
WIOSNA !!! 
 

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,  
Wiosna - znów nam ubyło lat,  
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.  
Śpiewa skowronek nad nami,  
Drzewa strzeliły pąkami,  
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.  
 
Ktoś na niebie owce wypasa, hej  
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej  
Nawet w bramie pan Walenty stróż,  
puszcza wiosną nowe pędy , już. 
 
Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram,  
I na spacer poszedł sobie sam.  
Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć,  
By zieloną wiosnę w głowie mieć.  
 
Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,  
Wiosna - znów nam ubyło lat,  
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.  
Śpiewa skowronek nad nami,  
Drzewa strzeliły pąkami,  
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty. 

 
MARCOWE TARGI EDUKACYJNE 

 
W czwartek 20 marca podczas kilkugodzinnych 

targów edukacyjnych zorganizowanych w sali „C" 
Starostwa Powiatowego młodzież gimnazjalna miała 
okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placówek 
oświatowych powiatu sieradzkiego. 

Na targach zaprezentowało się łącznie 13 placówek 
i instytucji rynku pracy z powiatu sieradzkiego: oba 
sieradzkie licea ogólnokształcące, ZSP Nr 1 i 2 w 
Sieradzu, ZSP w Złoczewie, Błaszkach, Warcie 
i Męckiej Woli, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, a także 
Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna. 

Nas najbardziej interesuje, rzecz jasna, obecność 
naszej szkoły na tych targach. 

– Udział w targach to nie tylko promocja szkoły 
i kierunków kształcenia. Korzyści z tych targów widzę 
dwie: pierwsza to oczywiście reklama naszej szkoły. 
Drugą jest doświadczenie, jakie zdobywają uczniowie 
technikum organizacji reklamy, bo to dziewczęta z tej 
właśnie klasy przygotowały oprawę naszego stoiska i za 
to, jak również za organizację pracy na targach, 
uczennice dostaną oceny. Ich zadaniem było m. in. 
obfotografowanie stoisk pozostałych uczestników 
targów. Zdjęcia te będą później cennym materiałem 
dydaktycznym podczas zajęć, na których omówimy 
mocne i słabe strony stoisk poszczególnych szkół – 
wyjaśniał p. prof. Marcin Świniarski. 

W NUMERZE: 
 

• O „Żołnierzach Wyklętych” – piszemy na s. 2; 
• O szkolnych konkursach – przeczytasz na s. 3-4; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 5; 
• Wiersze miłosne – znajdziesz na s. 6; 
• Na co warto pójść do kina? – dowiesz się na s. 7; 
• Interesującą książkę – prezentujemy na s. 8; 
• O tegorocznych Oscarach – przeczyutasz na s. 9; 
• Podsumowanie Igrzysk Olimpijskich w Soczi – znajdziesz 
na s. 10. 
 

Targi trwały w godz. 10-15. W tym czasie salę „C"
odwiedziło kilkuset gimnazjalistów ze wszystkich gmin 
powiatu sieradzkiego. 

Przypomnijmy, że sześć szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Sieradzki zaprezentowało się
7 marca na targach edukacyjnych pod hasłem „Zaproście 
nas do siebie" w Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz.
Wśród nich była oczywiście także nasza szkoła. 
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 
 

to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 III poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowione 
na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. „Żołnierze Wyklęci” zwani także Żołnierzami Niezłomnymi to 
antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej 
ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Szacuje się, że 
w walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. osób. Żołnierze ci, w latach PRL nazywani „reakcyjnym 
podziemiem", „bandytami" lub „faszystami" dopiero w wolnej Polsce zostali uhonorowani pamięcią. 

A oto niektórzy z nich: 
 
Józef Kuraś, ps. „Orzeł”, „Ogień” (ur. 23 X 1915 w Waksmundzie, zm. 22 II  1947 w Nowym Targu – partyzant 
na Podhalu w czasie II wojny światowej 
  
Stanisław Sojczyński pseud. „Warszyc", „Wazbiw", „Wojnar", „Świrski", „Awr", „Zbigniew" (ur. 30 III 1910 
w Rzejowicach, zm. 19 II 1947 w Łodzi) − generał brygady (kapitan piechoty za życia) Wojska Polskiego i Armii 
Krajowej, organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 
  
Marian Bernaciak, ps. „Orlik”, „Dymek” (ur. 6 III 1917 w Zalesiu k. Ryk, zm. 24 VI 1946 we wsi Piotrówek 
(województwo mazowieckie) – podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, członek ZWZ-AK, dowódca oddziału 
partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie. 
  
Zygmunt Edward Szendzielarz, ps. „Łupaszka” (ur. 12 III 1910 w Stryju, zm. 8 II 1951 w Warszawie) – major 
kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 
  
Anatol Radziwonik, ps. „Olech” (ur. 20 II 1916 w Briańsku na terenie Rosji, zm. 12 V 1949 na Nowogródczyźnie) – 
podporucznik WP, od 1943 w AK, jeden z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego 
i niepodległościowego, ostatni dowódca zorganizowanych struktur polskiego podziemia niepodległościowego na 
ziemi nowogródzkiej. 
 
Henryk Antoni Flame vel Flamme, ps. „Grot”, „Bartek” (ur. 19 I 1918 we Frysztacie na Zaolziu, 
zamordowany 1 grudnia1947 w Zabrzegu) – polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan 
Narodowych Sił Zbrojnych. 
  
Zdzisław Broński ps. „Uskok” (ur. 24 XII 1912 w Radzicu Starym w gminie Ludwin, zm. 21 V 1949 w Dąbrówce) 
 – podoficer rezerwy Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca oddziału 
partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie. 
  
Władysław Łukasiuk ps. „Młot” (ur. 16 II 1906, zm. 27 VI 1949) – kapitan WP/AK, partyzant antykomunistyczny 
ziemi podlaskiej. 
  
Franciszek Olszówka, ps. „Otto” (ur. 3 XII 1924, zm. 8 II 1946 w Pisarzowicach) – żołnierz polskiego podziemia 
antykomunistycznego, dowódca oddziału działającego na terenie powiatów Kępno, Namysłów i Kluczbork 
w latach 1945-1946. 
  
Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (ur. 3 IX 1928 w Guszczewinie, zm. 28 VIII 1946 w Gdańsku) – sanitariuszka 
4 szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady 
działającym na Pomorzu. Bohaterka spektaklu telewizyjnego Sceny Faktu Teatru Telewizji z 2006 
w reżyserii Wojciecha Tomczyka pt. Ja jedna zginę opowiadającym o mordzie sądowym na sanitariuszce Danucie 
Siedzikównie. Bohaterka była sanitariuszką AK. Została skazana na karę śmierci za przyłączenie się do oddziału 
majora Szendzielarza ps. „Łupaszko”, podporządkowanego legalnym władzom Rzeczypospolitej na uchodźstwie. 
Sędziowie oparli się na fałszywych zeznaniach milicjantów, zresztą nie do końca ją obciążających. W grypsie do babci 
Siedzikówna napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba." 
 

W poniedziałek 3 marca w I LO w Sieradzu odbył się finał Konkursu Wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych” 
zorganizowany przez Biuro Posła na Sejm RP Piotra Polaka i Biuro Europosła Janusza Wojciechowskiego. W konkursie 
wzięło udział 29 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego. Naszą 
szkolę reprezentowali: Monika Bobrowska (3F) i Jan Stabrawa (4F). Zwycięzcami zostali uczniowie reprezentujący ZSP 
Nr 1 w Sieradzu. W nagrodę wyjadą do Brukseli na zaproszenie europosła J. Wojciechowskiego. 
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SPRZEDAWCA ROKU 2014 
 

W dniu 17 II 2014 roku w naszej szkole odbył się 
konkurs „Sprzedawca Roku 2014”. Była to VI edycja 
konkursu, do udziału w którym zaproszono młodzież klas 
II z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Błaszek 
i Złoczewa. Konkurs składał się z pięciu etapów. 
Pierwszym etapem był test sprawdzający wiedzę 
teoretyczną, składał się z 20 pytań. Kolejne, pozwoliły 
zaprezentować siebie jako sprzedawcę, wykazać się 
umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, doradztwem 
sprzedażowym, przy zastosowaniu poznanych na 
zajęciach metod i technik. Ważnym elementem konkursu 
jest zawsze rozmowa kwalifikacyjna, gdzie uczestnicy po 
chwili przygotowania przystępują do zaprezentowania 
siebie w taki sposób, aby potencjalny pracodawca uznał 

go za najlepszego kandydata do pracy w sklepie. 
Zadaniem uczestników jest rozwiązanie hipotetycznego 
problemu i podanie najlepszego rozwiązania.  

Zwycięzcy: I miejsce Anna Żyła (ZSP Nr 2 Sieradz), 
II miejsce Przemysław Ratajczyk (ZSP Błaszki) i III 
miejsce Milena Oleksiak (ZSP Nr 2 Sieradz). 

Zwycięzców uhonorowano nagrodami, pozostali 
uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy. Poziom 
konkursu był wyrównany, a młodzież doskonale 
przygotowana. Konkurs był zorganizowany we współpra-
cy z OHP, który reprezentowała pani Jolanta Pietrzak. 
Naszą szkołę reprezentowała pani Marlena Woźniak. 

Za rok kolejna edycja konkursu. 
M. W. 

 

(fot. p. prof. Marlena Woźniak) 

ZAPRASZAMY 
 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zaprasza: 
• we wtorek 25 III o godz. 18.00 na spotkanie z Anną 
Kufel-Dzierzgowską nt. Kraina złota i szmaragdów – 
Kolumbia, część I; 
• w piątek 28 III o godz. 18.00 na „Kalisko-sieradzki 
wieczór poetycki”; 
 

• we  wtorek  8 IV  o  godz. 18.00  na spotkanie z zielarzem 
Andrzejem Wojtkowskim nt. Zioła na przednówku, czyli 
jak wzmocnić organizm na wiosnę. 

Spotkania odbywają się w siedzibie PBP przy 
ul. Żwirki i Wigury 4. 
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ZDAWAŁO MI SIĘ NIE ROZUMIEĆ WIERSZY... 
 

Zdawało mi się nie rozumieć wierszy. Skąd ten ból? Skąd to zniesmaczenie, rozczarowanie w każdym słowie? 
Czego skutkiem były nałogi poetów, niszczenie się, a czasem nawet uciekanie się do samobójstwa? Z czasem 
zaczęłam otwierać oczy coraz szerzej. Zauważyłam, jak bardzo jesteśmy zagrożeni. Zobaczyłam obraz Ziemi 
pozbawianej zieleni na rzecz betonu, sterty śmieci na każdym kroku, wygodę ludzi, egoizm, pychę, kłamstwa. 
Zobaczyłam obłudę ludzi postawionych wysoko, ale i bezsilność przeciętnej ludności, ignorancję, brak sił i wiary, 
jedynie talent do uciekania, byle nie tu, nie w Polsce. Zauważyłam, jak ciężko żyć będąc uczciwym. Zobaczyłam, jak 
łatwo zagubić szczęście i wolność, jak człowiek upada, zapomina o prawdziwych wartościach i przelicza je na 
pieniądze. Dostrzeżenie tego rzuciło mnie na kolana. Zrozumiałam. Od zawsze marzyłam o innym świecie. Kochałam 
zatapiać się w książkach, lubiłam rozmyślać, czy to o pozytywnych aspektach życia, czy o tych mniej przyjemnych. 
Wychodziłam na spacery i chciałam widzieć zieleń i życie, a nie szarość blokowisk. Dostrzegałam błąd ludzkości, 
wolałam go popełniać, tylko postępować tak, żeby coś się w końcu zmieniło. Wierzyłam w rzeczywistość, która nie 
miała miejsca. Dlatego się wypalaliście, poeci. Poczułam ciężar budzenia się świecie pełnym ślepców. Odczułam ból 
niezrozumienia, życia z większymi ideami, które mało kto podziela. Pojęłam jak bardzo niczym się czuliście, kiedy 
wasze słowa były rozumiane jedynie przez nielicznych, którzy mają takie same poglądy. Wasze słowa nie trafiały tam, 
gdzie powinny, tam nie były rozumiane, nikt nawet nie zaszczycał ich dłuższym spojrzeniem. Jednak mój sen o 
wolności nadal trwa. Nadal mam wiarę, że coś można zmienić, że w końcu weźmie sobie do serca wasze słowa ktoś, 
kto zawsze był na nie głuchy. Wasze świadectwa wciąż istnieją, zamknięte w czarnym druku na starym papierze. 

Wierzę, że świat się przebudzi, zanim będzie za późno. Sens trafi nawet do świń. Może zrozumieją, opuszczą 
chlew, zostawią koryto i odzyskają status człowieka myślącego. 

Natalia Marchewa (2G) 
 

WYNIKI TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ I RUCHU DROGOWEGO 
 

W poniedziałek 3 marca 2014 roku w sali „C” 
Starostwa Powiatowego odbył się Turniej Wiedzy 
Pożarniczej i Ruchu Drogowego zorganizowany przez 
Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sieradzu.  

Nasza drużyna  składała się z uczniów klasy IVL: 
Pawła Fornalskiego, Bartłomieja Gołąbka i Wiktora 
Stempnia, klasy IIL: Emila Płucienniczaka, Pawła 
Dobruchowskiego oraz Tomasza Ryła z klasy IVD. 
Opiekunem drużyny był p. prof. Jacek Gruszka.  

Zadaniem uczestników konkursu pochodzących ze 
szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów było wypełnienie 
testu składającego się z 39 poleceń dotyczących wiedzy 
i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
i przepisów ruchu drogowego. Najlepsi uczniowie 
odpowiadali dodatkowo ustnie na pytania.  

Nasi „strażacy” wygrali konkurs drużynowy, 
pokonując wszystkie sieradzkie szkoły ponadgimnazjal-
ne, natomiast Wiktor Stempień w rywalizacji indywidual-
nej uzyskał trzecie miejsce. 

P. prof. Jacek Gruszka 
 

„GORĄCZKA ZŁOTA” 
 

Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Zduńskiej Woli zwraca się z prośbą o przystąpienie 
do ogólnopolskiej akcji „Gorączka Złota”. 

Celem akcji jest pozyskanie funduszy na 
dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
z najbiedniejszych rodzin. Akcja polega na zbiórce 
„złotych” monet o nominałach: 1gr, 2gr, 5g. Pierwsza 
zbiórka odbyła się w piątek 14 III 2014 r., dwie 
kolejne zostaną przeprowadzone w kwietniu i w maju. 

 Ostatecznie akcja „Gorączka złota” zakończy się 
3 VI 2014 r. 

Prosimy o włączenie się w akcję!!! 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

Dania rybne 
 

Pstrąg pieczony w rozmarynie 
 

Na cztery porcje potrzebujemy: 
 

- 4 pstrągi  
- 8-10 gałązek rozmarynu 

- 1 cytryna pokrojona w ósemki 
- sól, pieprz 

- 4 ząbki czosnku 
- oliwa z oliwek lub olej rzepakowy 

 
Sposób wykonania: 

Rybę umyć pod bieżącą zimną wodą, obsuszyć na ręczniku papierowym. Każdego pstrąga posolić i popieprzyć 
wewnątrz i na zewnątrz. Ząbki czosnku obrać i delikatnie rozgnieść dłonią o blat kuchenny, aby wydobyć aromat. 
Ryby nadziewać czosnkiem i gałązkami rozmarynu. Na dno naczynia żaroodpornego wylać oliwę, tak aby pokryła 
całą powierzchnię, kolejno położyć ryby i skropić je sokiem z cytryny i oliwą. Między pstrągami rozłożyć pozostałe 
gałązki rozmarynu i kawałki cytryny. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-200 st. C i piec ok. 30 min. 
 

Śledzie po cygańsku 
 

Składniki: 
 

- 50 dag śledzi solonych 
- średnia cebula 
- 20 dag korniszonów 

- 20 dag ketchupu  
- 50 ml oliwy 
- natka pietruszki 

- 3 ząbki czosnku 
- musztarda 

 
Sposób wykonania: 

Śledzie wymoczyć i pokroić na kawałki. Cebulę pokroić w cieniutkie pół plasterki i wymieszać z pokrojonymi 
w paseczki korniszonami. Przygotować sos: połączyć razem ketchup, oliwę, musztardę, czosnek przeciśnięty przez 
praskę i posiekaną natkę pietruszki. Warstwami układać śledzie i cebulę z korniszonami, zalać sosem i wstawić do 
lodówki na kilka godzin. 
 

Łosoś pod postacią tatara 
 

Składniki: 
 

- świeży łosoś (uprzednio zamrożony) 
- por (biała część) 
- sos sojowy japoński 

- kapary 
- sos sriracha (sos m.in. z chili) 
- ocet ryżowy 

- odrobina gotowej „zaprawy" 
do sushi (ocet z niewielką ilością 
cukru i soli) 

 
Sposób wykonania: 

Łososia posiekać bardzo drobno, pora i kapary również. Wymieszać łososia z pozostałymi składnikami 
i schłodzić. 
 

Paprykarz szczeciński 
 

Składniki: 
 

- 1 duża makrela wędzona 
- 100 g ryżu długoziarnistego  
- 1 cebula 

- 3-4 łyżki oleju 
- sól, pieprz 
- odrobina cukru 

- sproszkowana papryka słodka i ostra 
- 100-200 g koncentratu pomidorowego 

 
Sposób wykonania: 

Ugotować ryż i przestudzić. Makrele obrać i pozbawić ości. Na oleju szklimy cebulę, posypujemy szczyptą 
cukru, następnie dodajemy do niej koncentrat pomidorowy. Mieszamy z ryżem i makrelą. Doprawiamy do smaku 
i dodajemy 2-3 łyżki oliwy. Paprykarz można przełożyć do słoiczków, wlać na wierzch łyżkę oleju, zakręcić 
i przechowywać w lodówce przez 2 tygodnie. 
 

Smacznego! :) 
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KAZIMIERZ WIERZYŃSKI (1894-1969): WIERSZE MIŁOSNE 
 

Jedyna światłość 
 
Czemu ja ciągle drżę o ciebie, 
Czemu ja ciągle się boję — 
Czemu po całej ziemi, po niebie 
Szukam cię, szczęście moje! 
  
Przebiegam długą twoją drogę, 
Którą mi w oczach wiatr rozmiata, 
Szukam i zgłębić cię nie mogę: 
Z którego jesteś świata. 
  
Kiedyż ogarnę cię, pochwycę, 
Na wieki przy sobie zatrzymam — 
Zgaś wszystkie gwiazdy i księżyce, 
Świeć mi swoimi oczyma. 
  
Niech nic nie widzę prócz ciebie, 
Niech nie wiem nic, co robię — 
Na całej ziemi i na niebie 
Jest tylko jedna światłość: w tobie. 
 

Miłość 
 
Oto jest ziemia moja, oto niebo moje, 
Oto dni, co minęły, i dni, które miną, 
Z gwiazdami twoich imion pośród świata stoję, 
Niosę je, jak me szczęście i jak niepokoje, — 
Imiona twe pachnące i słodkie, jak wino. 
  
Oto jest wiedza wszystka, która mi wiadoma, 
Cała prawda z mądrości dobyta wszelakiej, — 
Powoli ją do góry podnoszę rękoma 
Tej ziemi, co zaległa mi świat nieruchoma, 
Temu niebu, co w jasne rozbłysło się znaki. 
  
Naprzeciw ciebie idę, święto zwiastowane, 
Które mi płoniesz groźnie w przestrzeni milczącej, 
Wszelkie szczęście mam w sercu otwarte, jak ranę, 
Usta mi ją zadały, usta ukochane, 
Otwierając w nim miłość, zakon wojujący. 
 

Obłok 
 
Zasnuwasz mię, zawlekasz, jak obłok wysoki, 
Cały światłem objęty i pełen pogody, 
Odbijam cię, jak woda odbija obłoki: 
Powtarzam w sobie każdy szczegół twej urody. 
  

I zatapiam się w tobie, najdroższy widoku, 
Rozprowadzam cię wkoło, roztaczam i mnożę, 
l poprzez pamięć czuję cię na każdym kroku. 
I poprzez myśli czuję cię o każdej porze. 
  
I nie ma więcej szczęścia, niż w tym podobłoczu, 
Gdy wodzę się za tobą podróżą skrzydlatą: 
Wtedy w niewysłowionym spojrzeniu twych oczu 
Dojrzewam, promieniuję i świecę, jak lato. 
 
Podściel twe pyszne, świetne ciało... 
 
Podściel twe pyszne, świetne ciało, 
Nienapatrzone, niepojęte, 
Pod naszą rozkosz oszalałą, 
Misterie, cuda, orgie święte. 
  
Upij się sobą, mną — i zamień 
Nas w sploty, kurcze, krzyk, płomienie, 
Aż w spazmach stoczym się, jak kamień, 
Cudowną furią w zatracenie. 
  
Huk kwi i zamęt, w oczach plamy, 
Palą się ręce, głowa, nogi! 
Gdzieś ponad światem przelatamy 
W dymiących splotach — ludzkie bogi. 
  
W każdym zakątku ciała, nerwie 
Oślepiająca biel twej skóry! 
Nas żaden piorun nie rozerwie, 
Orkan, błyskanie, szał wichury! 
  
Tężejem, giniem! Rozkosz — męka! 
Wir! Mnie się dłońmi chwyć obiema! 
Przebóg! Wir niesie! Ziemia pęka! 
Cud! Tchu brak w piersiach! Śmierć... Nas nie ma. 
 

       Ty jesteś taka ładna 
 
Ty jesteś taka ładna i twoje dziewczęce 
Serce, jak bukiet, w słońcu kolorami płonie. 
Podniosę cię do góry i wezmę na ręce, 
A ty nad moją głową klaskać będziesz w dłonie. 
  
Wyszukam ci przepiórcze gniazdo w polnej trawie, 
Podkowę na gościńcu, miód w pszczelnej zamieci, 
I będziemy dziś tacy, jak śmiech przy zabawie, 
Dwoje w słonecznym szczęściu opalonych dzieci. 
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A MOŻE DO KINA? 
 

Wilk z Wall Street 
  
Gatunek: dramat biograficzny 
Produkcja: USA 
Reżyseria: Martin Scorsese 
Scenariusz: Terence Winter 
  

Film oparty jest na autentycznej historii Jordana Belforta, maklera, 
który po załamaniu się giełdy zbija fortunę na akcjach tzw. „spółek 
śmieciowych''. Nowo założona przez niego firma, która zamienia się 
w jeden wielki dom maklerski przynosi naprawdę niesamowite zyski. 
Jednak status milionera nie satysfakcjonuje Belforta, a raczej można śmiało 
powiedzieć, że jego apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jordan to także 
profesjonalny nałogowiec, korzysta on bez opamiętania z uroków życia. Jak 
wiadomo nie wszystko zawsze będzie takie kolorowe, a piękny sen może 
zamienić się w koszmar. Czy stanie się tak w przypadku Jordana 
Belforta??? Myślę, że warto się przekonać oglądając ten film. 

Gorąco polecam :) 
Kinga Wróż (4D) 

 
Wkręceni 

 
Gatunek: komedia 
Produkcja: Polska 
Scenariusz i reżyseria: Piotr Wereśniak 
 

Wkręceni to zabawna opowieść o perypetiach trójki przyjaciół ze 
Śląska. Franczesko (Piotr Adamczyk), Fikoł (Bartosz Opania) i Szyja 
(Paweł Domagała) w wyniku zwolnień grupowych w fabryce samochodów 
trafiają na bezrobocie. Za otrzymaną odprawę postanawiają wybrać się do 
Warszawy,  by  „zaszaleć". Podczas podróży, w trakcie przymusowego 
postoju w okolicach Zarzecza (Zamościa), zostają omyłkowo wzięci za... 
niemieckich inwestorów. Mieszkańcy są przekonani, że przyjezdni mogą 
zmienić losy całej okolicy. O ich względy zabiegają więc m. in. ekscent-
ryczny prezydent miasta i jego atrakcyjna córka. 

Wkręceni to także film o nas samych. Stawia trójkę mężczyzn 
w niespodziewanych sytuacjach i pokazuje (na plus często przerysowane) 
zachowania, które mogłyby towarzyszyć nawet nam podczas tak ogromnej 
desperacji. Obrazuje on statystycznego zakompleksionego Polaka, który 
żyje z dnia na dzień zastanawiając się czy starczy pieniędzy na czynsz i czy 
jego lodówka nie jest jeszcze pusta. Przedstawia osobę, która pragnie się od 
tego oderwać chociaż na chwilę, więc jeśli dostaje taką szansę, to nie myśli 
o konsekwencjach, lecz naiwnie z tej szansy korzysta. Franczesko, Fikoł 
i Szyja, znajdują się niespodziewanie w takiej właśnie sytuacji: mogą na 
chwilę poudawać niemieckich inwestorów. W sekundę stali się milionerami, 
poznali piękne kobiety i odmienili (na chwilę) całe swoje życie, dosłownie 
w jeden dzień. Komu się nie marzy podobna historia? Każdy chciałby tak 
móc się oderwać czasem od rzeczywistości. A wszystko to zostało 
przedstawione w komiczny, przezabawny sposób. 

Uważam, że każda osoba, która obejrzy ten film będzie bardzo 
zadowolona, opuści salę filmową z poczuciem, że miło spędziła czas i miała 
okazję się pośmiać. 

I to nie jest żaden wkręt! 
Katarzyna Gęszczak (3F) 

 

MARCOWE 
PRZYSŁOWIA 

 
W marcu jak w garncu. 
 
Co marzec wypiecze, 
to kwiecień wysiecze. 
 
Czasami w marcu 
zetnie wodę w garncu. 
 
Czasem marzec tak się podsadzi,  
że dwa kożuchy oblec  
nie zawadzi. 
 
Ile w marcu dni mglistych, 
tyle w żniwa dni dżdżystych. 
 
Kiedy w marcu deszczu wiele, 
nieurodzaj zboża ściele. 
 
Gdy w marcu deszcz pada, 
wtedy rolnik biada,  
gdy słońce jaśnieje,  
to rolnik się śmieje. 
 
Marzec, co z deszczem chadza, 
mokry czerwiec sprowadza. 
 
Słońce marcowe,  
owocom niezdrowe. 
 
Marzec zielony - niedobre plony. 
 
Suchy marzec, kwiecień mokry,  
maj przechłodny –  
nie będzie rok głodny. 
 
Suchy marzec, mokry maj,  
będzie żytko jako gaj. 
 
W marcu, gdy są grzmoty,  
urośnie zboże ponad płoty. 
 
Marzec, czy słoneczny,  
czy płaczliwy,  
listopad obraz żywy. 
 
Marzec odmienia wiatry,  
deszcz miesza z pogodą,  
więc nie dziw,  
jeśli starzy czują go ze szkodą.
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WARTO PRZECZYTAĆ 
 

BARBARA BARALDI: SCARLETT. 
POCAŁUNEK DEMONA (cz. II) 

  
Barbara Baraldi jest jedną z autorek nowego nurtu 

włoskiej powieści gotyckiej. Została uhonorowana 
wieloma włoskimi nagrodami literackimi. Jest autorką 
kilku powieści i zbiorów opowiadań o tematyce noir. 
Zbiera gotyckie lalki i tworzy amulety zgodnie z faza-
mi księżyca. 

Scarlett. Pocałunek demona to kontynuacja 
książki pt. Scralett, która opowiada perypetie 
nastoletniej Włoszki. Miłość, przyjaźń, szkolne 
problemy przeplatają się w niej z wątkiem fantastycz-
nym. 

Główna bohaterka, Scarlett jeszcze niedawno była 
zwykłą nastolatką, która nie ma pojęcia o sekretach 
świata. Teraz ma chłopaka, którego kocha z całego 
serca i to ze wzajemnością. Mikael, musiał wyjechać, 
aby dopełnić swych obowiązków Strażnika i przy-
wrócić równowagę między światem ludzi i światem 
Demonów. 

Tymczasem podczas imprezy na koniec wakacji, 
w jednym z namiotów uczniowie znajdują martwą 
dziewczynę, która, niewytłumaczalnie, okazuje się 
ofiarą utonięcia. Wygląda na to, że potężny starożytny 
Demon obudził się w wodach jeziora i że, nie mając 
u boku Mikaela, Scarlett może polegać tylko na 
Vincencie, fascynującym Pół-Demonie Zemsty. 

Tylko czy może mu zaufać? I jakim kosztem? 
Kiedy Mikael powraca, Scarlett jest mu winna 

wiele wyjaśnień. Podczas gdy on walczy z Demonem, 
by uratować ludzkość, ona musi stoczyć walkę o swoją 
miłość. 

Autorka stworzyła jeszcze bardziej magiczną 
historię, niż w pierwszej części. Tym razem, 
dowiadujemy się jak wielką siłę ma moc przebaczenia 
i miłości. Książka była nieprzewidywalna i naprawdę 
trudno było odgadnąć co będzie dalej, dzięki temu 
przyjemniej się ją czytało. Do samego końca, nie 
mogłam przestać czytać, tak bardzo chciałam 
wiedzieć, co się jeszcze wydarzy. 

Tak samo jak i w pierwszej części jest dużo 
rozdziałów, dokładnie 84. 

Książka jest pisana w czasie teraźniejszym, 
oczami Scarlett. Dziewczyna naprawdę bardzo się 
zmienia, a opisy tego co czuje, sprawiały że czułam 
jakbym to ja nią była. 

Pocałunek Demona jest dużo ciekawszy i nie 
tylko bardziej nieprzewidywalny, ale także wzruszają-
cy. Sądzę, że jest to jedna z dobrych lektur na czytanie 
w wolne wieczory. Bardzo polecam tą książkę. 

Małgosia Szymala (2F) 
 

 

KOMUNIKATY 
 

W poniedziałek 17 II na wycieczkę przedmiotową 
do sieradzkiej „Dekady” wybrała się klasa 2F (grupa) 
pod opieką p. prof. A. Jabłońskiej. 

W środę 19 II do teatru miejskiego spektakl pt. Na 
paryskim bruku poświęcony biografii Adama 
Mickiewicza obejrzały klasy: 2D, 2F, 3D, 3F wraz 
z p. prof. I. Bednarek. 

W środę 26 II uczniowie klasy 2F  (grupa) na 
wycieczce przedmiotowej interesowali się działaniami 
marketingowymi firmy usługowej wraz z p. prof. 
A. Jabłońską. 

W piątek 28 II w łódzkiej Manufakturze uczniowie 
lasy 4F wraz z p. prof. A. Plesiak obejrzeli film pt. Jack 
Strong. 

W poniedziałek 10 III na targi hotelarskie do Łodzi 
wybrali się hotelarze z klasy 1H pod opieką p. prof. 
Sz. Czyża i M. Skoczylas. 

We wtorek 18 III uczniowie klasy 2L wraz z p. prof. 
M. Grzelak i M. Przybyłem w łódzkiej Manufakturze 
obejrzeli film pt. Obietnica. 

W środę 19 III w zajęciach z doradztwa 
zawodowego wzięły udział klasy 3D i 3F. 

W czwartek 20 III o godz. 16.00 odbyło się ostatnie 
w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów 
klas maturalnych. 

W środę 26 III przeżywaliśmy szkolne rekolekcje, 
natomiast maturzyści przystąpili do próbnego egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
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OSKARY 2014 
 

Gala wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej Oscary 2014 odbyła się 2 marca 2014 
roku. A oto tegoroczni triumfatorzy: 
 
1) w kategorii najlepszy film: 
Zniewolony. Połowa XIX wieku. Mieszkaniec Nowego Jorku zostaje porwany i sprzedany jako niewolnik na 
południe Stanów Zjednoczonych. 
 
2) w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy: 
Matthew McConaughey za film Witaj w klubie. Rok 1985, Dallas. Elektryk oraz kanciarz, Ron Woodroof, 
pracuje nad systemem pomocy w zdobywaniu leków osobom zarażonym wirusem HIV, tuż po wykryciu u niego 
tej choroby.  
 
3) w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa: 
Cate Blanchett za film Blue Jasmine. Przechodząca kryzys gospodyni domowa przeprowadza się z Nowego 
Jorku do San Francisco, gdzie ponownie nawiązuje kontakt ze swoją siostrą. 
 
4) w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy: 
Jared Leto za film Witaj w klubie. 
 
5) w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa: 
Lupita Nyong'o za film Zniewolony. 
 
6) w kategorii najlepszy reżyser: 
Alfonso Cuarón za film Grawitacja. Dwoje astronautów szuka sposobu przetrwania, kiedy ich stacja zostaje 
prawie całkowicie zniszczona przez szczątki satelity. 
 
7) w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny: 
Ona. Samotny pisarz zapoznaje się z nowo zakupionym systemem operacyjnym, który ma zaspokoić wszystkie 
jego potrzeby. 
 
8) w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany: 
Zniewolony. 
 
9) w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny: 
Wielkie piękno. Historia starzejącego się dziennikarza, który przemierzając ulice Wiecznego Miasta, wspomina 
swoją pełną namiętności, acz bezpowrotnie utraconą młodość. 
 
10) w kategorii najlepsza stylizacja i fryzury: 
Witaj w klubie. 
 
11) w kategorii najlepsza muzyka oryginalna 
Grawitacja. 
 
12) w kategorii najlepsza scenografia 
Wielki Gatsby. 
 
13) w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany 
Kraina lodu. Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła 
królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy. 

Przyg. Malwina Kamiennik 
 

Szósty w roku szkolnym 2013/2014 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Martyna Bałwas 
(3H), Katarzyna Gęszczak (3F), Malwina Kamiennik (3D), Natalia Marchewa (2G), Zuzanna Sobańska (3D), Małgorzata 
Szymala (2F) i Kinga Wróż (4D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 
 

XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi przeszły 
do historii. Na długo zapiszą się w pamięci polskich 
kibiców, wszak Biało-Czerwoni powrócili z nich 
z najlepszym dorobkiem medalowym w historii. 
Reprezentanci Polski wywalczyli w Rosji sześć medali: 
cztery złote oraz po jednym srebrnym i brązowym. To 
dorobek, do którego Polacy nigdy nawet się nie zbliżyli. 
W Soczi sięgnęli po dwa razy więcej krążków 
z najcenniejszego kruszcu niż we wszystkich poprzednich 
21 zimowych olimpiadach razem wziętych, począwszy 
od 1924 roku. Z piętnastu igrzysk wracali z pustymi rękami. 
Polacy zwyciężali w prestiżowych konkurencjach. Jednym 
z bohaterów igrzysk – co podkreślają zagraniczne agencje 
prasowe – był skoczek narciarski, Kamil Stoch. Ze złamaną 
kością lewej stopy wygrała bieg narciarski na 10 km 
techniką klasyczną Justyna Kowalczyk. W swej koronnej 
konkurencji zwyciężyła w wielkim stylu, wyprzedzając 
drugą na mecie Szwedkę Charlotte Kallę o 18,4 s. Ogromną 
niespodziankę sprawił łyżwiarz szybki, Zbigniew Bródka. 
Strażak spod Łowicza był jedynym zawodnikiem, któremu 
na torze w Adler Arenie udało się przerwać serię zwycięstw 
holenderskich panczenistów. Na dystansie 1500 metrów 
pokonał Koena Verweija o 0,003 s, czyli o ok. 4 cm. 
W przededniu zakończenia igrzysk dorobek polskiej 
reprezentacji poprawiły obie drużyny w łyżwiarstwie 
szybkim. Najpierw w pojedynku o brązowy medal Zbigniew 
Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański pokonali 
Kanadyjczyków. Pół godziny później Katarzyna Bachleda-
Curuś, Luiza Złotkowska i Katarzyna Woźniak uległy 
w finale niesamowitym Holenderkom. Tuż za podium 
ukończyli konkurs drużynowy skoczkowie narciarscy. 
Nieco słabiej tego dnia dysponowany Kamil Stoch oraz 
Maciej Kot, Piotr Żyła i Jan Ziobro przegrali tylko 
z ekipami Niemiec, Austrii i Japonii. Mimo kontuzji, 
w czołówce plasowała się Kowalczyk: szósta indywidualnie 
w biegu łączonym, piąta z Sylwią Jaśkowiec w sprincie 
drużynowym i siódma z koleżankami w sztafecie. 

Igrzyska w Soczi należały do weteranów. Na podium 
stawali czterdziestolatkowie: norweski biathlonista Ole 
Einar Bjoerndalen, japoński skoczek narciarski Noriaki 
Kasai, rosyjski saneczkarz Albert Demczenko i jego włoski 
rywal Armin Zoeggeler. Dwa złote medale zdobył 
w bobslejach 39-letni pilot Aleksander Zubkow. „Królową 
nart", z trzema złotymi krążkami, została niespełna 34-letnia 

Norweżka Marit Bjoergen, a życiowy sukces w wieku 35 lat 
odniósł triumfator slalomu, austriacki alpejczyk Mario Matt. 
Najbardziej utytułowanym sportowcem w historii zimo-
wych igrzysk został kończący karierę Bjoerndalen. W Soczi 
„król biathlonu" wywalczył dwa złota, powiększając swój 
dorobek do 13 medali: ośmiu złotych, czterech srebrnych 
i jednego brązowego. Wyprzedził tym samym startującego 
w latach 90 swojego rodaka Bjoerna Daehliego, który 
w biegach narciarskich miał o jeden brązowy krążek mniej. 
Na trzecie miejsce w tej klasyfikacji awansowała Bjoergen 
(6-3-1).Oprócz Bjoergen, po trzy złote medale zdobyło 
w Soczi jeszcze dwoje sportowców: reprezentant Rosji 
koreańskiego pochodzenia Wiktor An w short-tracku oraz 
białoruska biathlonistka Daria Domraczewa. 

Niestety, niepowodzeniem zakończyła się dla nas 
paraolimpiada. 

Jak będzie za cztery lata? Sukces XXII Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w Soczi trudno będzie zapewne 
powtórzyć. Być może zabraknie już Justyny Kowalczyk. 
Czy Kamil Stoch przez cztery kolejne lata utrzyma 
dotychczasową formę? Czy drużyna skoczków zdobędzie 
medal? Czy powtórzą się sukcesy łyżwiarzy? Zawodnicy 
dadzą z siebie wszystko. A państwo? Czy poprawi się stan 
bazy sportowej polskich sportów zimowych? 

Zobaczymy za cztery lata w Korei Południowej. 
Martyna Bałwas (3H) 

 

 

 


