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KĄCIK KULINARNY ANI WOJTYNKI

czyli: „Po prostu mi to ugotuj!”

Jajka faszerowane
Składniki:

6 jaj 
ugotowane mięso

szynka 
majonez kielecki 

chrzan 
szczypiorek 

sok z cytryny 
ogórek 

pół czerwonej papryki
pomidor

puszka sardynek lub szprotek w oleju
pół dymki

twarożek naturalny
kawałek pora

sól, cukier i pieprz. 

Sposób przyrządzenia:
Ugotować jaja na twardo, obrać. Każde jajko przeciąć wzdłuż na połowę, usunąć żółtko, a w jego miejsce
włożyć farsz. Układać na udekorowanym zieleniną i rozdrobnionymi żółtkami półmisku.

Farsze:
szynkowy: szynkę drobniutko pokroić, wymieszać z żółtkiem i majonezem, przyprawić;
majonezowy: utrzeć 2 ugotowane na twardo żółtka z 2 łyżkami majonezu kieleckiego i dodać posiekany
szczypiorek lub szczypior;
mięsny: mięso zemleć w maszynce, przyprawić, dodać chrzan i majonez;
paprykowy: bardzo drobno posiekać ogórek, pół czerwonej papryki, pomidora i kawałek pora; wymieszać
z majonezem, przyprawić;
rybny: dwa żółtka dodać do sardynek lub szprotek z puszki, dodać łyżkę majonezu, przyprawić;
pomidorowy: pomidora sparzyć. obrać ze skórki, usunąć dokładnie miąższ, drobno posiekać, połączyć
z żółtkami i majonezem.
Wszystkie farsze przyprawiamy wg upodobań.

Kapuśniak jarski z ryżem
Składniki:

1 mała główka kapusty
6 cebul

6 dymek
6 marchwi

2 kolorowe papryki 

3 duże pomidory
5 łodyg selera naciowego

10 dkg ryżu
sól, pieprz 

Sposób przyrządzenia:
Warzywa  umyć  i  oczyścić,  a  następnie  drobno  pokroić.  W  odpowiednio  dużym  garnku  zalać
pokrojone warzywa wodą, doprowadzić do wrzenia i gotować bez przykrycia przez około 10 minut.
Garnek przykryć  i  gotować  powoli  przez następne 15 minut. Ryż  ugotować  w dużej ilości  wody,
dodać do zupy, przyprawić  do smaku. Tak przygotowaną zupę można przechowywać w lodówce,
a nawet ją zamrozić. Przydatna w diecie odchudzającej.

SMACZNEGO !
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WIESŁAW GOŁĘBIEWSKI – NESTOR NASZYCH HISTORYKÓW

„Kurier Zamkowy”: Czy pamięta Pan Profesor dzień, w którym po
raz pierwszy przekroczył Pan próg naszej szkoły?
P. Prof.  Wiesław Gołębiewski:  Były dwa „pierwsze dni”.  Po raz
pierwszy  przybyłem  do szkoły  w  styczniu  1967  roku.  Koleżanki
zaprosiły mnie na jakąś zabawę taneczną. Po raz drugi przyszedłem
do szkoły w lipcu 1976 roku z zamiarem podjęcia pracy. Spotkałem
się  wtedy  z  ówczesną  panią  dyrektor,  Ireną  Maciuszonek.
Dowiedziałem się, że gdybym przyszedł trochę wcześniej, uczyłbym
wyłącznie historii. Pani dyrektor zaproponowała mi dwa przedmioty:
historię i po.
„K. Z.”: Gdzie Pan Profesor pracował przed przyjściem na „dołek”?
W.  G.:  Do  szkoły  przyszedłem  bezpośrednio  po  odbyciu
wojskowego szkolenia studentów w ramach szkoły oficerów rezerwy
we Wrocławiu i w Krośnie Odrzańskim.
„K. Z.”: Jaka była wówczas młodzież?
W.  G.:  Ówczesna  młodzież  była  chłonna  wiedzy,  kulturalna,
dociekliwa.  Bardzo  lubiła  przebywać  w  towarzystwie  nauczycieli,
zwłaszcza młodych.
„K. Z.”: Podczas wielu lat, które przepracował Pan w naszej szkole,
kilka  razy  zmieniali  się  dyrektorzy.  Kogo  z  nich  darzy  Pan
najwyższym szacunkiem?
W. G.:  Panią  Irenę  Maciuszonek.  Jako  przełożony była  trudnym,
wymagającym partnerem, lecz równocześnie wymagała wiele także od siebie. Choć wydawało się, że jej decyzje są
ostateczne, potrafiła zmienić zdanie, niejako przyznać się do błędu. Marzeniem pani dyrektor Maciuszonek było
zdobycie pucharu przez reprezentację szkoły w strzelectwie, co mi się w końcu udało jako opiekunowi Szkolnego
Koła Strzeleckiego. Pamiętam, że członkiem Koła była wtedy Karolina Woźniak z Rzechty.
„K. Z.”: Proszę podać najbardziej sympatyczne wspomnienie związane z pracą w szkole.
W. G.: Studniówki – nawet te, które odbywały się  w murach szkoły (bez partnerów!); w szczególności jednak
studniówki, które odbywały się w „SIR-ze”. Organizowały je klasy maturalne i ostatnie klasy zasadniczej szkoły
zawodowej. Na drugim miejscu wymieniłbym wycieczki, które organizowałem (było ich kilkadziesiąt), zwłaszcza
w 1989  roku  do  Kotliny  Kłodzkiej,  Kotliny  Jeleniogórskiej  i  do  Drezna  oraz  –  kolejna  –  do  Sandomierza,
Przemyśla i Lwowa.
„K. Z.”: Ile razy był Pan wychowawcą?
W. G.: Siedem razy.
„K. Z.”: W jaki sposób najchętniej spędza Pan wolny czas?
W. G.: Kiedyś preferowałem rower, na którym przejechałem setki kilometrów po Sieradzu i okolicy. Był dla mnie
wtedy  jak  samochód,  do  dziś  wielu  znajomych kojarzy  mnie  z rowerem.  Ponadto  wymieniłbym muzykę  oraz
kolekcjonowanie zdjęć.
„K. Z.”: Z tego, co nam wiadomo, lubi Pan śpiewać, podobno ma Pan głos operowy. Jaka muzyka jest najbliższa
Pana sercu?
W. G.: Muzyka z lat mojej młodości: dobra, z ambitnymi literackimi tekstami. Jej wykonawcami były zespoły
takie  jak:  „Skaldowie”,  „Trubadurzy”  oraz  Czesław  Niemen,  Donna  Summa  i  Tina  Charles  (mam  kolekcję
większości jej płyt analogowych (18, głównie podwójnych). Rzeczywiście, lubię śpiewać, nucić. W czerwcu 2006
roku  wygrałem  konkurs  zorganizowany  przez  TV  Sieradz  podczas  „Garden  Party”  w  Rudzie  na  piosenkę
z repertuaru Trubadurów” (tytuł piosenki: Słoneczniki, kwiaty do muzyki Sławomira Kowalewskiego). Satysfakcję
miałem tym większą, że w konkursie wziął udział absolwent wyższej szkoły muzycznej.
„K. Z.”: Był Pan, jak dotąd, jedynym nauczycielem, który został posłem na Sejm…
W. G.: Tak, w latach 1993-1997, był to sejm drugiej kadencji, startowałem z listy PSL. Byłem członkiem Komisji
Konstytucyjnej. W styczniu 1994 roku na moje zaproszenie poselskie gościła w szkole wiceminister edukacji, pani
Danuta Grabowska. Jej pobyt oznaczał wówczas kontynuowanie budowy sali gimnastycznej. Mam świadomość,
że gdyby nie głosy absolwentów, zwłaszcza absolwentek, może nie uzyskałbym mandatu. Sądzę, że ufali mi, zadali
sobie trud pójścia na wybory i oddali głos właśnie na mnie. Serdecznie im dziękuję za okazane mi zaufanie.
„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę.
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Jan Paweł II: „Nie popadajcie w przeciętność…”

DZIEWCZYNA Z GITARĄ
„Kurier Zamkowy”: Ile lat uczyłaś się gry na gitarze?
Eliza  Kasperska: W  zeszłym  roku  zakończyłam  naukę  w  Szkole
Muzycznej  I  Stopnia  w Sieradzu.  Uczęszczałam na  zajęcia  w cyklu
4-letnim (tzw. młodzieżowym).
„K. Z.”: Kto był Twoim nauczycielem?
E. K.: Uczyła mnie bardzo miła, wesoła pani Jolanta Radzik. Zawsze
pomagała mi w nauce i wspierała przed egzaminem.
„K. Z.”: Jak wspominasz szkołę muzyczną i tamtejszych nauczycieli?
E. K.: Bardzo miło. Czasami jest mi jej brak. Tęsknię za koleżankami,
kolegami i nauczycielami. Brakowało mi adrenaliny przed koncertami,
egzaminami oraz przesłuchaniami. Miałam bardzo fajnych nauczycieli:
byli dobrzy i wyrozumiali, a równocześnie wymagający.
„K. Z.”: Dlaczego wybrałaś gitarę klasyczną?
E. K.: To bardzo długa historia. Moja starsza siostra grała na gitarze.
Rodzice jej kupili instrument, a ona nigdy nie chciała mi go dać.  Ponieważ  bardzo jej zazdrościłam,
postanowiłam poprosić rodziców, by zapisali mnie do szkoły muzycznej. Po długich namowach udało się.
Zdałam egzamin i zostałam przyjęta. Dopiero gdy zaczęłam się uczyć, postanowiłam, że będzie to gitara
klasyczna. I tak jest najlepiej,  bo dzięki temu mogę  wyrażać  swoje uczucia. Ta muzyka przynosi  mi
spokój i wyciszenie.
„K. Z.”: Którą klasę szkoły muzycznej wspominasz najmilej i dlaczego?
E. K.: Najmilej  wspominam ostatnią  klasę.  Gdy zbliża się  koniec szkoły, żal  opuszczać  wszystkich.
Czuje się wtedy pustkę. W szkole muzycznej można być kimś. Wszyscy są mili, nie skrywają przed sobą
tajemnic. Są weseli, nieraz nawet śmieszni. Nawet nauczyciele o wiele częściej się uśmiechają. Pozwalają
uczniom na chwile odpoczynku.
„K. Z.”: Czy trudno było Ci godzić obowiązki szkolne i domowe z chodzeniem do szkoły muzycznej?
E. K.: Zdarzało się, że było trudno. Spóźniałam się na zajęcia. Często nie było mnie w szkole z powodu
przesłuchań i egzaminów. Musiałam poświęcić każdą wolną chwilę grze na instrumencie.
„K. Z.”: Jaki okres w dziejach muzyki jest Ci najbliższy?
E. K.: Najbliższą mi epoką jest klasycyzm. To w niej tworzyło trzech wybitnych kompozytorów: Mozart,
Haydn i Beethoven.
„K. Z.”: Których współczesnych gitarzystów cenisz najwyżej?
E. K.: Jest nim Goya.
„K. Z.”: Czy ktoś jeszcze z Twojej rodziny gra na jakimś instrumencie muzycznym?
E. K.: Moja młodsza siostra, Żaneta. Wybrała flet poprzeczny.
„K. Z.”: Czy Twoim zdaniem opłacało się poświęcić tyle wolnych chwil w ciągu kilku lat nauce gry na
gitarze?
E. K.: Uważam, że tak. Nauczyłam się także grać na pianinie. Czas spędzony w szkole muzycznej minął
bardzo szybko. Gdybym miała jeszcze raz wybierać, na pewno zapisałabym się do szkoły muzycznej.
„K. Z.”: Jak zachęciłabyś swoich rówieśników, by podjęli się nauki gry na instrumencie muzycznym?
E.  K.: Warto  chodzić  do  szkoły  muzycznej.  Można  się  tam wiele  nauczyć,  poznać  wielu  miłych  i
życzliwych ludzi. Można również przezwyciężyć swój strach i swoje słabości. Trzeba jednak pamiętać,
że  szkoła  muzyczna  to  nie  tylko  przyjemności,  lecz  przede  wszystkim  obowiązki.  Na  zajęciach
teoretycznych, tak jak w każdej szkole, są  kartkówki  i sprawdziany. Za duże osiągnięcia dostaje się
nagrody, wyjeżdża się na koncerty.
„K. Z.”: Czy z gitarą wiążesz swoje dalsze plany życiowe?
E. K.: Za  rok mam zamiar  iść  do  szkoły II  stopnia  w Zduńskiej  Woli,  ponieważ  chciałabym także
kształcić swój głos. Może kiedyś założę jakiś zespół lub skomponuję jakiś utwór ☺
„K. Z.”: Dziękuję za rozmowę.

Z Elizą Kasperską (1 F) rozmawiała
Karolina Krupa
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DZIEWCZYNY BYŁY NA PRAKTYCE W NIEMCZECH
Dwa tygodnie pobytu w Niemczech to nie lada przeżycie. Od 26. stycznia do 10. lutego byłam wraz

z  Asią  Pertkiewicz  na  praktyce  w Heidelbergu.  Ten  wspaniały pobyt  zawdzięczamy naszej  profesor
języka niemieckiego - pani Janinie Zemła. 

Wyjazd odbył się w piątek 26 stycznia. Autobus miał spore opóźnienie w trasie, ale na całe szczęście
po godzinnym oczekiwaniu na niego, ja i Asia doczekałyśmy się jego przybycia. Byłam świadoma tego,
że  czeka  mnie  wielka  przygoda,  którą  zapamiętam do  końca  życia.  Pierwszy  raz  wyjechałam sama
za granicę. Parę  dni wcześniej spakowałam plecak i z niecierpliwością  czekałam na ten piękny dzień.
Spakowałam dosłownie wszystko: ubrania, dokumenty, kosmetyki, maskotkę (na szczęście!) i oczywiście
kieszonkowe – bez nich ani rusz! Plecak pękał w szwach. Nie mogłam oczywiście zapomnieć o rodzinie,
która wyraziła zgodę na mój pobyt u nich. Dla nich kupiłam polskie cukierki (2 kg) i ptasie mleczko
z Wedla, ponieważ słyszałam, że nasze słodkości są w Niemczech wysoko cenione.

Podróż nie była straszna, jakoś przeżyłam te siedemnaście godzin w autobusie. Jechałam w nocy, ale
nie spałam, gdyż emocje były naprawdę duże. Szkoda, że akurat wyjazd przypadł na porę nocną, bo nie
było za bardzo widać krajobrazów, lecz jako plus mogę uznać pięknie oświetlone miasta, które zrobiły
na mnie ogromne wrażenie.

Zajechałam do  Mannheim w sobotę  około  godziny  9.40.  Na  miejscu  odebrał  mnie  i  Asię  pan
Michael  Muller,  który  zorganizował  nam,  wraz  z  panią  Zemłą,  pobyt  w  Niemczech.  Dopiero  tam
na miejscu  uświadomiłam  sobie,  co  naprawdę  mnie  czeka:  ciągle  musiałam  rozmawiać  w języku
niemieckim, myśleć  po niemiecku i  zachowywać  się  według ich obyczajów, poznawać  ciągle kulturę
bycia w Niemczech.

Mieszkałam w domu państwa Reinhard. Było to starsze małżeństwo pastorów, które miało 25-letnią
córkę Merit – studentkę uniwersytetu w Heidelbergu. Gospodyni miała na imię Gisela i uczyła w szkole
im Juliusa Springera w Heidelbergu. Gospodarz uczył w szkole religii, lecz w miejscowości, w której
mieszkałam – w Leimen.

Rodzina, u której przebywałam, była bardzo sympatyczna i serdeczna. Niczego mi nie brakowało.
Począwszy od przepysznych śniadań  przez  syte  obiadki,  a  skończywszy na  wyśmienitych kolacjach.
Z wielką  radością  mogę  wspomnieć,  że  spróbowałam wiele  nieznanych  wcześniej  potraw.  W  domu
miałam siedem świnek morskich, egzotycznego ptaka, a w ogrodzie mieszkał żółw i trzy kury.

Pierwsze dni były dla mnie troszkę ciężkie. Aż głowa nieraz bolała od tego kombinowania, jak i co
powiedzieć, by źle nie wypaść. Dzięki takiemu treningowi nie mam dziś większych problemów z mową
niemiecką.

W  czasie  mojego  pobytu  w  Niemczech  zwiedziłam  wiele  ciekawych  miejsc,  np.  zamek
w Heidelbergu, okoliczne miejscowości oraz Fernsehturm (wieżę telewizyjną) w Mannheim, Luisenpark
(uchodzi on za jeden z najpiękniejszych kompleksów parkowych w Europie, jest to pełne zieleni miejsce
spotkań dla całego miasta, z pawilonem ekspozycji roślinnych, pawilonem motyli, stawem Kutzerweiher,
sceną wodną i chińską herbaciarnią) oraz. Krajowe Muzeum Techniki i Pracy (można w nim obejrzeć
wnętrza  mieszkań  i  zakładów  pracy  oraz  maszyny  produkcyjne,  transportowe  i  biurowe;  pozwala
to dostrzec zmiany zachodzące w warunkach życia i pracy).

Na pewno nabrałam życiowego doświadczenia. Samodzielnie poruszałam się koleją, chodziłam po
Heidelbergu. Spotykałam się także z Asią. Wspólnie urządzałyśmy wypady do miasta, rzecz jasna w celu
zwiedzania, lecz nie tylko – także po zakupy. Według mnie Niemcy są  krajem drogim, przeciętnego
Polaka nie stać tu na rozrzutne życie, ale jest to także kwestia zarobków.

Tamtejsi pracownicy mają wyższe wynagrodzenie od naszych (bułka z masłem, sałatą, pomidorem
i plasterkiem szynki kosztowała osiem złotych). Z początku przelicza się, co ile kosztuje, ale potem nie
zwraca się na to większej uwagi, bo przecież jeść trzeba.

Niemcy są  krajem atrakcyjnym, jednak ja Polski na żaden inny kraj nie zamienię. Nie pieniądze
tworzą naród, lecz ludzie. Brakowało mi Polaków, ich życzliwości. Nie da się wyrzec tego, co się kocha,
a nieraz dopiero trzeba skosztować czegoś nowego, by docenić to, co dotąd znane, lecz bliskie sercu.

Na  co  dzień  przeważnie  uczęszczałam  do  szkoły  i  brałam  udział  w  lekcjach.  Młodzież
w niemieckich  szkołach  jest  zróżnicowana  kulturowo  i  narodowościowo.  Poznałam  osoby  z Grecji,
Turcji, Rosji a także z Włoch, Hiszpanii. Nastawienie młodzieży niemieckiej jest różnorakie. Jedni byli
mili, witali mnie z otwartymi ramionami, inni zaś spoglądali na mnie z nieufnością. Nie mogę powiedzieć
złego słowa o nauczycielach, gdyż oni wykazali się wielkim ciepłem i chętnie zabierali mnie na swoje
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lekcje oraz angażowali w ich przebieg. Młodzież w Niemczech znacznie odbiega zachowaniem od naszej.
Oni mogą jeść na lekcjach, pić, nie zmieniać obuwia, a także swobodnie wychodzić w czasie zajęć, nie
pytając  się  o  zgodę  nauczyciela.  Do  tego  w  czasie  przerw połowa uczniów wychodzi  przed  szkołę
i nałogowo pali. Co by nie mówić  – pełny luz. Jednak mam nadzieję, że w pogoni za Zachodem nie
zatracimy swoich zwyczajów i nie przejmiemy większości zwyczajów tam panujących.

W szkole zaprzyjaźniłam się z wieloma osobami. Najbardziej życzliwe i wygadane były oczywiście
Polki, m.in. Kinga, Katrin oraz Aneta.

W domu u państwa Reinhard oglądałam filmy niemieckie,  czytałam książki  oraz dyskutowałam
na różnorodne  tematy.  Byłam  sprawdzana,  czy  rozumiem  to,  co  do  mnie  się  mówi,  np.  czasami
dostawałam pytania, czy zgadzam się na to, by zamknąć mnie w piwnicy, bądź też zjeść. Zgodziłam się
raz na to by państwo Reinhard mnie ugotowali.

Pani  Reinhard  zabierała  mnie  na  zakupy  do  supermarketu,  apteki,  piekarni.  Samodzielnie
wyszukiwałam produkty, a także płaciłam w kasie. Zauważyłam, że w Niemczech jest wyższa kultura
społeczna. Podchodząc do kasy w sklepie, bądź też wchodząc do niego zawsze mówi się dzień dobry,
potem zaś żegna się.

U nas w Polsce nie jest ten zwyczaj tak zakorzeniony, jak u naszych zachodnich sąsiadów. Jednak
tam rzadko który mężczyzna przepuszcza kobietę w drzwiach, co według mnie niezbyt dobrze świadczy
o mężczyznach. To co mnie bardzo zaskoczyło, to fakt, że jest tam wielkie zaufanie społeczne. Chodzi mi
to, że tam ludzie nie martwią się, że jakaś osoba może coś im ukraść. Przyznam się, że jeszcze z takim
zjawiskiem się nie spotkałam, by ludzie nie pilnowali swoich rzeczy, lecz swobodnie kładli je obok siebie
i nie przejmowali się, że znikną. Wprawdzie w Polsce ludzie nie kradną nałogowo, ale bardziej zwraca się
uwagę na swoje osobiste rzeczy.

Cały pobyt dał mi dużo do myślenia. Doceniłam Polskę, brakowało mi mojej rodziny, przyjaciół.
Jednak te  dwa tygodnie  były dla  mnie  czymś  wspaniałym.  Uważam,  że  zmierzyłam się  z  „wielkim
światem”.  Przeżyłam wiele  emocjonujących  chwil,  które  będę  mile  wspominać.  Do domu  wróciłam
szczęśliwie. Jestem zadowolona z mojego wyjazdu do Niemiec.

Być może kiedyś będę miała możliwość powrotu w tamte strony…
Marta Dubiak 

KOMUNIKATY
W czwartek 22 III uczniowie klasy 1L spotkali się z pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Temat

spotkania: „Alkohol – prawda i mity”.
W piątek  23 III  klasa  2A podczas  wycieczki  do  Łodzi  obejrzała  w kinie  „Silver  Screen” filmy  Testosteron

i Norbit oraz zwiedziła „Galerię Łódzką. Klasie towarzyszyły p. prof. A. Grodecka i J. Podsiadła.
We wtorek 27 III w godz. 950-1150 odbył się próbny egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego.
W  dniach  27-31  III  w  gablotach  na  I  piętrze  mieliśmy  okazję  zapoznać  się  z  wystawą  poświęconą  życiu

i twórczości L. van Beethovena, W. A. Mozarta i J. F. Haydna. Wystawę przygotowała p. prof. M. Kwiatusińska.
W czwartek 29 III odbył się w naszej szkole etap rejonowy konkursu matematycznego „Euklides”. Jest to konkurs

o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali: Beata Białczak (2A),
Jakub Frątczak (1L), Przemysław Pawlak (3F) i Witold Woźniak (2E). W konkursie ponadto wzięli udział 4 uczniów
z Kępna i z Wielunia. Wyniki poznamy po 30 kwietnia.

W piątek 30 III odbyły się ostatnie spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych.
W poniedziałek 2 IV młodzież naszej szkoły wzięła udział w uroczystym apelu poświęconym drugiej rocznicy

śmierci  papieża  Jana Pawła  II.  Apel  przygotowali  uczniowie  z  klas  1  B i  3  B oraz  Ewelina  Klimowicz  (4E)  pod
kierunkiem p. prof. I. Bednarek i księdza A. Ziemieśkiewicza.

Od dnia 2 IV w gablotach na I piętrze możemy zapoznać się z wystawą poświeconą 2 rocznicy śmierci papieża
Jana  Pawła  II.  Zgromadzono  w  niej  materiały  ze  zbiorów  p.  prof.  A.  Barwaśnej,  K.  Pilc-Vinci  i  księdza
A. Ziemieśkiewicza.

Również w bibliotece szkolnej można od 2 IV zapoznać się ze specjalną wystawą biblioteczną poświęconą Janowi
Pawłowi II. Papież-Polak został ukazany jako orędownik prawdy, poeta oraz papież nadziei.

W poniedziałek 2 IV klasa 2U wraz z p.  prof.  A. Jabłońską  szukała w Łodzi  zwiastunów wiosny w handlu
i przyrodzie.  W  programie  wycieczki  znalazły  się:  Galeria  Łódzka,  Ogród  Botaniczny,  Centrum  Handlowe
„Manufaktura” oraz w „Ciemna City” filmy: Krzyk II i Testosteron.

2 IV do łódzkiej „Manufaktury” pojechała także klasa 2D z p. prof. K. Jaworską-Griese i Z. Grzesiak.
We  wtorek  3  IV  odbył  się  próbny  egzamin  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe  w  klasach  czwartych

technikum.
W dniach 3-4 IV młodzież  naszej szkoły uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych przygotowanych przez

księdza A. Ziemieśkiewicza i p. prof. D. Danielewskiego.
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WYRUSZYLI ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA

17 III 2006 r. członkowie Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego „PS” pod opieką p. prof.
Jacka Gruszki uczestniczyli w corocznym  Rajdzie Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza”. Tym
razem trasa rajdu wiodła przez następujące miejscowości: Okręglica – Redzeń II – Ligota – Burzenin –
Strumiany.

Organizatorzy  rajdu,  członkowie  rodziny  Teodora  Goździkiewicza,  drużyny  ze  szkół  powiatu
sieradzkiego, policjanci z Koła PTTK oraz  nasza drużyna z Placu Wojewódzkiego została przewieziona
autobusami do Okręglicy.  Tutaj, niestety w strugach deszczu, mogliśmy obejrzeć z punktu widokowego
piękną  dolinę  Warty.  Następnie przeszliśmy polną  drogą  do gospodarstwa państwa Tobiaszów, gdzie
stała  karczma,  do której  wstąpił  Łuka Bakowicz  wracając  do rodzinnego domu po 16 latach służby
w carskim wojsku. Pani Tobiasz pokazała miejsce, w którym znajdowała się opisywana przez Teodora
Goździkiewicza karczma na Okręglicy.  Po krótkim odpoczynku kolumna rajdu przeszła skrajem lasu
przez  Dębicę  do  Redzenia  II.  Tutaj  zatrzymaliśmy się  przy  krzyżu z  napisem 1901.  Według  relacji
świadków  krzyż  ten  przyniosła  na  własnych  plecach  z  Częstochowy pani  Chmielewska.  Od  krzyża
przeszliśmy  lasem  do  skrzyżowania  z  asfaltową  szosą  Sieradz  –  Burzenin.  Następnie  z  Redzenia
udaliśmy się polną drogą w stronę Ligoty, a następnie chodnikiem z Ligoty – wzdłuż drogi przez Witów
– do samego Burzenina. Niestety ciągle padający deszcz nie pozwolił zrealizować kilku punktów imprezy
w Burzeninie i Strumianach.

Przemoczeni i zziębnięci przeszliśmy od razu do Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika,
by rozgrzać się wojskową grochówką z kiełbasą i gorącą herbatą.

Tam  odbyły  się  konkursy  wiedzy  o  trasie  rajdu,  wydarzeniach  z  powstania  styczniowego
w Sieradzkiem i  twórczości  Teodora  Goździkiewicza,  a  także  konkurs  piosenki  turystycznej  i  pieśni
patriotycznej. Również w tej edycji rajdu uczestniczyli członkowie rodziny pisarza.

Na koniec wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody oraz zostały odwiezione
autobusami do Sieradza.

W czasie rajdu mogliśmy poznać nowe miejscowości ze szlaku powstańców 1863 roku, dowiedzieć
się  o  ich  dziejach,  poznać  nowe  szczegóły z  życia  i  twórczości  piewcy Ziemi  Sieradzkiej,  Teodora
Goździkiewicza,  zaznać  doli  powstańca  (zimno,  wiatr  i  nieustannie  padający  deszcz)  oraz  jeszcze
mocniej zintegrować grupę wiernych członków Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego.

FILMY, KTÓRE WARTO OBEJRZEĆ
We wtorek 6 marca uczniowie z klasy 3A obejrzeli w łódzkim kinie „Ciemna City” film produkcji

angielskiej  pt.  Królowa.  Jego  główną  bohaterką  jest  królowa  Elżbieta  II  (Helen  Mirren),  a  postacią
drugoplanową  –  Tony  Blaire  (Michael  Sheen),  który  właśnie  objął  stanowisko  premiera.  W  filmie
ponadto występują m. in. książę Filip (James Cromwell) i królowa Matka (Sylwia Syms).

Akcja filmu toczy się oczywiście w Wielkiej Brytanii w ciągu mniej więcej tygodnia, od momentu
śmierci księżnej Diany do jej pogrzebu. W filmie została ukazana postawa królowej Elżbiety II wobec
decyzji,  jaką  przyszło jej podjąć  co do przebiegu ceremonii pogrzebowej swojej synowej. Elżbieta II
zawsze przestrzegała tradycyjnych zasad obchodzenia żałoby w rodzinie królewskiej. Pogrzeby zwykle
były skromne, bez rozgłosu, w gronie najbliższych. Po śmierci Diany – księżnej, którą uwielbiały miliony
ludzi  na  całym  świecie,  musiała  odstąpić  od  dotychczasowych  zasad  i  spełnić  oczekiwania
społeczeństwa. Królowa pod wpływem perswazji Tony’ego Blaire’a zgodziła się na urządzenie pogrzebu
publicznego, zgodziła się również  wygłosić przemówienie w telewizji, w którym wyraziła ubolewanie
z powodu śmierci Diany. Helen Mirren, która odgrywa rolę królowej Elżbiety II zrobiła to w niezwykle
profesjonalny sposób,  ukazała – z  jednej  strony – typowe cechy Elżbiety II  jako królowej:  surowej,
upartej i dążącej do celu kobiety. Ukazała jednak także królową z tej drugiej strony, jako zwykłą kobietę
kochającą  swego męża, syna i wnuków. Należy dodać,  iż  aktorka ta otrzymała za rolę  w tym filmie
w pełni zasłużonego Oscara.

Film  ten  bardzo  dobrze  ukazuje  rodzinę  królewską,  porusza  zarówno  poważne  problemy,  jak
również humorystyczne epizody z życia królowej. Uważam, że jest to ciekawy film, z którego można się
wiele dowiedzieć – w szczególności o rodzinie królewskiej – i dlatego polecam go Waszej uwadze.

Paulina Płaczek
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W styczniowym numerze „Kuriera” mieliście okazję  przeczytać  o filmie  Dirty Dancing.  W tym
numerze opowiem Wam o drugiej części tego filmu: Dirty Dancing 2.

Akcja rozgrywa się w 1958 roku, Kathey wraz z siostrą  i rodzicami przeprowadza się na Kubę.
Sytuacja  polityczna  na  wyspie  komplikuje  się,  Fidel  Castro  szykuje  rewolucję  przeciwko  rządom
prezydenta Batisty.

Dziewczyna przypadkowo już pierwszego dnia poznaje chłopaka (Javiera), który jest pracownikiem
obsługi hotelu, w którym ona mieszka. Przyciąga jej uwagę… 

Kilka dni po spotkaniu, podczas powrotu ze szkoły, Kathey zauważa ulicznych tancerzy, wśród
których jest także Javier. Również chłopak ją zauważa. Odprowadzając do hotelu opowiada, że tańczy ten
taniec także w La Rosa Negra i zachęca dziewczynę, by się tam kiedyś pojawiła.

Wieczorem Kathey wybrała się do jednego z hawańskich klubów w towarzystwie syna szefa jej
ojca. Po pewnym czasie namawia go, by odwiedzili La Rosa Negra. Spotykają tam Javiera, który prosi
Kathey do porywającego kubańskiego tańca…

Młody  człowiek  towarzyszący  Kathey,  widząc  ją  tańczącą  z  Javierem,  poczuł  się  najpewniej
zazdrosny. Gdy znaleźli się w samochodzie, zaczął się do niej „przystawiać”. Na szczęście w porę zjawia
się Javie i przerażoną całym zajściem dziewczynę odprowadza do hotelu. Niestety przez okno zobaczyła
ich  młodsza  siostra  Kathey.  W  konsekwencji  chłopak  zostaje  zwolniony  z  pracy  za  zadawanie  się
z gośćmi.

Kathey,  gdy się  o  tym dowiedziała,  udała się  do Javiera,  by go przeprosić.  Przynosi  mu także
propozycję, by wzięli udział w konkursie tanecznym, w którym można wygrać znaczną sumę pieniędzy.
Mimo różnych wahań decydują się w końcu na wspólny występ. Udaje im się dojść do półfinału… A co
dalej? – dowiecie się po obejrzeniu filmu. Powiem tyle, że film nie kończy się tak oczywistym happy
Endem, jak by się wydawało…

Gosik

Król Adam IV

To,  czego  Adam  Małysz  dokonał  w  ciągu  ostatnich  dwóch  tygodni  było
po prostu  nieprawdopodobne.  Wygrał  na  siedem  konkursów  aż  sześciokrotnie.
W sumie w tym sezonie wygrał dziewięć razy.

Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata: Klasyfikacja Pucharu Narodów:
1 MAŁYSZ Adam - Polska              1453
2 JACOBSEN Anders - Norwegia        1319 
3 AMMANN Simon - Szwajcaria         1167 
4 SCHLIERENZAUER - Gregor Austria    956 
5 KUETTEL Andreas - Szwajcaria       804 
6 MORGENSTERN Thomas - Austria       756 
7 KOFLER Andreas - Austria           727 
8 AHONEN Janne - Finlandia           539 
9 HAUTAMAEKI Matti - Finlandia       526 
10 UHRMANN Michael - Niemcy          524 
11 VASSILIEV Dimitri - Rosja         523 
12 KOCH Martin - Austria             521 
13 LOITZL Wolfgang - Austria         476 
14 LJOEKELSOEY Roar - Norwegia       474 
15 LAPPI Arttu - Finlandia           466
30 STOCH Kamil - Polska              168
55 ŻYŁA Piotr - Polska                34
60 HULA Stefan - Polska               26
85 MATEJA Robert - Polska              4

 1 Austria    5088 
 2 Norwegia   3710 
 3 Szwajcaria 2442 
 4 Finlandia  2427 
 5 Polska     1785 
 6 Niemcy     1711 
 7 Rosja      1456  
 8 Czechy      754 
 9 Słowenia    717  
10 Japonia     271 
11 Kazachstan  217  
12 Włochy      144  
13 Francja      95  
14 Szwecja      25 
15 Korea        21 
16 Kanada       10 
17 Białoruś      7  
18 Estonia       1  
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Oto miejsca Polaków oraz zwycięzcy poszczególnych konkursów:
Kuusamo:
    kraj nazwisko                seria I  nota  
 1. FIN  Lappi Arttu             141,0   154,8     
12. POL  Hula Stefan             121,5   116,7
32. POL  Żyła Piotr              106,0    82,8  
34. POL  Małysz Adam             106,0    81,3  
46. POL  Stoch Kamil              98,0    63,4  
Lillehammer – 1 konkurs:
1.  SUI  Ammann Simon           128,5  125,4  138,0  265,9   
15. POL  Małysz Adam            126,0   98,4  136,0  237,3
29. POL  Hula Stefan            117,0  100,2  121,5  210,0
40. POL  Stoch Kamil            112,0   87,2
48. POL  Mateja Robert          102,5   71,6
               2 konkurs:
1.  AUT  Schlierenzauer Gregor    134,0  134,8  137,0  276,0   
3.  POL  Małysz Adam              137,5  141,6  127,5  264,7
26. POL  Stoch Kamil              124,5  115,7  114.5  211,4
48. POL  Hula Stefan              115,0  93,6
Engelberg – 1 konkurs:
1.  AUT  Schlierenzauer Gregor 131,0  124,3  140,5  269,2   
3.  POL  Małysz Adam           128,0  120,9  134,0  253,6  
31. POL  Bachleda Marcin       121,5  107,2
            2 konkurs:
1.  NOR  Jacobsen Anders        138,0  141,4  137,5  280,9   
6.  POL  Małysz Adam            130,5  125,9  133,0  257,3
Oberstdorf – 1 konkurs 4-ech skoczni:
1.  AUT  Schlierenzauer Gregor 135,5  144,9  142,0  296,0
3.  POL  Małysz Adam           132,0  138,1  134,0  280,3
29. POL  Stoch Kamil           123.5  120.3  116,5  226,0
Ga-Pa – 2 konkurs 4-ech skoczni:
1.  SUI  Andreas Kuettel       15  125.5  135.9
12. POL  Adam Małysz            6  120.5  123.9
21. POL  Kamil Stoch           22  116.5  115.7
48. POL  Rafał Śliż            41   99.5   77.6
Innsbruck – 3 konkurs 4-ech skoczni:
1.  NOR Jacobsen Anders       13  129,0m 128,5m 265,0pkt
6.  POL Małysz Adam            2  124,0  126,5  249,9
15. POL Stoch Kamil           14  120,0  115,5  217,9
45. POL Śliż Rafał            47  108,0          88,4  
Bischofshofen- wyniki ostatniego konkursu 4-ech skoczni:
8.  POL  Małysz Adam           129,5  123,6  133,5  252,4    
9.  POL  Stoch Kamil           126,5  117,2  134,5  251,3
50. POL  Hula Stefan           113,5   89,8
Vikersund- loty:
1.  NOR  Jacobsen Anders       208,0    193,5     388,3
8.  POL  Małysz Adam           176,5    206,5     362,5
25. POL  Stoch Kamil           164,5    174,5     303,8
38. POL  Mateja Robert         152,5    129,0
Zakopane:
1.  SLO  Urbanc Rok            136,0  143,3
5.  POL  Małysz Adam           129,0  131,6
33. POL  Skupień Wojciech      109,5   90,6
36. POL  Stoch Kamil           110,0   88,5
48. POL  Bachleda Marcin        95,0   59,5
50. POL  Hula Stefan            68,0    6,9
Oberstdorf – 1 konkurs:
1.  POL  Małysz Adam            45  132,5  139,5  137,0  283,1
42. POL  Mateja Robert           6  100,5   73,9
43. POL  Hula Stefan            17  100,5   73,9
50. POL  Stoch Kamil            27   93,0   53,9
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Oberstdorf – 2 konkurs:
1.  GER  Uhrmann Michael       140,5  153,4  129,0  285,1
4.  POL  Małysz Adam           131,5  137,2  129,5  269,8
41. POL  Stoch Kamil           107,5   88,5
46. POL  Hula Stefan           104,0   80,7
50. POL  Mateja Robert          96,5   65,7
Titisee-Neustadt – 1 konkurs:
1.  POL  Adam Małysz           138.5  142.3  145.0  293.8
19. POL  Kamil Stoch           125.0  111.5  133.5  241.8
42. POL  Piotr Żyła            116.5   95.2
49. POL  Stefan Hula           110.5   82.4
               2 konkurs:
1.  POL  Małysz Adam            58  129,5  123,6  134,5  257,7
19. POL  Żyła Piotr              7  119,5  100,1  124,5  211,2
35. POL  Stoch Kamil            40  115,5   93,9
Klingenthal:
1.  AUT  Gregor Schlierenzauer 142,5  148,5  138,5  289,8
3.  POL  Adam Małysz           137,5  139,5  134,5  272,1
20. POL  Piotr Żyła            128,0  118,4  125,0  230,9
24. POL  Kamil Stoch           125,0  112,5  124,5  222,6
34. POL  Robert Mateja         120,5  104,4   
Willingen:
1.  NOR  Jacobsen Anders         148,0  149,9  139,0  283,1
7.  POL  Małysz Adam             138,5  131,8  133,5  253,6
35. POL  Skupień Wojciech        122,0  96,6
Lahti:
1.  POL  Adam Małysz              125,0  127,7  128,0  265,8
12. POL  Kamil Stoch              121,0  123,5  115,0  234,2
27. POL  Piotr Żyła               114,0  108,9  109,5  206,7
Kuopio:
1.  POL  Małysz Adam              125,0  124,5  115,0  229,0
17. POL  Stoch Kamil              104,0   80,7  118,0  191,1
41. POL  Hula Stefan               98,0   67,9
Oslo – 1 konkurs:
1.  POL  Małysz Adam        131,0  144,3  122,0  272,9
23. POL  Żyła Piotr         113,0  108,4  106,5  202,6
41. POL  Hula Stefan        105,5   93,9
45. POL  Stoch Kamil        106,0   90,3
               2 konkurs:
1.  SUI  Ammann Simon            118,5  121,8
19. POL  Stoch Kamil             103,5   90,3
33. POL  Żyła Piotr              101,5   82,7
46. POL  Hula Stefan              95,0   67,5  
54. POL  Małysz Adam              89,0   54,7
Planica – 1 konkurs:
1.  POL  Małysz Adam        39  208,5  203,2  221,5  423,5
24. POL  Stoch Kamil        19  195,0  184,5  191,5  359,3  
37. POL  Mateja Robert       1  178,5  161,2   
               2 konkurs:
1.  POL  Małysz Adam        210,5  204,1  217,5  419,6
27. POL  Mateja Robert      191,5  178,8  189,0  354,1
36. POL  Stoch Kamil        177,5  160,5
               3 konkurs:
1.  POL  Małysz Adam           220.0  215.0
11. POL  Stoch Kamil           210.5  200.1   

Patryk Pałucki

Siódmy numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2006/2007 przygotowała redakcja w składzie: Karolina Krupa
(1 F), Marta Dubiak (3 A), Paulina Płaczek (3 A), Patryk Pałucki (2 A), Małgorzata Stefaniak (2 A) i Anna Wojtynka (1 a)
pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego.


