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EUROWIZJA 2010 
 

W piątek 19 marca w naszej szkole odbyła 
się po raz kolejny Eurowizja. Impreza ta związana 
była z obchodami pierwszego dnia wiosny. 
Uczniowie z poszczególnych klas mieli za zadanie 
przygotować na tą szczególną uroczystość piosenki 
obcojęzyczne wraz z układami tanecznymi. Pomysł 
ten bardzo spodobał się uczniom i wszyscy podeszli 
do tego zadania niezwykle profesjonalnie. 
W ostatnim tygodniu przygotowań, przemierzając 
szkolny korytarz, można było spotkać dziewczęta 
i chłopców ćwiczących swoje układy. Była to nie 
tylko okazja do opuszczenia zajęć lekcyjnych (☺), 
ale także znakomita możliwość wykazania się 
własną pomysłowością i talentami – nie tylko 
muzycznymi, ale także aktorskimi. W dniu 
poprzedzającym uroczystość, dzięki uprzejmości 
nauczycieli wychowania fizycznego, występującym 
została udostępniona sala gimnastyczna. 

Klasy przedstawiały swoje programy we 
wcześniej ustalonej kolejności. Usłyszeliśmy wiele 
znanych przebojów. Mamma mia, Schnappi- to tylko 
nieliczne z nich. Jedna z klas zaprezentowała mix 
utworów, dzięki czemu wspólnie mogliśmy 
zatańczyć „Kaczuszki” i zaśpiewać, że jesteśmy 
„Happy” (i to nie tylko z powodu braku lekcji ☺). 
Między występami zostały przyznawane nagrody dla 
nauczycieli. Dwunastu  profesorów zostało 
wyróżnionych w niebanalnych  kategoriach (np. 
„Potomkowie Szekspira”, „Złam mi serce”, czy 
„Przeciąganie za uszy”). 

I miejsce i nagrodę główną w kategorii 
„Złoty Słowik” zdobyła klasa 3F, natomiast 
równorzędne I miejsce w kategorii „Top Trendy” – 
klasa 2F. II miejsce zajęła klasa 1A, a III miejsce – 
klasa 2A, która zdobyła także najważniejszą nagrodę 
dla każdego artysty – nagrodę publiczności. Przy-
znano także dwa wyróżnienia specjalne klasom: 1a 
i 3D. 

Konkurs Eurowizji był świetnym pomysłem 
na miłe zaakcentowanie nadejścia wiosny. Okazał 
się też znakomitym sposobem na to, by zapobiec 
nieobecności w szkole uczniów (Pierwszy dzień 
wiosny jest powszechnie uznawany przez uczniów 
za „Dzień Wagarowicza”). Dlatego tez za ten 
trafiony pomysł dziękujemy organizatorom, 
nauczycielom, reprezentacjom poszczególnych klas 
oraz tym, których nigdy nie widać, a bez których nie 
mogłaby się odbyć żadna szkolna impreza, czyli 
naszym kochanym „dźwiękowcom” ☺ 

Nataluś 
 
 

WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Christian Signol to ceniony francuski pisarz, 
silnie związany z południem Francji, skąd pochodzi. Jego 
powieści były wielokrotnie nagradzane (m.in. powieść 
Prix de Maison de la Presse, nagrodzona w 1997 roku), 
a także przenoszone na ekran. Jego książki tłumaczone są 
na wiele języków (m.in. na język polski). 

Zachęcam Was do przeczytania najnowszej jego 
powieści pt. Zimowa róża. Jest to wzruszająca opowieść 
o potrzebie nadziei. Książka opowiada o małym chłopcu 
- Sebastianie - który zachorował na białaczkę. Kiedy ma 
się dziesięć lat, chce się bawić z kolegami, grać w piłkę, 
wyjść na lody... Ale Sebastian marzy tylko o tym, by 
znalazło się lekarstwo na jego śmiertelną chorobę. Jego 
matka, Nicole, sama nieszczęśliwa, bo opuszczona przez 
męża, w żaden sposób nie jest w stanie mu pomóc. 
Oddala ją ponadto od dziecka brak porozumienia. 
Z nadzieją na odnalezienie dobra, jak po ratunek, 
Sebastian jedzie do dziadków.  

Babcia Cyprienne i dziadek Auguste, to prości, 
ofiarni ludzie żyjący w zgodzie z naturą. Zadowoleni 
z życia, poprzestają na tym, co mają, choć nie jest im 
lekko. Na wsi, w Millac, Sebastian poznaje nowy wymiar 
życia. Babci pomaga w ogródku, dziadkowi w małej 
winnicy. Korzysta z przyjemności życia, na ile zdrowie 
mu pozwala. Chodzi na ryby, odbywa spacery po 
okolicy. Nowo poznani koledzy zazdroszczą mu, że 
mieszkał w Paryżu, ale Sebastian nie tęskni za tym 
miastem. Woli życie na wsi, gdzie wszystko go 
interesuje. Dziadkowie okazują mu więcej uwagi niż 
zapracowana matka. I choć pozornie twarda, odpychająca 
Cyprienne stale narzeka na bujającego w obłokach męża, 
a Sebastiana niemal siłą zmusza do jedzenia, to właśnie 
tu chłopiec czuje się dobrze . Dziadek Auguste - wiejski 
znachor - zbiera swoje zioła i przekonuje chłopca, że 
może uzdrowić go tytułową „zimową różą”, czego 
później bardzo żałuje. Stare, dobre małżeństwo ledwie 
ciągnie koniec z końcem, ale stara się zapewnić 
wnuczkowi wszystko to, co miał w Paryżu. 

Autor rewelacyjnie tworzy wszelkie opisy. 
Czytając książkę ma się wrażenie bycia w samym 
centrum toczącej się akcji. Ekspresja opisów sprawia, że 
czytelnik może uchwycić zapachy zieleni, powietrza 
i świeżo skoszonego siana. Życiu w wiosce towarzyszą 
inne epizody, także takie, jak pobyty chłopca w szpitalu, 
na cyklicznych badaniach i leczeniu.  Gdy stan chłopca 
pogarsza się ostatnią nadzieją ciężko chorego jest 
operacja. 

Czy uda się chłopcu wyzdrowieć? Czy jego 
marzenie o byciu „normalnym chłopcem” ma szansę się 
spełnić? Jeśli chcecie poznać losy dziesięcioletniego 
Sebastiana, przeczytajcie tę cudowną książkę. Piękna, 
wzruszająca i optymistyczna opowieść o mocy 
rodzinnego ciepła, które pozwala przetrwać nawet 
najtrudniejsze chwile! ☺ 

Nataluś 
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WYWIAD Z PRAKTYKANTAMI 
 

W lutym w naszej szkole pojawili się praktykanci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 
przyszło ich aż czterech, a troje to absolwenci naszej szkoły: Joanna Grątkowska, Joanna Pertkiewicz i Paweł 
Similak. Paweł i dwie Joasie są studentami Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu. 

Specjalnie dla Was Joasia i Paweł udzielili odpowiedzi na pytania naszej redakcji. 
 
„Kurier Zamkowy”: Dlaczego zdecydowaliście się odbywać praktykę w naszej szkole? 
Joanna Pertkiewicz / Paweł Similak: Ponieważ jesteśmy absolwentami tej szkoły i chcieliśmy odbyć praktyki właśnie 
w swojej szkole. 
„KZ”: Czy podoba się Wam atmosfera panująca w szkole? 
JP / PS: Oczywiście. 
„KZ”: Czy trudna jest praca z młodzieżą w naszym wieku? 
JP: Szczerze mówiąc jestem mile zaskoczona postawą młodzieży. Moim zdaniem wiele zależy od naszego podejścia 
do uczniów. 
PS: Rzeczywiście, wiele zależy od podejścia do młodzieży. Poruszając się po szkole jako praktykant, czy to na lekcji, 
czy to na korytarzu, nie spotkałem się z przykładami złego zachowania ze strony uczniów.  
„KZ”: Którą ze szkół naszego Zespołu ukończyliście i kto był Waszym wychowawcą? 
JP: Liceum profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym; moim wychowawcą był p. prof. W. Grzesiak. 
PS: Technikum handlowe; moją wychowawczynią była p. prof. Magdalena Skoczylas. 
„KZ”: Jakie wartości przekazał Wam wychowawca? 
JP: Wychowawca nauczył nas szacunku do pracy, nauki, do nauczycieli i do samych siebie. 
PS: Szacunku dla innych, kultury, szczerości, uczciwości, pracowitości i sumienności. 
„KZ”: Dlaczego wybraliście akurat ten zawód? 
JP: Przyznam się, ze bardziej skłaniałam się ku temu, by zostać tłumaczem przysięgłym. 
PS: W przyszłości chciałbym być tłumaczem. Ale też, oczywiście, lubię ten język; interesuje mnie historia i kultura 
Niemiec. 
„KZ”: Jakie wartości są dla Was najważniejsze w pracy nauczycielskiej? 
JP: Uczciwość, szacunek, tolerancja, pracowitość oraz rzetelność. 
PS: Te same, które przekazała mi wychowawczyni. 
„KZ”: Czy dobrze się w naszej szkole pracuje? 
JP / PS: Jak najbardziej tak! 
„KZ”: Na jakich zdobyciu umiejętnościach szczególnie Wam zależy podczas odbywania praktyk w naszej 
szkole? 
JP /PS: Chcemy się nauczyć współpracy z młodzieżą. Dzięki praktyce mamy możliwość zobaczenia, jak wygląda z 
bliska praca nauczyciela. 
„KZ”: Jakie są Wasze spostrzeżenia o naszej szkole po upływie kilku lat od jej ukończenia? 
JP: Często wracam wspomnieniami do lat tu spędzonych i wspominam je jako jeden z najlepszych okresów w moim 
życiu. 
PS: Spędziłem tutaj najlepsze lata mojego życia. 
„KZ”: Dziękujemy za rozmowę. 

Z Joasią i Pawłem rozmawiała Marta Rogalska 
 

TARGI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 

W czwartek 11 marca w Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz odbyły się tegoroczne targi sieradzkich szkół 
ponadgimnazjalnych. Brała w nich udział także nasza szkoła. P. prof. Katarzyna Focht i p. prof. Marcin Świniarski 
byli opiekunami naszej grupy z Zamkowej:) 

Stanowisko przygotowane przez naszą szkołę wzbudziło ogromną ciekawość i zrobiło ogromną furorę wśród 
gimnazjalistów. Z jednej strony wózek widłowy wykonany przez uczniów z klasy 3L, a z drugiej strony – Marcelina 
Sudak i jej cudne fryzury. Marcelina była tak miła, że zgodziła się obcinać i cieniować włosy oraz robić wystrzałowe 
fryzury chętnym gimnazjalistom. 

Tekst, a raczej wiersz, którym gimnazjaliści zostali oprowadzeni po profilach znajdujących się w szkole został 
napisany przez Agatę Powalską, Martę Gruszel i p. prof. Sylwię Dęgę. Zamieszczamy go na kolejnej stronie. 

Agata Powalska 
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 

 
CIASTO POMARAŃCZOWE Z BLACHY 

 
Składniki: 

• 350 g masła  
• cukier  
• 1 pomarańcza  
• 6 jajek  

• 350 g mąki  
• proszek do pieczenia  
• pomarańczowy likier  
• cukier puder  

 
Sposób przygotowania: 
Masło z cukrem ubić, dodać jajka i mąkę oraz proszek do pieczenia. Ciasto wyrobić, dokładnie wymieszać 

z pomarańczą w skórce. Wyłożyć na blachę do nagrzanego piekarnika i piec około 30 min w temperaturze 170°C. 
Ciepłą blachę z ciastem wyjąć z piekarnika i przygotować ciemną glazurę pomarańczową (cukier puder i likier 
pomarańczowy w dowolnym gęstym stężeniu).  
 

KOTLETY MIELONE Z GRZYBAMI 
 

Składniki: 
• 30 dag mięsa mielonego 
• 15 dag grzybów (opieńki lub pieczarki świeże) 
• 1 mała cebula 
• 2 łyżki tartej bułki 

• przyprawa do mięsa mielonego 
• 1 jajko 
• tarta bułka do otaczania 
• sól, pieprz 

 
Sposób przygotowania: 
Grzybki i cebulkę drobno posiekać i podsmażyć na patelni aż odparują; następnie wystudzić. 

mięso mielone i resztę składników dobrze wymieszać, zrobić kotlety i otoczyć w tartej bułce. 
Smażyć na wolnym ogniu, podawać z ziemniakami i surówką: 
 

JAJA FASZEROWANE Z SZYNKĄ 
 

Składniki: 
• 5 jaj świeżych, 
• przybranie sezonowe, 
• 20 dag tłustej szynki lub karczku. 

 
Sposób przygotowania: 
Jaja ugotować na twardo, ostudzić, obrać, przekroić wzdłuż, ostrożnie wybrać żółtka. Białka odłożyć 

w połówkach. Szynkę i żółtka zemleć, rozetrzeć, jeżeli potrzeba, rozrzedzić nieco śmietaną i masą tą napełnić białka, 
nadając im kształt całych jaj. Białko nieco ściąć z podstawy, aby jajo pewnie stało. Jaja ułożyć na prostokątnym 
półmisku, przybrać dodatkami sezonowymi. Aby jaja nie zsuwały się, pod każde jajo podłożyć łyżeczkę sałatki 
majonezowej. 
 

Smacznego!!! 
 

V SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY 
 
Zwyciężyli: 

Klasyfikacja indywidualna: 
1. Piotr Zamysłowski (1F) – 6 pkt. 
2. Dawid Matusiak (3B) – 5 pkt. 
3. Sebastian Baranowicz (2L) – 5 pkt. 
4. Artur Świniarski (2L) – 4pkt. 

Klasyfikacja drużynowa: 
1. 2L – 13 pkt. 
2. 1L –  9 pkt. 
3. 1D –  6 pkt. 

 
Turniej zorganizowano przy współudziale klubu szachowego „Piast”; rozgrywki przeprowadzili p prof. 

R. Brzeziecki i pan Jerzy Potapski. 
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KRZYŻÓWKA NR 7/2009/2010 
(przygotowały VIP-y z 2A) 

 
1             
2             
3             
4             
5             
6             

Polecenia: 
1. Drugie imię Fryderyka Chopina. 
2. Jedna z kompozycji Chopina. 
3. Nazwa epoki, którą reprezentował w muzyce 
(ta sama, co Mickiewicz w literaturze). 

4. Miejsce śmierci Chopina. 
5. Napisał ich 27. 
6. Kraj, w którym Chopin dał ostatni koncert 
przed śmiercią. 

 
WIERSZE JUSTYNY DERDY

 

Panie, przepraszam 
 

Przepraszam za ten ból, 
Za ran na Twym świętym ciele ból 
 
Przepraszam za wszystkie me winy 
I ludzi złych szydercze miny 
 
Przepraszam i za wszystko co złe 
I to co w mym sercu i duszy mdłe 
 
Bo tyle świętej krwi wypłynęło 
Tyle łez się w oczach uwinęło 
Gdy patrzę na  Twe ciało na krzyżu rozpostarte 
I w każdym miejscu przez rany rozdarte 
 
Wiec co mi teraz pozostało? 
Niewiele… 
Wiem, że czasu w życiu zawsze jest mało 
Aby naprawić to co było 
I przez dwa tysiące lat się uwiło 
 
Więc słowa te teraz wypowiem 
I że to prawda bolesna się dowiesz 
I że wybaczasz mi powiesz 
 
Któryś za nas cierpiał ran 
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 
 
Matko i Ciebie przepraszam 
Że Syna Swego Jedynego 
Dla ludzi nade wszystko oddanego 
Za mnie oddałaś 
I rozdarte serce miałaś 
 
I Ty któraś współcierpiała  
Matko Bolesna przyczyń się na nami 

 
 

 
Przepraszam i łzy wylewając 
Krwawiące serce mając 
O jedno tylko proszę 
Niech Twój ból na zawsze w sercu noszę 
 

Ukrzyżowanie 
(modlitwa) 

 
Panie, Ty narodziłeś się aby zbawić świat 
Ty byłeś dla ludzi jak brat 
A oni tak Cię skrzywdzili 
Na pośmiewisko wystawili 
 
Panie, Ty za moje grzechy życie oddałeś 
I niejedną boleść doznałeś 
Z szat Cię obnażono 
I ciernistą koronę na głowę włożono 
 
Panie, Ty za mnie cierpiałeś 
I wiele biczów dostałeś 
Lecz wtedy i tak się nie poddałeś 
I krzyż na Golgotę dźwigałeś 
 
Panie, Ty między łotrami wisiałeś 
I łzy Matki pod krzyżem stojącej widziałeś 
Octem Cię wtedy pojono 
I żeś Król Żydowski szydzono 
 
Panie, Ty w ostatnich chwilach Swą Matkę pocieszałeś 
I duszę Ojcu oddałeś 
 
 

Siódmy numer „Kuriera Zamkowego” w roku 
szkolnym 2009/2010 przygotowała redakcja w składzie: 
Natalia Łukomska, Marta Rogalska (3D), Paulina Werner 
(2D), Ewelina Wojtynka (2a), Agata Powalska (1a) oraz 
VIP-y z 2A pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
 


