 28 
uczestników laureatami zostali: Marta Drzazga z I LO 
(I miejsce), Mariusz Walczakiewicz z ZSP Nr 1 
(II miejsce), Anna Jankowska z II LO (III miejsce), 
Marcelina Laskowska z I LO (IV miejsce) i Patryk 
Wierzbicki z ZSP Nr 1 (V miejsce). 

Organizatorami konkursu byli: p. prof. Dariusz 
Danielewski i prof. Marta Siniarska. 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  
P. prof. Marta Siniarska 

 

W NUMERZE: 
 

• O walentynkowym wieczorze poetyckim, spotkaniu 
w St. Marienthal i konkursie „A to Polska właśnie…” – 
piszemy na s. 2; 
• Zdjęcia z St. Marienthal – obejrzysz na s. 3; 
• Co wydarzyło się 15 lutego w sieradzkim więzieniu? – 
dowiesz się na s. 4; 
• Zdjęcia z konkursu religijnego – obejrzysz na s. 5; 
• Kącik kulinarny – znajdziesz na s. 6; 
• Co warto przeczytać? – proponujemy na s. 7; 
• Z poezją – spotkasz się na s. 8; 
• Kto jest lutową i marcową osiemnastolatką? – zob. s. 9; 
• Na co należy pójść do kina? – zajrzyj na s. 10. 

 
 

Szczęścia, uśmiechu, radości, 
spełnienia marzeń, samych 
przyjemnych chwil w życiu 
życzy wszystkim Paniom naszej szkoły 
 

Samorząd Uczniowski 
i redakcja „Kuriera Zamkowego”

wraz z opiekunami 
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WALENTYNKOWY WIECZÓR 
POETYCKI 

 
W piątek 11 II w Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Sieradzu odbyło się walentynkowe spotkanie z poezją 
i muzyką. Zostało ono zorganizowane przez sieradzkie 
starostwo powiatowe, w którym brali udział uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sieradzkiego. 

Uczniowie zaprezentowali najpiękniejsze wiersze 
miłosne m. in. patrona biblioteki – Władysława 
Broniewskiego, a także Agnieszki Osieckiej, Haliny 
Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej. 

Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Amrozińska, 
Beata Majczak, Karolina Musiał, Karolina Owczarek 
(2F) i Paweł Fornalski (1L). Wspólnie zaprezentowaliś-
my utwór Władysława Broniewskiego pt. Druga w nocy. 

Ubrane w piękne kolorowe stroje koleżanki 
ukazywały odpowiednie rodzaje miłości: biała miłość – 
czysta miłość, błękitna miłość – przyjaźń, czerwona 
miłość – zazdrość i zmysłowość, czarna miłość – zdrada 
i nienawiść. 

Dziękujemy p. prof. S. Dędze za okazaną nam 
pomoc podczas przygotowywania się do występu oraz za 
obecność z nami w Bibliotece Powiatowej w Sieradzu 
podczas wieczoru poetyckiego. 

Paweł Fornalski (1L) 
 

SPOTKANIE W ST. MARIENTHAL 
 

W dniach 5-12 lutego odbyło się kolejne seminarium 
w St. Marienthal z udziałem młodzieży z naszej szkoly. 
Naszą szkołę reprezentowały trzy osoby z klasy 3D: 
Sylwia Jasiak, Patrycja Perka, Justyna Sowizdrzał oraz 
dwie uczennice z klasy 3A: Justyna Ciomek, Agnieszka 
Szukalska, pod opieką nauczycielek: języka 
niemieckiego – pani profesor Katarzyny Krawczyk 
i języka angielskiego – siostry Agnieszki Tarabuły. 
Oprócz naszej szkoły na seminarium uczestniczyli też 
uczniowie z Czech, z Niemiec, ze Szwecji, z Litwy 
i z Łotwy. 

Temat przewodni tego spotkania był następujący: 
„Od komunizmu do totalitaryzmu”. Podczas seminarium 
miałyśmy spotkania ze świadkami czasu, którzy 
opowiadali nam o swoim życiu w tamtych latach. 
Poznałyśmy reżysera Gena Deitcha i jego żonę Zdenkę 
Deitchovą, dwóch Polaków: panią Hannę Majewską 
i pana Stanisława Tomczaka oraz Niemców: pana 
Ludwiga Ammera i pana Christopha Wonnebergera.  

W niedzielę miałyśmy prezentację naszej pracy, 
którą wykonałyśmy w szkole. Zaprezentowałyśmy 
sylwetkę pana Waldemara Bohdanowicza (były 
prezydent Łodzi oraz były wojewoda łódzki).  

W niedzielę, po obiedzie zwiedzałyśmy zabytkowy 
klasztor, który jest wyjątkowo piękny. 

We wtorek pojechałyśmy do Budziszyna (Bautzen), 
gdzie zobaczyłyśmy więzienie, które ma bardzo bogatą 

historię. Po zwiedzaniu, miałyśmy czas wolny, który 
spędziłyśmy w galerii handlowej w Budziszynie. 

W czwartek przygotowałyśmy wieczór polski. 
Tradycyjnie pokazałyśmy im poloneza, a potem nasi 
nowi koledzy zatańczyli z nami nasz narodowy taniec. 
Następnie były różne konkursy i gry, gdzie wszyscy 
świetnie się bawili. Inne kraje też miały swoje wieczory, 
na których poznawałyśmy dany kraj, jego kulturę oraz 
narodowe zabawy, piosenki czy tańce.  

Od czwartku miałyśmy kolejne zadanie. Uczestnicy 
seminarium musieli dobrać się w grupy i zrobić scenkę, 
plakat lub tp. na wybrany przez siebie temat.  

Codziennie brałyśmy udział w zajęciach, które 
trwały po kilka godzin. 

W wolnym czasie między zajęciami, chodziliśmy na 
spacery nad rzekę Nysę Łużycką, która jest położona 
przy klasztorze (7 VIII ub. roku na tamtych terenach była 
powódź, która m. in. zalała klasztor) i zwiedzaliśmy 
okolice. Wieczorami, gdy już mieliśmy czas wolny, 
przebywaliśmy w sali kominkowej, gdzie godzinami 
rozmawialiśmy, graliśmy i spędzaliśmy miło czas. Jeśli 
ktoś nie miał ochoty, mógł sobie zagrać w biliarda, albo 
po prostu odpocząć w pokoju i zregenerować siły na 
kolejny dzień. 

Na seminarium bardzo dużo się nauczyłyśmy. 
Poznałyśmy dużo miłych ludzi. Było to kolejne nowe 
doświadczenie, którego na pewno nie zapomnimy. 

Patrycja Perka (3D) 
 

A TO POLSKA WŁAŚNIE… 
 

„A to Polska właśnie...” to tytuł konkursu 
turystyczno-krajoznawczego organizowanego przez 
Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. 
W dniu 10 II odbyły się eliminacje szkolne, spośród 
których wybrano trzech naszych przedstawicieli na 
półfinał w Łodzi (14 II). Reprezentowali nas: Anna 
Mrozowska (2A), Mateusz Jasek i Kesja Janik (3D). 
Materiał obejmował znajomość polskiej historii, 
geografii, przyrody, a także zwyczajów i tradycji. 
Eliminacje szkolne składały się z 15 pytań 
otwartych, natomiast półfinał zawierał 50 pytań 
testowych oraz mapę konturową Polski, gdzie 
należało zaznaczyć wymienione rzeki, miasta, 
regiony geograficzne oraz sąsiadów Polski. 
W półfinale spotkaliśmy się z 60 uczniami z 27 
szkół z naszego regionu. Wielki finał odbył się 25 II 
podczas targów Regiony turystyczne „NA STYKU 
KULTUR”. Dla najlepszych została przewidziana 
darmowa nauka w wyżej wymienionej szkole oraz 
cenne nagrody: książki i sprzęt elektroniczny. 

Zachęcamy do poszerzenia swojej wiedzy 
o Polsce i startowania w konkursie za rok. 

Kesja Janik (3D) 
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WIZYTA W ST. MARIENTHAL 
(fot. uczestników spotkania) 
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„OSKAR I PANI RÓŻA” W SIERADZKIM WIĘZIENIU 
 
We wtorek 15 lutego o godz. 12.00 odbył się występ Grupy Teatralnej „Zamkowa” w sali widowiskowej 

Zakładu Karnego w Sieradzu. Na spektakl pt. Oskar i pani Róża przybyło około 50 więźniów. Przedstawienie zostało 
przygotowane z inicjatywy p. prof. Sylwii Dęgi oraz pana Jakuba Werbińskiego, kierownika ds. wychowawczo-
kulturalnych sieradzkiego więzienia. W spektaklu wzięły udział uczennice ZSZ: Marta Gruszel i Agata Powalska, 
a także absolwenci ZSZ: Marcin Marchlewski, Artur Pertkiewicz, Kamil Pietrzak oraz uczennica II LO, Martyna 
Nowicka. 

Po spektaklu przeprowadziłyśmy rozmowę z funkcjonariuszem sieradzkiego więzienia, młodszym chorążym 
Grzegorzem Kasprzykowskim. 
„Kurier Zamkowy”: Podobno grał Pan w serialach Pitbull, Skorumpowani oraz w M jak miłość? 
Pan Grzegorz Kasprzykowski: Tak, występowałem w tych serialach. Dzięki nim udało mi się poznać wiele 
interesujących i sławnych osób, m. in. Oliwera Grunera, Jerzego Trelę (Skorumpowani), Roberta Moskwę. 
„KZ”: Jakie role najczęściej Pan odgrywał? 
GK: Najczęściej występowałem w roli kaskadera lub czarnego charakteru. 
„KZ”: Jak długo trwa praca na planie przy kręceniu poszczególnych scen? 
GK: Akcje należy często powtarzać, przez co czas nagrania jednej sceny może trwać od 6 do 12 godzin. 
„KZ”: Czy sceny kaskaderskie są proste do odegrania i czy są odpowiednio zabezpieczone przed niepożądanymi 
konsekwencjami? 
GK: Sceny kaskaderskie nigdy nie były i nie będą proste do wykonania, gdyż jest wymagane duże skupienie 
i ostrożność. Bardzo trudne są do przedstawienia sytuacje, w których są wykorzystywane niebezpieczne rekwizyty 
takie jak: łańcuchy, noże, przedmioty ciężkie, którymi można sobie zrobić krzywdę. 
„KZ”: Czy doznał Pan jakiś bardzo poważnych obrażeń? 
GK: Odniosłem wiele obrażeń na planie filmowym, lecz najpoważniejszym był złamany nos. 
„KZ”: Co trzeba zrobić, by dostać się na casting do filmu? 
GK: Najpierw należy zapisać się do agencji i po prostu czekać na telefon. Mój pierwszy casting był bardzo 
spontaniczny: szybki telefon i szybka odpowiedź. 
„KZ”: Co się dzieje na takim castingu? 
GK: Na samym castingu należy powiedzieć jakieś zdanie na kilka sposobów, np. wolno, szybko, cicho, głośno itd. 
Moja rada dla wszystkich, którzy wybierają się na taki casting: nie należy się bać, tylko podejść na luzie, ale należy 
uważać na agencje, które oszukują. 
„KZ”: Pracuje Pan jako funkcjonariusz w służbie więziennej w Sieradzu. Czy myśli Pan o kontynuacji przygód z TV? 
GK: Chciałbym podjąć próbę założenia własnej agencji kaskaderskiej, gdyż byłem zawodnikiem karate wraz 
z Robertem Moskwa, więc mam doświadczenie. Raz zdobyłem brązowy medal na mistrzostwach karate w Europie. 
Obecnie trenuję w Studiu „Relaks” zawodników MMA. Chętnych bardzo zapraszam  
„KZ”: Dziękujemy bardzo za poświęcenie nam czasu i rozmowę. 
GK: Ja również dziękuję. 

Marta Gruszel & Agata Powalska (2a) 
 
PS W dniu 23 lutego p. prof. Sylwia Dęga otrzymała z Zakładu Karnego w Sieradzu Podziękowanie nast. treści: 

Składam serdeczne podziękowanie za owocną współpracę. Spektakle prezentowane przez Grupę Teatralną 
„Zamkowa” cechuje olbrzymia wrażliwość i ukazywanie cennych wartości, którymi powinien kierować się każdy 
z nas. Wpisują się one doskonale w pracę resocjalizacyjną i pomagają nam w dotarciu do osądzonych ze szlachetnymi 
treściami. 
 

Dyrektor 
Zakładu Karnego w Sieradzu 
ppłk mgr Ireneusz Wolman 

 
Z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” odbyły się następujące spotkania: 

 
W środę 9 II o godz. 14.00 w sali 110 z dziennikarzem, panem Krzysztofem Lisieckim, którego tematem była 

postać Antoine’a Cierplikowskiego – światowej sławy fryzjera z Sieradza. Spotkanie połączone zostało z projekcją 
filmu pt. Antoine – geniusz z Sieradza. 

We wtorek 22 II o godz. 14.00 w sali 111 – spotkanie z panem Ireneuszem Wolmanem (dyrektorem Zakładu 
Karnego w Sieradzu). 

W czwartek 3 III o godz. 13.00 w sali 111 – z poetą Jerzym Nadratowskim pt. „W stronę gwiazd…” 
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KONKURS RELIGIJNY 
(fot. Łukasz Kolanek) 
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KĄCIK KULINARNY MILENY DZIADEK 
 

Świderki z cukinią i papryką 
Składniki: 

* 2 średnie cukinie 
* 3 różnokolorowe papryki 
* duża czerwona papryka 
* pęczek mieszanych ziół ( bazylia, tymianek, mięta), 

* ¼ szklanki oliwy 
* sól, pieprz 
* 40 dag makaronu świderki 
* 15 dag sera feta 

 

Wykonanie: 
Cukinie i papryki umyć, osuszyć. Z cukinii odciąć końce, pokroić w małą kostkę. Papryki przekroić, oczyścić 

z pestek, pokroić w małą kostkę. Cebulę obrać i bardzo drobno pokroić. Świeże zioła opłukać, osuszyć i pokroić. 
Pokrojoną cukinię, paprykę i cebulę połączyć z ziołami, przełożyć do rondla z rozgrzaną oliwą, wymieszać. Doprawić 
solą i pieprzem. Dusić razem około 10 min (nie za długo, żeby warzywa były chrupiące). Makaron ugotować al dente 
w osolonym wrzątku, osączyć i gorący wymieszać z sosem warzywnym. Każdą porcję posypać pokruszoną feta.  
 

Gryczniaki 
Składniki: 

* 30 dag mielonego mięsa 
* ½ szklanki kaszy gryczanej 
* 10 dag żółtego sera 

* ½ pora, jajko 
* 1/3 szklanki bułki tartej 
* pieprz ziołowy

* zioła prowansalskie 
* olej do smażenia 
* sól

 

Wykonanie: 
Kaszę gotujemy do miękkości, odcedzamy, studzimy. Por myjemy, drobno kroimy i wsypujemy do kaszy. 

Dodajemy mięso, wbijamy jajko, doprawiamy i mieszamy. Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Wsypujemy 
do kaszy i mieszamy, aż powstanie jednolita masa. Formujemy kotlety i obtaczamy w bułce tartej. Smażymy 
na rozgrzanym oleju na średnim ogniu. 

Smacznego!!! 
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KLASĘ W SZKOLE 
 
Organizator: 

Samorząd Uczniowski 
 

Cel: 
Konkurs ma na celu mobilizację uczniów 

do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i do współ-
odpowiedzialności za jej funkcjonowanie. Cele te mają 
być osiągnięte dzięki rywalizacji między klasami 
w różnych dziedzinach życia szkoły, która ma wyłonić 
„NAJLEPSZĄ KLASĘ W SZKOLE”, będącą wzorem 
najlepszej klasy naszej szkoły. 
 

Uczestnictwo : 
W konkursie biorą udział wszystkie klasy ZSP Nr 2 

w Sieradzu. 
 

Czas trwania konkursu: 
1. Konkurs trwa od początku II semestru. 
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas zakoń-
czenia roku szkolnego 2010/2011. 
3. Laureatem konkursu jest klasa, która zajmie I miejsce. 
4. Klasa, która w danym roku szkolnym zajmie I miejsce 
w konkursie ma prawo do tytułu NAJLEPSZEJ KLASY 
W SZKOLE przez cały następny rok szkolny. 
 

W skład komisji wchodzą: 
Przewodniczący Samorządu Szkolnego, zastępcy 

przewodniczącego Samorządu Szkolnego, opiekunowie 
Samorządu Uczniowskiego. 
 

Kryteria oceny: 
 

Średnia ocen klasy 
Jurorzy będą brali pod uwagę średnią ocen klasy 

w II semestrze. Klasa, która osiągnie najwyższą średnią 
wygrywa w kategorii „Wyniki w nauce”. 
Frekwencja 

Oceniana będzie obecność klasy na zajęciach 
lekcyjnych. Klasa, która będzie miała najwyższą 
frekwencję wygrywa w kategorii „Frekwencja klasy”. 
Aktywność sportowa 

Ocenie podlega rywalizacja szkolna w różnych 
dyscyplinach sportowych. Punktacja dotyczy efektów 
końcowych, tj. uzyskanych wyników na koniec roku 
szkolnego przez wyniki indywidualne jak i udział 
uczniów z danej klasy w drużynach szkolnych. 
W kategorii „Wyniki w sporcie” wygrywa klasa, która 
osiągnie najwyższe wyniki sportowe oraz która ma wielu 
reprezentantów.

 

Spośród trzech klas, które zwyciężą w powyższych kategoriach zostanie wybrana 
NAJLEPSZA KLASA W SZKOLE. 
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WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Książka Rachel Hawkins pt. Dziewczyny z Hex 
Hall to opowieść o Sophie, dziewczynie, która ciągle 
wpada w różne tarapaty. Dlatego trafia do Hekate Hall, 
gdzie znajduje się szkoła z internatem dla 
zmiennokształtnych czarownic i elfów, aby zapanować 
nad swoją niezwykłą mocą.  

Już pierwszego dnia, gdy przyjeżdża do Hekate Hall, 
dzieją się dziwne rzeczy. W szkole poznaje Archera, 
w którym wkrótce się zakochuje. Później okazuje się, 
że on ma już dziewczynę i to znienawidzoną przez nią. 

Sophie przyjaźni się z Jenną – wampirzycą, z którą 
mieszka. W pokoju po pewnym czasie zaczynają się 
problemy. Ktoś atakuje sabat mrocznych czarownic, 
a wszystkie podejrzenia padają na jej najlepszą 
przyjaciółkę. Sophie podejmuje próby znalezienia 
sprawcy i dowiaduje się straszliwej prawdy… 

Jeżeli chcesz się przekonać, co się stało z Sophie 
i sabatem, przeczytaj tę książkę. Zapewniam, że warto – 
jest ciekawa, trzyma w napięciu i wciąga. Bardzo 
zachęcam do jej przeczytania 

Patrycja 
 

Laura jest tytułową bohaterką książki Petera 
Freunda pt. Laura i tajemnica Aventerry. Jak każdy 
człowiek ma problemy, jednak jej życie zmienia się 
znacząco w dniu 13 urodzin. 

Od swojego profesora dowiaduje się, że została 
wybrana do trudnej misji: musi odnaleźć Kielich Jasności 
i uchronić przed śmiercią Elisona – Piastuna Światła. 
Jeżeli nie podoła wyzwaniu, kielich wpadnie w ręce 
księcia Borbona, a to przyczyni się do zagłady dwóch 
planet: Aventerry i Gwiazdy Ludzkiej (Ziemi). Siły 
ciemności robią wszystko, aby jej przeszkodzić 

w znalezieniu kielicha. Na szczęście Laura ma 
przyjaciół… 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy Laurze uda się 
odnaleźć kielich, uratować Elisona i obie planety od 
Wiecznej Nicości, przeczytaj tę książkę, a przekonasz 
się, że było warto. 

Patrycja 
 

Książka Doroty Terakowskiej pt. Poczwarka 
opowiada historię szczęśliwego małżeństwa – Adama 
i Ewy. Są to ludzie młodzi, którzy starannie zaplanowali 
swoje życie oraz życie swojego nienarodzonego jeszcze 
dziecka. Ich świat zostaje odwrócony do góry nogami, 
gdy okazuje się, że dziecko, które się narodziło, nie jest 
takie jakiego oczekiwali. Dziewczynka rodzi się 
z zespołem Downa i to z najcięższą postacią tej choroby. 

Ewa mimo niechęci męża do dziecka, postanawia 
zabrać córkę do domu. Wtedy zaczynają się problemy… 

Poczwarka to książka ukazująca różnego rodzaju 
problemy związane m. in. z trudnością zaakceptowania 
odmienności dziecka. Pokazuje jak ludzie nie potrafią 
pogodzić się z tym, że ich dziecko jest chore, ich 
niepewność, strach, a także obawy o to, czy uda im się je 
dobrze wychować. Prowadzi to do pogorszenia relacji 
między małżonkami, sprawia, że oddalają się od siebie, 
stają się sobie obcy. Książka ukazuje także siłę oraz 
wytrzymałość w dążeniu do tego, by mimo wszystko 
utrzymać rodzinę w komplecie. 

Jest to bardzo ciekawa i wzruszająca książka. 
Opisuje ból, cierpienie, odrzucenie, miłość, rozdarcie 
pomiędzy dzieckiem a mężem, a także siłę, wiarę 
i nadzieję w to, że wszystko się ułoży. 

Gorąco polecam! 
Magdalena Marchewa (2G) 

 

PRESTIŻOWA NAGRODA 
DLA „POLSKIEGO PISARZA, KTÓRY PISZE PO WĘGIERSKU” 

 
György Spiró otrzymał „Angelusa”. Ta literacka nagroda Europy Środkowej jest przyznawana autorowi 

najlepszej książki prozatorskiej wywodzącemu się z naszej części kontynentu. W grudniu ubiegłego roku jury pod 
przewodnictwem Natalii Gorbaniewskiej we Wrocławiu wyróżniło powieść Mesjasze wspomnianego pisarza, która 
opowiada o sekcie towiańczyków. Spiró otrzymał 150 tys. złotych a tłumaczka tejże książki – 20 tys. złotych. 
Co ciekawe, pisząc tę książkę autor korzystał z polskich źródeł. Zbieranie materiałów i przygotowywania zajęły mu 
dziesięć lat, natomiast samo pisanie – dwa lata. György Spiró zaczął się uczyć języka polskiego w 1969 roku; w 1972 
roku przyjechał do Wrocławia i od tego momentu zaczęła się jego przygoda związana z pisaniem o Polsce. Bardzo 
ceni sobie wielu naszych poetów i pisarzy, m. in. Adama Mickiewicza i Witolda Gombrowicza. Z drugiej jednak 
strony mówi o Mickiewiczu jak o grzeszniku. W jego mniemaniu był także „dyktatorem”, który wywierał ogromny 
wpływ na otoczenie. 

Autor podziwia wielobarwność kulturową Europy i dlatego pisał także o wielu innych narodach: Rzymianach, 
Żydach, narodach współczesnych Węgrzech i Jugosławii. Główny motyw przewodni pracy twórczej György Spiró 
wyrażają słowa: „Nie jest tak, że zamykam się w jednym kręgu. I nie interesuje mnie ideologia, tylko ludzie. (…) 
Dlatego właśnie jestem pisarzem – bo zajmuję się ludźmi.” 

Serdecznie gratulujemy nagrody! I czekamy na dalsze książki utrzymane w polskim klimacie. 
Kesja Janik (3D) 
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WIERSZE PATRYCJI SMOSNEJ 
 

Zobaczyłam oczy Twe 
 

Gdy staliśmy blisko siebie 
Ja spojrzałam raz na Ciebie. 
Zobaczyłam Twoją twarz 
I że ładne oczy masz. 
Zobaczyłam oczy Twe 
I chcę zawsze patrzeć w nie. 

 
Ciągle śnię 

 

Chcę całować Cię bez końca 
W nocy i o wschodzie słońca. 
Chcę dotykać Twoich rąk, 
By złączone w jeden krąg 
Wciąż mówiły Tobie, że… 
Ja o Tobie ciągle śnię. 
Chcę uśmiechem Ciebie darzyć, 
Chcę o Tobie ciągle marzyć, 
Chcę być Twoim przyjacielem, 
Czasu spędzać z Tobą wiele. 

 
Kropelką 

 

Kocim dotykiem ciała 
Znacząc grzeszne ślady 
Zaistniałam kropelką 
Wilgotnej mej tęsknoty. 
W rozkoszy niecierpliwej, 
Zamkniętej w Twych ramionach, 
Pomrukiem pożądania. 

 
Jesteś… 

 

Jesteś dla mnie światłem ulic, 
Które każą mi iść. 
Jesteś dla mnie Księżycem, 
Który świeci bardzo mocno. 
Jesteś dla mnie tlenem, 
Który trzyma mnie przy życiu. 
Jesteś moją drugą połówką serca, 
Bez której nie mogę żyć. 
Jesteś dla mnie wskazówką 
Która mnie prowadziła. 
Byłeś moim przyjacielem, 
Któremu mogłam wszystko powiedzieć. 
Byłeś dla mnie podporą, 
Która mnie podtrzymywała w trudnych   
chwilach. 
Byłeś sensem mego życia, 
Które odeszło razem z Tobą. 

 
Tylko Ty 

 

Gdy słyszę Twój głos w słuchawce 
Nagle na mej twarzy pojawia się uśmiech. 

Gdy widzę Cię nawet z daleka 
W moich oczach pojawiają się iskierki. 
Gdy czytam SMS-y, w których wyznajesz mi miłość 
Łzy same pojawiają się w moich oczach. 
 

Życie 
 

Życie jak koło się toczy: 
Raz szybciej, raz wolniej. 
Życie jest jak morze: 
Raz spokojne, raz burzliwe. 
Życie jest jak podróż pociągiem: 
Jedno trwa dłużej, inne krócej. 
 

Czasami 
 

Czasami trudno pogodzić się z sytuacją, 
W której się znajdujemy. 
Czasami potrzebujemy się wypłakać, 
Aby lżej się nam na sercu zrobiło. 
Czasami, gdy kogoś nagle zabraknie, 
Czujemy smutek, rozpacz, 
Ale musimy się z tym pogodzić 
I żyć dalej. 
 

Życie 
 

Gdy Twój kolejny znajomy 
Jest chowany dwa metry pod ziemią 
Nagle zdajesz sobie sprawę, 
Że życie to chwila, 
Że na Ciebie też przyjdzie pora. 
Więc przestań się nad sobą użalać, 
Tylko weź się za siebie, 
Aby nie żałować żadnej chwili. 
 

* * * 
 

„Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.” 
Po tych słowach już nie wróci, 
Ale jest w naszych sercach 
I gdy będziesz mieć dni słabości, 
To pomyśl o nim choć przez chwilę, 
A on przybędzie od Boga. 
 

Wiadomość 
 

Świat zawirował wokół mnie, 
Gdy przeczytałam od Ciebie wiadomość. 
Była tak piękna, tak cudowna, 
Bo płynęła z głębi Twojego cieplutkiego serca. 
Oddałeś w niej swoje uczucia –  
Wszystko, co wówczas do mnie czułeś. 
Napisałeś o swojej tęsknocie, miłości, 
Aż zabrakło mi słów i tchu, a w oczach 
pojawiły się łzy.
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GDY CHODZISZ SMUTNY I ZŁY 

 

Gdy chodzisz smutny i zły, 
A obok ciebie spłaszczonych dni szeregi 
Mijają, 
A naokoło tyle szarości –  
Tak łatwo ugiąć się aż do ziemi 
Pod jarzmem strachu. 
A przecież tak niewiele potrzeba, 
By góry na dłoni przenosić, 
Wystarczy słowo, uśmiech – słoneczny promień. 
I tak niewiele potrzeba, 
By widzieć świat na różowo, 
Zobaczyć, że słońce świeci i kwiaty kwitną. 
Wystarczy w oczach błękitnych wesoły płomień, 
Wystarczą słoneczne błyski w rozwianych włosach. 
I tyle nagle w nas wiary 
I tyle nagle nadziei, 
Optymizm ciągle zielony zakwita w wiersze, 
To nic, że góry się kruszą, 
Powstają nowe doliny, 
A wielkie koło świata pędzi przez kosmos. 
My przecież zawsze zdążymy uciec po mlecznej drodze 
Na swoją planetę Wenus. 
 

Dla Dawida 
Z serdecznym pozdrowieniem 

Zbigniew Łuczak 
 

KOMUNIKATY 
 

21 stycznia br. minęła 90. rocznica urodzin Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji w bibliotece szkolnej 
można zapoznać się z wystawą okolicznościową poświęconą 
życiu i twórczości tego poety czasu ostatniej wojny. 

W poniedziałek 7 II i w środę 9 II w walentynkowym 
spotkaniu z poezją w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Sieradzu wzięły udział klasy: 3F i 1a (7 II pod opieką 
p. prof. G. Brodackiego) oraz 2L (9 II pod opieką p. prof. 
D. Danielewskiego). Podczas spotkania uczniowie mieli okazję 
zapoznać się z wierszami autorstwa pana Zbigniewa Łuczaka, 
dyrektora MBP, który osobiście deklamował swoje wiersze. 
Twórczość poetycka pana dyrektora spotkała się z żywym 
zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie chętnie podejmowali 
dyskusję z autorem, uczeń kl. 1a, Dawid Kubik, otrzymał 
od pana Zbigniewa Łuczaka kserokopię wygłoszonego podczas 
spotkania wiersza pt. Gdy chodzisz smutny i zły z dedykacją 
autora. 

Zajęcia z pracownikami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sieradzu odbyły się nast. klasach: 1H (9 II) 
oraz 1F i 1G (10 II). 

W poniedziałek 21 II o godz. 10.40 do teatru miejskiego na 
Zdążyć przed Panem Bogiem udały się klasy 3A, 4D, 4F i 4L 
pod opieką p. prof. I. Bednarek, A. Margraf i M. Plesiewicz. 

We wtorek 22 II do łódzkiego Teatru Powszechnego 
pojechały na spektakl pt. Next Ex klasy 2F i 3B wraz z p. prof. 
S. Dęgą i M. Kwiatusińską  

W środę 23 II o godz. 10.40 i 11.30 w sali 07 odbyło się 
spotkanie klas maturalnych  z przedstawicielami Powiatowego 
Urzędu Pracy w zakresie doradztwa zawodowego. 

We wtorek 1 III na targi edukacyjne, organizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Sieradzu, wybrały się klasy maturalne 
pod opieką p. prof. A. Plesiak, R. Trojszczaka, M. Świniars-
kiego i ks. M. Pachlińskiego. 

 

LUTOWA OSIEMNASTOLATKA 

MARCELINA (ur. 23 II 1993 r.) – klasa 2b 
 

MARCOWA OSIEMNASTOLATKA 

KAROLINA (ur. 2 III 1993 r.) – klasa 2b 
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NA CO DO KINA? 
 
Od 11.03.2011 

 

Skąd wiesz? 
Obsada: Reese Witherspoon, Paul Rudd, Jack Nicholson; 
reżyseria: James L. Brooks; 
dramat/komedia/romans, USA, 2010. 
Dwoje ludzi spotyka się w najgorszą noc w ich życiu, 
kiedy nieszczęście wystawia ich na próbę. 
 

Od 18.03.2011 
 

Sex story 
Obsada: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes; 
reżyseria: Ivan Reitman; 
komedia, USA, 2011, 94 min 
Opowieść o dwójce młodych ludzi, których na początku 
łączy tylko związek fizyczny, ale z czasem ich znajomość  
staje się coraz bardziej romantyczna. 
 

Jestem Bogiem 
Obsada: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie 
Cornish; reżyseria: Neil Burger; 
thriller, USA, 2011 
Intelektualny próżniak, który jest uzależniony od koka-
iny, zaczyna pracę jako copywriter w małym wydaw-
nictwie.  
Przez zbieg niewyjaśnionych przypadków, w posiadanie 
Eddiego trafia MTD-48, narkotyk wywołujący ciekawe  
efekty. Kiedy nasz bohater zażywa go po raz pierwszy, 
odkrywa że narkotyk czyni go znacznie mądrzejszym, ale  
także szybszym i bardziej charyzmatycznym. Ułatwia mu 
on życie pod wieloma względami, jednak jak każdy  
narkotyk, tak również i ten powoduje skutki uboczne... 

 

Od 25.03.2011 
 

Dzień dobry TV 
Obsada: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton, 
Jeff Goldblum; reżyseria: Roger Michell; 
komedia, USA, 2010, 102 min 
Bohaterką opowieści jest producentka telewizyjna i ikona 
w branży, która zatrudnia kapryśnego prezentera do 
swojego porannego programu by poprawić jego 
oglądalność. 
 

Kobieta, która pragnęła mężczyzny 
Obsada: Marcin Dorociński, Sonia Richter;  
reżyseria: Per Fly 
Dania, 2010, 100 min 
Młoda Dunka, uznana artystka, fotograf mody, ciągle na 
walizkach między kolejnymi sesjami na całym świecie, 
przypadkowo spotyka w Paryżu mężczyznę, który budzi 
w niej niezwykle silną namiętność. Intensywność tego 
romansu sprawia, że sens całego jej dotychczasowego 
życia staje pod znakiem zapytania.  
 

Sucker Punch 
Obsada: Emily Browning, Vanessa Hudgens, 
Abbie Cornish, Jamie Chung, Jena Malone;  

reżyseria: Zack Snyder 
akcja/fantasy/thriller, USA, 2011 
Młoda kobieta zostaje umieszczona przez ojca w szpitalu 
psychiatrycznym, gdzie w ciągu pięciu dni ma zostać 
poddana lobotomii. W czasie pobytu w szpitalu 
dziewczyna kreuje w swojej wyobraźni alternatywną 
rzeczywistość, w której może ukryć się przed bólem. 
W tym świecie rodzi się także pomysł na ucieczkę. 
Zanim to jednak nastąpi dziewczyna musi zgromadzić 
pięć przedmiotów, które nie tylko pomogą jej 
w wydostaniu się ze szpitala, lecz także ochronią od 
defloracji przez ohydnego mężczyznę. 
 

Los numeros 
Obsada:Lesław Żurek, Justyna Schneider,  
Tamara Arciuch; reżyseria: Ryszard Zatorski 
komedia kryminalna, Polska, 2011 
Pewnego dnia życie odważnego i bezkompromisowego 
policjanta Kuby przybiera dość zwariowany obrót. Kuba 
wygrywa 17 milionów na loterii i natychmiast wciągnięty 
zostaje w kumulację przedziwnych zdarzeń oraz 
miłosnych zawirowań. 

Przyg. Kesja Janik (3D) 
 
 Z DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATU 

W REGIONIE ŁÓDZKIM 
 

Dnia 23 lutego br. w Łódzkim Domu Kultury odbyła 
się konferencja organizowana przez Fundacje Edukacji 
i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Ferso” 
na temat „Wolontariat i współpraca w regionie łódzkim – 
wymiana dobrych praktyk”. Naszą szkołę oraz TWI 
„Zamkowa 15” reprezentowały uczennice z klasy 3D: 
Sylwia Jasiak, Patrycja Perka i Katarzyna Świstacz pod 
opieką p. prof. Marty Siniarskiej. 

Celem konferencji było zapoznanie uczestników 
z aktualną sytuacją w obszarze współpracy między-
narodowej, edukacji kulturalnej i obywatelskiej 
w naszym regionie, wymiana dobrych praktyk oraz 
promocja podmiotów aktywnie zaangażowanych w te 
działania. Uczestnicy projektów podzielili się swoim 
doświadczeniem z realizacji takich programów, jak: 
Program uczenie się przez całe życie (w tym: Grundtvig, 
Erasmus), Program „Młodzież w Działaniu”, Kultura 
2007-2013 oraz inicjatywy lokalne na rzecz edukacji 
międzykulturowej i obywatelskiej. 

Więcej informacji o działalności wolontariatu 
europejskiego podamy w następnym numerze. 

Patrycja Perka (3D) 
 
Szósty w roku szkolnym 2010/2011 numer „Kuriera 

Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Patrycja 
Perka, Kesja Janik (3D), Milena Dziadek, Marta Gruszel, 
Agata Powalska (2a), Patrycja Ciołek (1H), Paweł Fornalski 
(1L), Magdalena Marchewa (2G), Łukasz Kolanek (3L; fot.) 
pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
 


