
„Nie wystarczy iść. 
Trzeba jeszcze iść 

we właściwym kierunku.” 
 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
 

W piątek 24 kwietnia 2015 roku o godz. 8.00 na sali 
gimnastycznej pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów 
Technikum Nr 2 w Sieradzu. Na uroczystość przybyli: 
prezydent Sieradza, pan Paweł Osiewała, starosta 
sieradzki, pan Dariusz Olejnik oraz wicestarosta sieradzki, 
pan Mariusz Bądzior. Na sali gimnastycznej byli obecni 
także wychowawcy tegorocznych maturzystów, panie 
prof. Anna Bzdurska – 4D, Katarzyna Focht – 4F, Jolanta 
Budzisz – 4G, Iwona Bednarek – 4L, pan prof. Robert 
Brzeziecki – 4H, grono pedagogiczne oraz absolwenci. 

Medal Primus Inter Pares, nagrodę Starosty 
Sieradzkiego, Społecznej Akademii Nauk i Dyrektora 
Szkoły otrzymała w tym roku Katarzyna Kaczmarek 
(4H). Nagrody książkowe z rąk Dyrektora Szkoły 
otrzymali: Amanda Szczerba, Katarzyna Piotrowska 
i Angelika Światek (4D), Daria Lipa (4G), Magdalena 
Pełka, Martyna Bałwas, Kamila Karaczun i Klaudia 
Woźniak (4H). Wymienieni uczniowie na świadectwie 
ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen powyżej 4,3. 
Listami gratulacyjnymi uhonorowano natomiast nast. 
uczniów: Katarzynę Rogaszewską i Mateusza Wojtysiaka 
(4D), Małgorzatę Sobczak (4F) i Joannę Koralewską (4H) 

Po oficjalnej części uroczystości grono 
pedagogiczne, goście i absolwenci obejrzeli program 
artystyczny przygotowany przez uczniów z klasy 1H, 2G 
i 3H pod opieką p. prof. Moniki Grzelak, Katarzyny Pilc-
Vinci i Roberta Trojszczaka. 

 
W NUMERZE: 

 
• Stypendium Pokolenie JP II – zajrzyj na s. 2-3, 
• O szkolnych konkursach – piszemy na s. 4, 
• Rysunki nauczycieli – znajdziesz na s. 5, 
• Na co warto pójść do kina? – sprawdź na s. 6, 
• Jak zadbać o urodę? – dowiesz się na s. 10. 

 
Z okazji przypadającej w maju 2015 roku 50 rocznicy śmierci Marii Dąbrowskiej 

oraz przypadającej w październiku 2015 roku 20 rocznicy ukazania się 
pierwszego numeru „Kuriera Zamkowego” 

przyznana została po raz pierwszy 
 

Nagroda Dyrektora 
imienia Patryka Pałuckiego (1989–2013)  

redaktora naczelnego „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2006/2007 
za aktywną pracę w gazetce szkolnej „Kurier Zamkowy”. 

 
Nagrodę otrzymały: 

Martyna Bałwas (4H), Katarzyna Gęszczak (4F), 
Malwina Kamiennik (4D) i Zuzanna Sobańska (4D) 

 
Gratulujemy! 

 
Sieradz, 24 kwietnia 2015 roku 
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WDZIĘCZNOŚĆ JEST DAREM SERCA 
 

My stypendyści Anno Domini 2014/2015 dziękujemy dobremu Bogu za opiekę. 
Świętemu Janowi Pawłowi II za orędownictwo u Boga. 

Księdzu Prałatowi Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi za zainicjowanie i prowadzenie stypendium Pokolenie JP II. 
Kapitule stypendium Pokolenie JP II – pani dyrektor Annie Pietrzak, pani Marii Bogdańskiej, 

pani Henryce Głogowskiej za troskę o to dzieło. 
Wszystkim sponsorom za okazane serce. 

Stypendyści 
 

„Wdzięczność jest darem serca” to hasło przewodnie 
uroczystości poświęconej Janowi Pawłowi II w 10 rocznicę 
jego śmierci. Uroczystość odbyła się w czwartek 14 IV 
2015 roku. Zaproszono na nią sponsorów Stypendium 
Pokolenie JP II – nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół 
naszej szkoły, do których należą ksiądz Prałat Andrzej 
Ziemieśkiewicz – inicjator stypendium oraz pani Iwona 
Karczmarek, dyrektor z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawo-
wej w Niemysłowie. 

Spotkanie otworzyła pani dyrektor Magdalena 
Marciniak, która podziękowała sponsorom za przybycie 
oraz wieloletnie zaangażowanie w kontynuowanie idei 
stypendium. 

Ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz w imieniu Kapituły 
Stypendium podziękował sponsorom za pracę włożoną 
w krzewienie nauki Jana Pawła II wśród młodzieży, 
życzliwość i okazywane serce, wyraz dobroci w niesieniu 
pomocy potrzebującym. W dowód wdzięczności kapituła 
wraz z tegorocznymi stypendystami wręczyła darczyńcom 
podziękowania i upominki. 

Po podziękowaniach przyszedł czas na program 
słowno-muzyczny przygotowany przez pana Dariusza 
Danielewskiego. Swój talent recytatorski zaprezentowali 
stypendyści: Dominika Oganiaczyk (4H), Justyna 
Andrzejczak (4D), Katarzyna Rogaszewska (4D), Andrzej 

Tępowski (4G), Agnieszka Olejniczak (2D), Justyna 
Butwicka i Marta Klucha (3D). 

Śpiewem wzbogacili program uczniowie z klasy 1D – 
Beata Rył, Patrycja Żurawska oraz z klasy 1H – Dominika 
Cichecka, Agnieszka Lisek, Natalia Matusiak, Małgorzata 
Mitera, Klaudia Okoliczna, Klaudia Owczarek, Marta Pełka, 
Maria Przezak, Joanna Wójtowicz. Chórkowi na gitarze 
akompaniował Dawid Grochulski z klasy 3H. 

W dalszej części uroczystości pan Dariusz Danielewski 
nawiązując do tematu przewodniego: „Wdzięczność jest 
darem serca”, podziękował Kapitule i sponsorom za dar 
stypendium. Część oficjalną zakończono gratulacjami dla 
księdza Andrzeja Ziemieśkiewicza z okazji jego nominacji 
na księdza Prałata Prepozyta dekanatu uniejowskiego. 
Po wspólnym odśpiewaniu Barki, ulubionej pieśni Jana 
Pawła II, wszyscy udali się do biblioteki szkolnej na słodki 
poczęstunek, gdzie goście mieli okazję spróbować wypie-
ków własnoręcznie przygotowanych przez stypendystów. 

Kapituła Stypendium Pokolenie JP II składa 
podziękowania za przyjazną i serdeczną atmosferę, 
sponsorom za wszelką pomoc w kontynuowaniu idei 
stypendium oraz za zaangażowanie wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowania i upiększenia tego 
wyjątkowego spotkania. 

Kapituła Stypendium 
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„WDZIĘCZNOŚĆ JEST DAREM SERCA” 
(fot. Emilia Salamon) 
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KONKURS FRYZJERSKI W PABIANICACH 
 

16 IV 2015 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Pabiani-
cach odbył się III Powiatowy Konkurs Fryzjerski 
„KREATOR”. Brało w nim udział 20 uczestników w tym 
trzy uczennice naszej szkoły z klasy 4H – Katarzyna 
Kaczmarek czesała Kamilę Karaczun, Magdalena 
Pełka – Jagodę Bulzacką i Dagmara Sławińska – 
Dominikę Oganiaczyk. Pozostali zawodnicy przyjechali 
m.in. z Łodzi, Wielunia, Bełchatowa i Tomaszowa 
Mazowieckiego. W 90 minut musieli wykonać fryzurę 
zgodną z tematem konkursu, którym były „Kultury 
Świata”. Wcześniej należało przygotować strój i makijaż. 
Jurorzy oceniali stopień trudności i wykonanie fryzury, 
estetykę, spójność wizerunku i zgodność z tematem oraz 
kreatywność. W skład jury wchodzili: Dorota Pędziwiatr 
– dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych, Małgorzata 
Kuśmierczyk – nauczycielka przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół nr 3, Justyna Wójtowicz oraz Krzysztof 
Jóźwiak z Hurtowni Uni-Fryz oraz Monika Plewińska, 
którą wybrano w drodze losowania. 

Konkurs wygrała Katarzyna Kaczmarek (4H). 
Inspirację zaczerpnęła z kultury Japonii. Najpiękniej 
wyczesała gejszę. 

– Co do tego wyboru jurorzy nie mieli wątpliwości – 
stwierdziła Dorota Pędziwiatr. – Dyskusja była burzliwa, 
jeśli chodzi o przyznanie kolejnych miejsc i wyróżnień. 

Drugie miejsce zajęła Kamila Taborowska z Atelier 
„Styl” Daniela Wawrzyniaka. Wykonała fryzurę w stylu 
rzymskim. Z pabianiczanek na medal spisała się 
Dominika Janicka z drugiej klasy Techniku Fryzjerskiego 
w Zespole Szkół nr 3. Dziewczyna zaprezentowała 
kulturę Hiszpanii. Jej modelka miała odpowiedni strój 
i delikatnie upięte włosy. Specjalne wyróżnienie dostała 
modelka Magdaleny Pełki z klasy 4H – 9-letnia Jagoda 
Bulzacka Prezentowała kulturę Afryki. 

Konkurs zorganizował Zespół Szkół nr 3 w Pabiani-
cach. To pomysł Arkadiusza Marka, nauczyciela przed-
miotów zawodowych. Nagrodą był sprzęt fryzjerski 
wartości 4.000 zł: zestawy szczotek, suszarki, maszynki, 
prostownice i kosmetyki. Był to III Powiatowy Konkurs 
Fryzjerski „Kreator". Być może w przyszłym roku będzie 
miał zasięg wojewódzki. 

P. prof. Magdalena Maciejewska 

 

„SPRAWNY W ZAWODZIE” 
 

Kolejny raz w naszej szkol odbył się konkurs 
„Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” kucharz 
i z zakresu bhp. Konkurs polegał na wyłonieniu 
przedstawicieli, którzy będą reprezentowali nasza szkołę 
i OHP w Sieradzu na konkursie wojewódzkim. 

Konkurs z zakresu bhp odbył się 17 III 2015 roku. 
Naszą szkołę w dalszym etapie będą reprezentowali: 
Monika Bąk (3a) i Bartłomiej Woliński (3a). 

Konkurs dla kucharza odbył się 31 III 2015 roku 
w pracowni naszej szkoły. Uczniowie musieli zmierzyć 
się z 40 pytaniami z zakresu gastronomii. Następnie 
przystąpili do wykonania zadania praktycznego. W tym 
roku wykonali potrawkę z kurczaka z ryżem oraz 

galaretkę z kwaśnego mleka. Konkurencja była duża. 
Komisja konkursowa wyłoniła zespół w składzie 
Grzegorz Leśniewski i Mateusz  Paś (obaj z klasy 3a). 

W składzie komisji konkursowej znalazły się: 
Jolanta Pietrzak, Marta Chudecka i Marlena Woźniak. 

W konkursie z zakresu gastronomii prace uczniów 
oceniały również uczennice z 3G technikum żywienia 
i usług gastronomicznych: Gabriela Podsiadła, Kinga 
Gotkowicz i Karolina Ludwiczak. 

Kolejny etap konkursu odbędzie się 29 IV 2015 roku 
w Dobieszkowie koło Łodzi. Życzymy naszym uczniom 
wielu sukcesów. 

P. prof. Marlena Woźniak 
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Z TEKI PATRYCJI ŻURAWSKIEJ 
 

P. PROF. ANNA BZDURSKA P. PROF. IWONA BEDNAREK 
P. PROF. ANNA BARWAŚNA P. PROF. WALDEMAR GRZESIAK 

 



6 „Kurier Zamkowy” nr 7/2014/2015 
 

A MOŻE DO KINA? 
 

„Melaficent” 
 

Piękna, malownicza kraina. Pełna zieleni, 
kwitnących kwiatów i dziewiczych polan. Obfita 
w zwierzynę prowadzącą niczym niezakłócony, spokojny 
tryb życia. A kraina ta nosi nazwę Knieja. 

Obok znajduje się miasto. Zamieszkujący je ludzie 
zdają sobie sprawę, iż w zielonym królestwie dzieją się 
magiczne rzeczy, wszyscy jednak szanują jej tajemnice 
i nie przekraczają jej granic. Panują rządy króla 
przepełnionego złem i chciwością, który marzy 
o przejęciu ziem Kniei. 

Knieja rozkwita życiem. Młoda wróżka – Diabolina 
dorasta szczęśliwie w otoczeniu natury. Do jej świata 
przedostaje się człowiek – młody chłopak imieniem 
Stefan. Zaprzyjaźniają się. Najpierw wspólna zabawa, 
dorastanie, poznawanie się. Uczucie przeradza się 
w miłość. Diabolina poznaje także świat ludzi – zostaje 
zdradzona i okradziona z największego skarbu – swoich 
skrzydeł. Pełnie miłości serce dziewczyny zamienia się 
w głaz. Knieja zmienia się – staje się ciemna, straszna 
i niebezpieczna. Każdy z nas zna baśń Śpiąca Królewna. 
Pamiętamy złą wróżkę Diabolinę oraz Aurorę – córkę 
króla, na którą zła wiedźma rzuca straszliwy czar. Czy 
może jednak istnieć drugie dno? Czy prawda może być 
inna? Film genialnie przedstawia całą fabułę oczami złej 
czarownicy. Wszak żadne zło nie dzieje się bez 
przyczyny. Co wydarzyło się naprawdę, jak straszny był 
to cios, że mała Diabolina siała postrach i pałała tak 
wielką chęcią zemsty? Nie brakuje miejsca także dla 
miłości, jednak czy miłość najprawdziwsza, zawsze musi 
być miłością partnerską? 

Owszem, jest to ekranizacja bajki, nie każdy 
odnajduje się w tym klimacie. Zachęcam jednak, 
charakterystyka aktorów oraz świat przedstawiony są 
bardzo realistyczne i staranne. Film pełen jest zwrotów 
akcji i wielu uniesień. Gorąco polecam. 

Natalia Marchewa (3G) 
 

„Disco Polo” 
 

Moja klasa na początku marca wybrała się do kina 
na film pt. Disco Polo. Został on wówczas ciekawie 
zareklamowany w mediach, co przeważyło o wyborze 
tego właśnie filmu. Po powrocie koleżanki opowiadały, 
że film był kiepski i średnio im się podobał. Niestety 
mnie nie było na tej wycieczce, więc postanowiłam sama 
pojechać do kina i film ten zobaczyć. 

Jak sama nazwa mówi, głównym tematem filmu jest 
muzyka disco-polo.  Film opowiada o historii dwóch 
chłopaków, którzy pragną sławy, chcą założyć swój 
własny zespół, piszą swoje własne utwory, następnie 
robią wszystko, żeby się wybić. 

Gdy już im się to udaje, zdobywają sławę, występują 
na scenie i pokazują jak można bawić się przy muzyce 

disco polo Chociaż film jest głównie o disco-polo, 
pojawia się tam również chwilowy wątek miłosny. 

Jadąc na ten film myślałam, że będzie on jednak 
fajnym filmem, przy którym także się ubawię. Jednak 
było inaczej: na początku wszystko było w porządku, 
jednak później, gdy film już zaczął się rozkręcać, stał się 
zwyczajnie nudny. Jedynym wątkiem była muzyka disco-
polo i nic więcej interesującego w filmie tym się nie 
pojawiało – więc przestał mnie interesować. Opinie na 
temat filmu są w mojej klasie podzielone, na 
pewno ucieszył fanów muzyki disco-polo, ale innych 
widzów  już niekoniecznie. 

Osobiście nie poleciłabym tego filmu. Jest wiele 
innych, ciekawszych produkcji, godnych rzeczywiście 
uwagi. 

Klaudia Okoliczna (1H) 
 

KOMUNIKATY 
 

Uczniowie klas maturalnych spotkali się we wtorek 
17 III z przedstawicielem Społecznej Akademii Nauk, a 
piątek 17 IV – z przedstawicielem Politechniki Łódzkiej. 

Zajęcia z doradztwa zawodowego odbyły się w nast. 
klasach i terminach: 3F – 17 III, 3G – 20 III, 3L – 23 III 
i 3D – 10 IV. 

W poniedziałek 30 III w Sieradzkim Centrum 
Kultury uczniowie z klasy 2G i 1a wzięli udział w VIII 
Konferencji Profilaktycznej zorganizowanej z okazji 
Dnia Trzeźwości. Uczniom towarzyszyli p. prof. 
G. Brodacki i J. Ziarnik. 

W środę 1 IV, w szóstym już dyktandzie z j. nie-
mieckiego, wzięło udział 15 uczniów. Zwyciężyła 
Klaudia Woźniak (4H), a kolejne miejsca zajęły: Monika 
Skowron (4D) i Natalia Marchewa (3G). Nad prze-
biegiem dyktanda czuwały p. prof. K. Krawczyk 
i K. Domagalska. 

W poniedziałek 13 IV zostały przeprowadzone 
ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami. 

W czwartek 16 IV na dni otwarte do jednostki 
wojskowej w Sieradzu wybrała się klasa 2H pod opieką 
p. prof. L. Tomaszewskiej. 

W czwartek 16 IV uczniowie z klasy 4D i 4F 
przystąpili do próbnej matury z j. angielskiego. 

W dniach 13-18 IV w naszej szkole z inicjatywy 
TWI „Zamkowa 15” została przeprowadzona zbiórka 
pieniędzy i bandaży w ramach akcji „Bandaż dla Afryki”. 
Zebrano 159 zł. Pozyskane pieniądze zostały przezna-
czone na zakup bandaży, które pojadą do szpitali dla 
trędowatych w Afryce. 

We wtorek 21 IV w spotkaniu z panem Ireneuszem 
Wolmanem nt. historii i teraźniejszości sieradzkiego 
zakładu karnego wzięli udział uczniowie z klasy 1D oraz 
członkowie szkolnego wolontariatu. 

Na 27-29 IV zostały zaplanowane przez p. prof. 
J. Gruszkę i J. Ziarnika eliminacje konkursu krajoznaw-
czego „Wiesz skąd jesteś, wiesz kim jesteś”. 
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ZMARŁ GÜNTER WILHELM GRASS 
LAUREAT LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA 

 
Günter Grass urodził się 16 X 1927 roku w Wolnym 

Mieście Gdańsku (Freie Stadt Danzig). Jego ojciec 
Wilhelm (1899-1979) był kupcem niemieckim, natomiast 
matka Helena z domu Knoff (1898-1954) Kaszubką 
pochodzącą z Kosznajderii. Pisarz dzieciństwo spędził 
w Wolnym Mieście Gdańsku. Mieszkał przy ulicy 
Lelewela (wówczas Labesweg) w dzielnicy Wrzeszcz. 

W 1942 r. zgłosił się do służby w niemieckiej 
marynarce wojennej (Kriegsmarine), jednakże z powodu 
młodego wieku nie został przyjęty. W 1943 r. powołano 
go wraz z całym jego rocznikiem do paramilitarnej 
Służby Pracy Rzeszy (RAD). W 1944 r. został wcielony 
do Waffen-SS w dziesiątej dywizji pancernej 
„Frundsberg”; został ranny. 

W 1954 r. ożenił się, a od 1960 r. zamieszkał 
w Berlinie. Günter Grass był działaczem SPD. W 1978 r. 
wziął rozwód i ponownie ożenił się w 1979 r. Światową 
sławę przyniosła mu tzw. trylogia gdańska, złożona z 
dzieł: Blaszany bębenek, Kot i mysz, Psie lata, z których 
pierwsze jest najbardziej znane. Blaszany bębenek to 
groteskowo-naturalistyczna powieść, której adaptację 
filmową w 1979 r. stworzył Volker Schlöndorff. Cała 
trylogia gdańska traktuje o rozwoju faszyzmu i epizodach 
wojennych, których akcja rozgrywa się w Gdańsku, 
mieście na pograniczu kulturowym, „małej ojczyźnie” 
Polaków i Niemców żyjących razem od setek lat. 
Ciekawą „powieścią z kluczem” jest powieść Güntera 
Grassa z 1979 r. Das Treffen in Telgte (Spotkanie 
w Telgte, 1992). Utwór opisuje fikcyjne spotkanie 
niemieckich poetów i pisarzy w 1647 r. (m.in. śląscy 
artyści-politycy, jak Andreas Gryphius, Daniel Czepko 
von Reigersfeld, Angelus Silesius) mające na celu 
porozumienie artystów, często będących ideologami 
zwalczających się katolików i protestantów i zakończenie 
wojny trzydziestoletniej. Naprawdę książka poświęcona 
jest ważnej dla twórczości autora Grupie 47. 

Günter Grass był wielokrotnie nagradzany, ale 
najważniejszym wyróżnieniem stała się Nagroda Nobla 
w dziedzinie literatury przyznana w 1999 r. Jego ostatnim 
dotychczas wydanym dziełem jest powieść Skrzynka 
napisana w 2009 r. Kilka lat wcześniej niemiecki pisarz 
ujawnił tajemnicę swojej służby w SS. Teraz zastanawia 
się, czy potrafił być dobrym ojcem. Książka napisana jest 
w formie dialogu jego licznych dzieci z różnych 
związków, które snują rodzinną sagę. W tle – jak zwykle 
u tego autora – dzieje się wielka historia. W 1992 r. 
Günter Grass założył Fundację im. Daniela 
Chodowieckiego nazwaną od imienia polsko-
niemieckiego grafika Daniela Chodowieckiego z siedzibą 
w Akademii Sztuk w Berlinie, której celem jest 
współpraca między artystami niemieckimi i polskimi. 
Od 1993 r. organizował Konkurs o Nagrodę im. Daniela 
Chodowieckiego na polski rysunek i grafikę. W 2012 r., 
po opublikowaniu wiersza Co musi zostać powiedziane, 
w którym zarzuca Izraelowi, że jest większym 
zagrożeniem dla pokoju na świecie niż Iran, 

w Niemczech wielu publicystów zarzuciło Grassowi 
antysemityzm. Izraelskie MSW uznało go za persona non 
grata i zabroniło wjazdu na swoje terytorium. 

Pisarz uznał zarzuty za obraźliwe i twierdził, że padł 
ofiarą nagonki. G. Grass zmarł w Lubece 13 IV 2015 r. 

Przyg. Justyna Kędzierska (2L) 
 

 
 

SPOTKANIE Z JERZYM KASZUBĄ 
 

W piątek 10 kwietnia odwiedził nas po raz kolejny 
pan Jerzy Kaszuba, pracownik Sieradzkiego Centrum 
Kultury, animator ruchu teatralnego w naszym regionie, 
organizator i juror wielu konkursów recytatorskich. Pan 
J. Kaszuba został zaproszony przez TWI „Zamkowa 15”. 
Tym razem prezentował niezwykle trudne, ale 
fascynujące zjawisko teatru awangardowego w Polsce. 
Przybliżył postać Jerzego Grotowskiego, opowiadając 
o jego słynnym w świecie Teatrze Laboratorium, 
technikach pracy z aktorem – tzw. „aktorstwie ubogim” 
i pokazał też zdjęcia i fragmenty nagrań wideo 
z przedstawień np. Księcia Niezłomnego, Akropolis 
i Apocalypsis cum figuris z aktorem Ryszardem 
Cieślakiem uznanym przez ówczesnych krytyków 
nowojorskich za najlepszego aktora off- Broadwayu. 
Wspomniał także o osobistych przeżyciach związanych 
z twórczością i osobą Grotowskiego. 

Niestety ze względu na ograniczenia czasowe, 
mieliśmy możliwość  usłyszeć tylko kilka zdań i obejrzeć 
tylko nieliczne fragmenty rejestrujące pracę kolejnego 
ważnego i uznanego w świecie – Teatru Pieśń Kozła 
z Wrocławia, który przez lata swej działalności zdobył 
międzynarodowe uznanie jako jeden z najbardziej 
nowatorskich zespołów europejskich. 

Czekamy na więcej. 
P. prof. Karolina Smus 
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ORIGAMI MODUŁOWE – MOJA PASJA... 
 

Origami modułowe, molekularne lub matematyczne – odmiana origami, w której figury powstają  
w wyniku połączenia powstałych wcześniej, zgodnie z regułami origami, elementów. Takie pojedyncze moduły są 
łączone w całość, tworząc bardziej skomplikowaną figurę. 

Moja przygoda z origami zaczęła się od tego, że pomagałam siostrze zrobić ananasa właśnie tą techniką. 
Najpierw zaczynałyśmy od składania modułów. Ale potem w mojej głowie pojawiło się pytanie: „Ale jak to złożyć  
w całość?” Bardzo długo nad tym myślałam, próbowałam składać, lecz nic mi z tego nie wychodziło. Miałam się 
poddać, ale postanowiłam, że jeszcze sprawdzę w internecie, pewnie tam będzie pokazane, jak to złożyć. 
I rzeczywiście. Wcale nie okazało się to takie trudne. Udało nam się złożyć ananasa. Byłyśmy z siebie dumne. Lecz 
nie zakończyła się na tym moja przygoda z origami. Wręcz przeciwnie. Tak mnie to zainteresowało, że postanowiłam 
zrobić coś jeszcze. I w ten sposób powstały: łabędzie, cytryna, sowa, świnka, serce, kurczak i pisanka. Ta ostatnia 
praca była robiona na konkurs. Jej zdjęcie jak i reszty moich prac znajdziecie poniżej. Myślę, że na tym nie zakończy 
się ta przygoda, ale zrobię jeszcze jakieś prace, które dołączą do mojej małej kolekcji. Poniżej znajdziecie również 
zdjęcie, które pokazuje jak składać moduły. Może kogoś z czytelników także zainteresuje ten sposób spędzania 
wolnego czasu i odkryje swoją nową pasję. Miłego składania ☺ 
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Justyna Wlazło (1D) 
 

KIERMASZ WIOSENNY 
 

Z inicjatywy Szkolnego Wolontariatu i TWI „Zamkowa 15” 27 III 2015 r. odbył się Kiermasz wiosenny, 
podczas którego sprzedawano palemki przygotowane przez wolontariuszy z  klasy 4G i przez uczennice z kl. 2L 
pod kierunkiem p. prof. Urszuli Lisowskiej oraz ekologiczne przekąski dostarczone przez klasy:1L, 2L, 2H i 1a 
w ramach „Konkursu na najsmaczniejszą przekąskę”. 

Zysk z kiermaszu wyniósł 81,77 zł i został przekazany Szkolnemu Wolontariatowi na ratowanie koni w ramach 
akcji Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. 

Akcję koordynowały: Dominika Błażejak i Alicja Pawlik z kl. 2D oraz Anna Gruszczyńska i Karolina 
Zarębska z kl. 2H. 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU  KLASOWEGO 
„ZBIERAJ MAKULATURĘ, RATUJ KONIE” 

ORAZ „KONKURSU NA NAJSMACZNIEJSZĄ PRZEKĄSKĘ” 
 

W pierwszej części konkursu wzięły udział klasy: 
1L, 2H, 2G, 3F, 4G. 
Klasyfikacja: 3F – 84 kg, 4G – 68 kg, 2G – 15 kg, 2H – 15 
kg, 1L – 6,20 kg  

Razem zebraliśmy: 188,20 kg 
 

W drugiej części konkursu wzięły udział klasy: 1L, 
2L, 2H i 1a. 
Klasyfikacja: 2H, 1a, 2L, 1L. 

 
Wyniki końcowe: 

 
W obu konkursach wzięły udział jedynie 2 klasy: 2H 

i 1L. Pozostałe klasy:1a, 2L, 2G, 3F i 4G tylko w jednej 

części. W związku z tym konkurs wygrała klasa 2H 
(1 dzień bez pytania), drugie miejsce zajęła klasa 1L 
(3 lekcje bez pytania). Pozostałe klasy:1a, 2G, 3F, 4G 
otrzymały wyróżnienie i w nagrodę 1 lekcję bez pytania. 

Akcję koordynowały: Dominika Błażejak i Alicja 
Pawlik z kl. 2D. Dziękujemy wszystkim klasom za udział 
w konkursie. 
 

Siódmy w roku szkolnym 2014/2015 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak 
(3H), Justyna Kędzierska (2L), Natalia Marchewa (3G), Klaudia 
Okoliczna (1H), Justyna Wlazło (1D), Justyna Żurawska (1D) 
i Emilia Salamon (2L; fot.) pod redakcją p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
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Piękna na wiosnę ! 
 
W powietrzu czuć już wiosnę, więc nie zwlekaj z przygotowa-

niami! Zanim odświeżysz swoją garderobę i włożysz krótką spódnicę, 
zadbaj o swoją skórę. Po zimie często potrzebuje ona nawilżenia 
i odżywienia. Jak możesz o siebie zadbać? 
 Oczyszczanie i pozbycie się martwego naskórka to podstawowy 
zabieg, jaki każda z nas powinna wykonać. Możemy użyć kupnych 
kosmetyków, iść do profesjonalnej kosmetyczki lub wykonać peeling 
domowymi sposobami. Jednym z nich jest użycie zwykłego cukru bądź 
fusów po kawie!  
 

Peeling z: 
CUKRU 

 

1. W niewielką miseczkę wsypujemy kilka łyżek 
zwykłego cukru, dodajemy niewielką ilość wody – 
tak, aby cukier miał zwartą konsystencję. 
2. Nakładamy słodką papkę na ciało i wcieramy. 
Zaletą jest bardzo łatwe spłukiwanie. 

FUSÓW PO KAWIE 
 

1. Zimne fusy nakładamy na twarz 
i wmasowujemy.  
2. Do fusów możemy dodać np. jogurt 
naturalny lub miód. W ten sposób 
uzyskamy naprawdę świetny kosmetyk. 

 
Kolejnym etapem jest nawilżenie i dostarczenie składników do skóry. Możemy to zrobić 

również za pomocą domowych kosmetyków. Świetnym pomysłem jest zrobienie własnego balsamu 
do ciała. 

Oto potrzebne składniki do przygotowania oliwkowo-różanego balsamu: 
 
• 60 ml oliwy, 
• 8 g wosku pszczelego, 

• 50-55 ml wody różanej, 
• 8 kropli olejku bergamotki (można pominąć lub dać inny olejek eteryczny) 

 
Przyda Ci się też miska, mikser, mały rondelek, szpatułka i pojemnik do którego nałożysz 

balsam. Wszystko musi być czyste, wyparzone gorącą wodą i wytarte do sucha :) 
1. Do miseczki wlewam oliwę, dodaję wosk pszczeli i podgrzewam. 
2. Wodę różaną delikatnie podgrzewam. 
3. Miksuję oliwę z woskiem i powoli, po małej ilości dodaję wodę 
różaną. 
    Powstanie taki jakby majonez :) 
4. Na koniec dodaję kilka kropli olejku eterycznego. 
 

Koszt kosmetyku to około 5 zł za 130 ml.  
Cenowo wychodzi podobnie, jak zwykły balsam z drogerii, ale są tutaj 
same naturalne składniki :)  

Anna Andrzejak (3H) 
 

SZKOLNE OLIMPIADY 
 

W środę 11 III odbył się w Kutnie drugi etap 
Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżer-
skich. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy 3D: Natalia 
Adamczewska, Maciej Jurewicz i Wioletta Obała. Opiekę 
nad uczniami sprawowała p. prof. Renata Miśkiewicz. 

W czwartek 12 III w drugim etapie Konkursu 
Wiedzy o Podatkach w Łodzi, uczestniczyła Natalia 
Adamczewska (3D). 

W środę 25 III odbył się, również w Łodzi, Turniej 
Wiedzy Ekonomicznej. 

Wzięły w nim udział dwie grupy uczniów:  
1) Natalia Adamczewska, Maciej Jurewicz i Wioletta 
Obała – klasa 3D, 
2) Jesika Katarzyniak, Agnieszka Olejniczak i Aleksand-
ra Wlazły – klasa 2D. 

Finalistami turnieju zostali uczniowie z klasy 3D. 
Opiekunami uczniów biorących udział w Konkursie 

Wiedzy o Podatkach i Turnieju Wiedzy Ekonomicznej 
były p. prof. Anna Bzdurska i Barbara Wysota. 

 


