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WYCIECZKI: 
 

W NUMERZE: 
 

• Jak było na wycieczce do Zakopanego? – czytaj na s. 2; 
• Wyniki konkursu krajoznawczego – poznasz na s. 2; 
• Z działalnością TWI „Zamkowa 15” w ostatnim czasie – 
zapoznasz się również na s. 2; 
• Zdjęcia z wycieczki do Zakopanego klasy 2D – obejrzysz 
na s. 3; 
• Najpopularniejsze cytaty z Lalki Bolesława Prusa – 
przypominamy na s. 4; 
• Film, który warto obejrzeć – proponujemy na s. 5; 
• Czerwcową osiemnastolatkę – zobaczysz na s. 5; 
• Zdjęcia z wycieczki do Heidelbergu – obejrzysz na s. 6; 
• Kącik kulinarny – czeka na s. 7; 
• Bransoletki, bransoletki… – na s. 8. 
 

DOPÓKI PIŁKA W GRZE… 
 

Wtorkowy mecz z Rosją ma dla polskiej 
reprezentacji kluczowe znaczenie. Porażka oznacza
praktycznie pożegnanie się z marzeniami o wyjściu 
z grupy. W przypadku remisu mecz z Czechami we Wroc-
ławiu będzie meczem o wszystko. Wtorkowe zwycięstwo 
z Rosją (bądźmy szczerzy: mało prawdopodobne) 
uchyliłoby nam furtkę do dalszej walki w ćwierćfinale.
W przypadku remisu z Rosją ogromną przysługę zrobiliby
nam Czesi remisując (bądź zwyciężając) z Grekami.
Najbliższy mecz to dla Czechów mecz ostatniej szansy
i drużyna ta zrobi wszystko, by go nie przegrać. 

Tak więc 12 VI rozegrane zostaną dwa bardzo 
ważne dla Polski mecze. Życzymy, oczywiście, jak najle-
piej naszym piłkarzom, ale w tym dniu kibicujmy także
czeskiej drużynie, by dla nas nie przegrała z Grekami. 

do Heidelbergu 

do Zakopanego i Krakowa 
 

WAŻNE DATY: 
 

25 VI – posiedzenie klasyfikacyjne, 
29 VI – uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 



2 „Kurier Zamkowy” nr 8/2011/2012 
 

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO 
 

W dniach 21-23 maja klasa 2D oraz grupa uczniów z innych klas pod opieką p. prof. A. Krynickiego, 
R. Brzezieckiego i K. Smus pojechała na wycieczkę do Zakopanego. Zbiórka nastąpiła o godz. 7.00 obok budynku 
ZUS, skąd pojechaliśmy najpierw do Krakowa. W mieście tym spędziliśmy 3 godziny zwiedzając m. in. Wawel, a tam 
grób pary prezydenckiej. Do Zakopanego przyjechaliśmy o godz. 19.00. Jeszcze tego wieczoru znaleźliśmy czas, by 
„porozglądać” się na Krupówkach. 

Następnego dnia wybraliśmy się na Giewont. Ze względu na trudne warunki nie weszliśmy na sam szczyt 
(zostało nam około 20 minut marszu), ale i tak jesteśmy z siebie dumni. W drodze powrotnej spotkaliśmy Justynę 
Kowalczyk. Tego dnia mieliśmy jeszcze w planie zwiedzanie Jaskini Mroźnej, ale wyprawa na Giewont zabrała nam 
pół dnia i wszyscy byliśmy zmęczeni. Wróciliśmy więc do schroniska przy ul. Nowotarskiej, gdzie odpoczywaliśmy 
do kolacji. Później, po 21.00, pierwsza grupa – klasa 2D wraz z wychowawczynią i kierowcą, wybrała się na 
przejażdżkę bryczką, natomiast po 22.00 na przejażdżkę pojechały pozostałe osoby. Zwiedzaliśmy w tym czasie pełne 
uroku Zakopane nocą. 

Trzeciego dnia po śniadaniu wykwaterowaliśmy się ze schroniska i wybraliśmy się kolejką linową 
na Gubałówkę. Stamtąd zjeżdżaliśmy torem saneczkowym – każdy miał możliwość zjechać dwa razy. Następnie, 
u podnóża Gubałówki, na miejscowym targowisku mieliśmy czas na zakup pamiątek. 

Około 11.00 opuściliśmy Zakopane. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy sie w Będzinie, by zwiedzić tamtejszy 
zamek. Mogliśmy obejrzeć wspaniałe widoki z wieży oraz wystawę w muzeum prezentującą sześćsetletnią historię 
tego miejsca. 

Do Sieradza przyjechaliśmy o godzinie 20.00. Wycieczkę uważamy za udaną. 
Karolina Józefiak & Anna Wolak (2D) 

 

„WIESZ SKĄD JESTEŚ – WIESZ KIM JESTEŚ” 
 

Konkurs krajoznawczy noszący powyższy tytuł zgromadził w tym roku ponad 80 uczestników z naszej szkoły. 
Wzięli w nim udział głównie uczniowie z klas: 1D, 1L i 2H. Po przeprowadzonych w maju eliminacjach szkolnych, 
we wtorek 5 czerwca odbył się finał konkursu. W finale pytano np. o patrona Polski, najwyższy szczyt poza Tatrami 
czy o nazwę cmentarza żydowskiego. A oto wykaz osób, które zakwalifikowały się do finału szkolnego konkursu 
krajoznawczego: Sylwia Banaś, Katarzyna Rogaszewska, Emil Sobczak, Monika Skowron, Dominika Dąbek, Monika 
Złota, Marta Świercz, Amanda Szczerba, Aleksandra Arczyńska, Ewelina Leśniczak, Mateusz Wójtowicz, Malwina 
Kamiennik, Krystian Kwiatecki, Martyna Krul, Małgorzata Popławska i Szymon Komorowski. 

Wymienione osoby to uczennice i uczniowie z klasy 1D i 1L. Największą ilość punktów uzyskali: Malwina 
Kamiennik (1D), Krystian Kwiatecki (1L), Małgorzata Popławska (1L), Marta Świercz (1D) i Katarzyna Rogaszewska 
(1D). 

Fundatorem nagród, które zostaną wręczone zwycięzcom na uroczystości zakończenia roku szkolnego jest 
Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

P. prof. Janusz Ziarnik 
 

Z DZIAŁALNOŚCI TWI „ZAMKOWA 15” 
 

24 maja 2012 r. członkowie Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” oraz Szkolnego Wolontariatu 
pod opieką p. prof. J. Zemły, Z. Grzesiak, K. Pilc-Vinci oraz I. Bednarek uczestniczyli w wycieczce do Łodzi. 

Program wycieczki był bardzo bogaty. W towarzystwie przewodnika zwiedziliśmy Muzeum Kanału „Dętka”, 
poznaliśmy historię Manufaktury i rodu Poznańskich oraz innych rodów łódzkich fabrykantów. Odwiedziliśmy także 
Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera, w której studiowali m. in. 
A. Wajda i R. Polański. Spacerowaliśmy również Aleją Gwiazd, oglądaliśmy słynne rzeźby przy Piotrkowskiej – 
Ławeczkę Tuwima, Fortepian Rubinsteina. 

Na koniec odwiedziliśmy Księży Młyn. Wycieczka, która była nagrodą dla członków TWI „Zamkowa 15” 
i Szkolnego Wolontariatu, dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. 
 

29 maja 2012 r. w sali 111 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”. Uczniowie spotkali się 
po raz drugi z łódzkim poetą – panem Jerzym Nadratowskim. 

Pan Jerzy Nadratowski wraz z panią Danielą Górką przy akompaniamencie muzyki przedstawili wiersze z cyklu 
„18 świec”, poświęcone młodości i wspomnieniom. Atmosfera spotkania była wyjątkowa. 

Ibis 
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WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO 
(fot. Izabela Janaszkiewicz) 
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„Człowiek jako tako ucywilizowany nie może istnieć bez społeczeństwa.” 
Bolesław Prus 

  

NAJPOPULARNIEJSZE CYTATY Z „LALKI” BOLESŁAWA PRUSA  
– z dedykacją dla przyszłorocznych maturzystów 

  
• W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, 
a w nocy się uczył. 
  
• Pan Ignacy od dwudziestu pięciu lat mieszkał w pokoiku przy 
sklepie. 
  
• Co nas obchodzi wojna, w której nie przyjmie udziału 
Bonaparte. 
  
• Bonapartyzm to potęga. 
  
• Dlaczego narażasz kark, akrobato? Co wam po uściskach, 
tancerze?... Wykręcą się sprężyny i pójdziecie na powrót do 
szafy. 
  
• Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz 
mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków, bo wszyscy 
stosują się do mody. 
  
• Czy chciałeś, ażebym stał się tureckim Wallenrodem? 
  
• Najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale 
ta pustka w nim samym. 
  
• Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko 
nadludzkim, ale – nadnaturalnym. Sypiała w puchach, odzie-
wała się w jedwabie i hafty. (...) Dla niej nie istniały pory roku, 
tylko wiekuista wiosna. 
  
• Dla niej największą pracą było dotknięcie elektrycznego 
dzwonka albo wydanie rozkazu. 
  
• Kto ma siłę w rękach, ma świat u nóg. 
  
• Paradne są te wielkie damy; próżniak, szuler, nawet złodziej, 
byle miał nazwisko, stanowi dla nich dobre towarzystwo (...), 
choćby fizjognomią przypominał lokaja. 
  
• Oto miniatura kraju (...), w którym wszystko dąży do 
spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną od niedostatku, drudzy 
od rozpusty. 
  
• Nawet moim skromnym majątkiem mógłbym wydźwignąć 
parę tysięcy rodzin. 
  
• Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko 
sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce o nic. 
  
• Ale kraj, nasz kraj, biedny kraj... 
  
• Więc to jest moje szczęście. (...) Nie pragnę tego, co 
mógłbym mieć, a szarpię się za tym, czego nie mam. Kto wie, 
czy śmierć jest takim złem, jak wyobrażają sobie ludzie... 
  
 • Jak te kanalie, Żydy cisną się na Krakowskie Przedmieście! 
Nie mógłby to parch jeden z drugim pilnować się Nalewek 
i Świętojerskiej? 

• Stopiło się w nim dwu ludzi: romantyk sprzed roku 
sześćdziesiątego i pozytywista z siedemdziesiątego. 
  
• Sama jestem kobietą i wiem, że kobiet nie zdobywa się 
ofiarami, tylko siłą. 
  
• Matka moja była aż Łęcka, a ojciec tylko Ochocki. 
  
• Śmierć nie rzuca się na odważnych, staje tylko naprzeciw 
nich jak zły pies i patrzy zielonymi oczyma, czy zmrużą 
powieki. 
  
• Pan wie, co to jest nasza arystokracja? (...) Jest to parę tysięcy 
ludzi, którzy wysysają cały kraj, topią pieniądze za granicą, 
przywożą stamtąd najgorsze nałogi. 
  
• U nich ciągle jest zajęty rozum, dlatego Żydzi mają rozum 
i dlatego oni (...) cały świat zawojują. 
  
• A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem. (...) Co ja 
zrobiłem dla niego, o tym wiem, ale... cóż on zrobił dla mnie? 
Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar. (...) Uszami 
wylewają mi się frazesy, których nikt nie wypełnia. (...) 
Tysiące próżnują, a jeden względem nich ma obowiązki! Czy 
słyszano coś potworniejszego? 
  
• To wydobywanie się z piwnicy jest symbolem jego życia, 
które upłynęło na wydzieraniu się ze sklepu Hopfera w szerszy 
świat. 
   
• Ten, kto dorabia się majątku, nosi tytuł: sknery, kutwy, 
dorobkiewicza; ten kto trwoni, nazywa się hojnym, 
bezinteresownym, wspaniałomyślnym. Tam prostota jest 
dziwactwem, oszczędność wstydem. 
  
• Powiadam ci, że o czyimś urodzeniu nie warto rozmawiać 
z ludźmi starymi. (...) Tacy bowiem pamiętają dziadów i ojców 
i dziwią się: dlaczego wnuk jest podobny do kamerdynera, 
a nie do ojca. No, wiele się tłomaczy zapatrzeniem. 
  
• Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc 
nieprzyzwoicie jest pchać się do ról pierwszych, a odrzucać 
podrzędne. 
  
• Litość jest to uczucie równie przykre dla ofiarowującego, jak 
i dla przyjmującego. 
  
• Społeczeństwo jest jak gotująca się woda: co wczoraj było na 
dole, dziś pędzi w górę. 
  
• Czy to w piwnicy u Hopfera, czy to na stepie tak się karmił 
Aldonami, Grażynami, Marylami (...), że w pannie Łęckiej 
widzi bóstwo. 
  
• Trzeba było poznawać kobiety nie przez okulary Mickiewi-
czów, Krasińskich albo Słowackich, ale przez statystyki, która 
uczy, że każdy biały anioł jest w dziesiątej części  prostytutką. 
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• Wasze drzwi tak szczelnie są zamknięte przed kupcem 
i przemysłowcem, że albo trzeba je zbombardować setkami 
tysięcy rubli (...), albo wcisnąć się jak pluskwa. 
  
• Czy naprawdę jest taki plan, wedle którego cała ludzkość 
porusza się ku lepszemu, czyli też wszystko jest dziełem 
przypadku, a ludzkość czy nie idzie tam, gdzie ją popchnie 
większa siła? 
  

 
• Romantycy muszą wyginąć, to darmo; dzisiejszy świat nie dla 
nich. 
  
• Marionetki! Wszystko marionetki!... Zdaje im się, że robią, 
co chcą, a robią tylko, co im każe sprężyna. 
  
• Ostatni to romantyk!... Jak oni się wynoszą... Jak oni się 
wynoszą... 
 

KOMUNIKATY 
 

23 maja minęła 170. rocznica urodzin Marii 
Konopnickiej. Z tej okazji w bibliotece szkolnej można 
zapoznać się z okolicznościową wystawą poświęconą 
życiu i twórczości tej znanej pisarki i poetki związanej 
m. in. z Ziemią Sieradzką. 

W zajęciach profilaktycznych z pracownikami 
poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sieradzu 
wzięły udział klasy: 1G (22V) i 2b (29 i 30V). 

W poniedziałek 28 maja uczniowie z klasy 3D i 3G 
uczestniczyli w zajęciach z doradcami zawodowymi. 

W poniedziałek 28 maja na wycieczkę do Wrocła-
wia wybrali się uczniowie z klas: 1G, 2G, 3G, 1a, 1c i 2a 
pod opieką p. prof. M. Woźniak i J. Pietrzak (OHP). 
Uczniowie zwiedzili m. in. Ostrów Tumski, kościół Św. 
Krzyża, Most Zakochanych, Panoramę Racławicką 
i Ogród Japoński. Obejrzeli też pokaz wrocławskiej 
fontanny przy muzyce klasycznej w Parku Szczytnickim. 

We wtorek 5 czerwca odbył się próbny egzamin po-
twierdzający kwalifikacje zawodowe dla sprzedawców. 

W poniedziałek 11 czerwca o godz. 8.00 odbyło się 
posiedzenie klasyfikacyjne klas kończących zasadniczą 
szkołę zawodową. 

W piątek 15 czerwca o godz. 8.00 na sali 
gimnastycznej nastąpi uroczyste zakończenie roku 
szkolnego klas kończących zasadniczą szkołę zawodową. 
 

ZANIM ODEJDĄ WODY… 
 

Architekt Peter Highman (Robert Downey Jr.) 
spieszy się na samolot do Los Angeles. Jego żona 
Christine (Michelle Monaghan) ma tam za pięć dni 
urodzić ich pierwsze dziecko. Na lotnisku poznaje 
początkującego aktora Ethana Tremblaya (Zach 
Galifianakis). Leci on do Kalifornii w celu zrobienia 
wielkiej kariery w telewizji. Na lotnisku mylą swoje 
walizki. Na szczęście lecą tym samym samolotem i udaje 
im się z powrotem nimi wymienić. Nie obyło się przy 
tym bez awantury – obaj mężczyźni zostają usunięci 
z samolotu i objęci zakazem lotów. 

Po zwolnieniu z aresztu Peter dowiaduje się, że jego 
bagaże odleciały do Los Angeles, a on bez kart 
kredytowych i gotówki nie ma szans na dotarcie do żony 
na czas. Nieoczekiwanie Ethan oferuje mu pomoc, 
proponując wspólną jazdę wynajętym samochodem na 
Zachód. Peter szybko przekona się, że Ethan jest 
najgorszym towarzyszem podróży, jakiego można sobie 

wyobrazić. Podczas tej wyprawy zniszczonych zostaje 
wiele samochodów i… przyjaźni. 

Jak ostatecznie skończy się ich wyprawa? – tego 
dowiesz się, gdy obejrzysz cały ten film. 

Zachęcam Was do jego obejrzenia 
Katarzyna Gęszczak (1F) 

 

ZANIM ODEJDĄ WODY: 
 

Gatunek: komedia 
Produkcja: USA 
Reżyseria: Todd Philips 
Scenariusz: Alan R. Cohen, Alan Freedland 
Czas trwania: 1 godz. 40 min. 

 

CZERWCOWA OSIEMNASTOLATKA 

ANGELIKA (2a) – ur. 29 VI 1994 r. 
 

Ósmy w roku szkolnym 2011/12 numer „Kuriera Zamkowego” 
przygotowała redakcja w składzie: Karolina Józefiak i Anna Wolak 
(2D), Katarzyna Gęszczak (1F), Magdalena Marchewa (3G), Joanna 
Draganowska (1G), Iza Janaszkiewicz (fot.; 2D) i Wiktoria Wypych 
(fot.; 1L) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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WYCIECZKA DO HEIDLBERGU 

(fot. Wiktoria Wypych) 
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KĄCIK KULINARNY MAGDALENY MARCHEWY 
 

Banany w cieście 
 
Składniki: 

• 4 banany 
• 1szklankia bitej śmietany 
• 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej 

• 2 szklanki mąki pszennej 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• 2 żółtka, olej do smażenia 

• wiórki czekoladowe 
• 1 łyżeczka cukru waniliowego 
• 4 łyżki wiórków kokosowych 

 
Przygotowanie: 

Obie mąki mieszamy z proszkiem do pieczenia. Dodajemy żółtka, cukier waniliowy, wiórki kokosowe i taką ilość 
wody, aby powstało gęste ciasto naleśnikowe. 

Odstawiamy ciasto na 5 minut. Banany obieramy, kroimy wzdłuż, obtaczamy w cieście. Smażymy je na gorącym 
oleju na brązowy kolor. Banany dekorujemy bitą śmietaną i wiórkami czekoladowymi. 

(Do ciasta można dodać trochę oleju. Zamiast wody można dodać kefir lub wodę mineralną). 
 

Ciasto z rabarbarem 
 
Składniki: 

Ciasto: 
• 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej, 4 żółtka 
• 1/2 kostki margaryny 
• 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Pianka: 
• puszka mleka skondensowanego 
niesłodzonego 
• 2 galaretki 

Dodatkowo: 
• 1/2 kg rabarbaru 
• 1/2 szklanki cukru 
• budyń śmietankowy 

 
Przygotowanie: 

Z podanych składników wyrabiamy ciasto. 
Wyrobione ciasto kładziemy na blachę. Potem układamy okrągłe biszkopty i na wierzch upróżony rabarbar. 

Z białek ubijamy pianę, na koniec dodajemy 1/2 szklanki cukru i budyń śmietankowy. Po 35 minutach ciasto 
wyciągamy z piekarnika. Na rabarbar nakładamy pianę i pieczemy jeszcze około 25 minut. 
 
Pianka: 

Mleko ubijamy, rozpuszczamy galaretki w 1szklance wody. Następnie razem miksujemy. Można dodać owoce 
i nasączone biszkopty. 
 

Lody owocowe 
 
Składniki: 50 dag przetartych malin lub poziomek, 1/4 l wody, 30 dag cukru, 1 białko. 
Przygotowanie: 

Cukier zagotowujemy z wodą, zimny syrop mieszamy z przetartą masą owocową, dodajemy rozmącone białko 
i mrozimy. 
 

Wieżyczki cytrynowe 
 
Składniki: 

• 1 szklanka mąki pszennej 
• 1/2 kostki masła 
• 5 jajek 

• sok i skórka z połowy cytryny 
• 1 szklanka wody, szczypta soli 
• 2 szklanki śmietany kremówki 

• 40 dag truskawek 
• 2 torebki zagęstnika do śmietany 
• 4 łyżki cukru pudru 

 
Przygotowanie: 

1 szklankę wody zagotowujemy ze szczyptą soli i masłem. Wsypujemy mąkę. Dodajemy sok i skórkę z cytryny. 
Mieszając, gotujemy, aż ciasto będzie odklejało się od garnka. Wbijamy jedno jajko – miksujemy. Studzimy. 

Zimne ciasto ptysiowe ucieramy z pozostałymi jajkami. Przekładamy je do szprycy cukierniczej i na blachę 
wyłożoną pergaminem, wyciskamy z ciasta rozety wielkości orzecha włoskiego (zachowujemy odstępy). Pieczemy 
około 30 minut w temp. 225 stopni. 

Jeszcze ciepłe ptysie kroimy w poprzek na pół i studzimy. Śmietankę ubijamy na sztywno z zagęstnikiem 
i 2 łyżkami cukru pudru. Ptysie przekładamy kremem i pokrojonymi truskawkami. Posypujemy resztą cukru pudru. 
 

Smacznego!!! 
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BRANSOLETKI 
 

W dzisiejszych czasach kreatywność jest w modzie. Co powiecie na własnoręcznie robioną bransoletkę z jakim 
tylko chcecie wzorem? Może imię, jakiś rysunek, albo wzorek? W tym artykule podam  instrukcję robienia 
podstawowych supełków. 

Zacznijmy od tego, że aby zrobić bransoletkę potrzeba trochę czasu, cierpliwości i praktyki. Nie należy się 
poddawać po pierwszej nieudanej próbie. Jeżeli znajdziecie w sobie trochę cierpliwości i silnej woli efektem będzie 
satysfakcja i oryginalna ozdoba. 

Do zrobienia bransoletki potrzebna będzie mulina (koszt ok. 1.50 zł w pasmanterii), agrafka i poduszka. 
Ucinamy z muliny kilka, np. 5 ok. metrowych kawałków. Każdy z nich może być w innym kolorze. Związujemy 

je równo z jednej strony, zostawiając ok. 10 cm od początku. Przypinamy nitki za pomocą agrafki do poduszki 
(zaczepiamy agrafkę o supełek). Rozkładamy nitki w takiej kolejności kolorów, jaką chcemy uzyskać na bransoletce. 

Robimy supełki. Są ich cztery rodzaje: w prawo, w lewo, zwrotny w prawo i zwrotny w lewo. Oto instrukcja: 
Supełek w prawo: 

 
Supełek w lewo: 

 
Supełek zwrotny w prawo polega na zrobieniu supełka w lewo, potem w prawo, supełek zwrotny w lewo 

polega na zrobieniu supełka w prawo, a potem w lewo. 
Pamiętaj, że supełki zawsze wiążemy na sąsiadujących nitkach!! W tym supełek:  
      -w prawo zawsze wiążemy lewą muliną na prawej,  
      -w lewo zawsze wiążemy prawą muliną na lewej,  
      -zwrotny w lewo zawsze wiążemy lewą muliną na prawej,  
      -zwrotny w prawo zawsze wiążemy prawą muliną na lewej. 

Bransoletka może się zwijać. Aby temu zapobiec trzeba robić po dwa supełki naraz na jednej nitce.  
A teraz jak zrobić bransoletkę podstawową. Załóżmy, że mamy pięć nitek: czerwoną, zieloną, pomarańczową, 

niebieską i żółtą. Układamy je na poduszce w takiej kolejności. Czerwoną robimy dwa supełki w prawo na zielonej, 
potem nadal czerwoną dwa supełki w prawo na pomarańczowej, na niebieskiej, tak samo i na żółtej. Teraz bierzemy 
nitkę zieloną. Robimy dwa supełki na pomarańczowej, potem na niebieskiej, znowu na żółtej i na czerwonej. I tak 
dalej, aż do uzyskania odpowiedniej długości bransoletki. Zawiązujemy i wykańczamy, tj. z odcinków, które nam 
zostały za związaniem robimy warkoczyki. Bransoletka gotowa! Życzę miłego mulinkowania ;) 

Wzory można znaleźć na stronach internetowych, np. dasia.pl, mzocho.eu itp. 
                                                       Joasia 
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WIERSZE HERMIONY 
 

Czekanie 
 
W mojej sypialni pełno cieni 
I wszyscy dawno posnęli. 
Tylko ja tu tak cichutko siedzę. 
Siedzę i gwiazdy sobie liczę. 
Marzeń pełną głowę mam, 
Może znajdę ich spełnienie 
Gdzieś tam. 
 
Gwiazdy mrugają do mnie przyjaźnie, 
Odrobinę onieśmielając swym blaskiem. 
I księżyc na mnie spogląda. 
Zastanawia się pewnie, co tu robię? 
Czemu nie śpię? 
Nie śpię, bo kto mnie przytuli? 
Nie śpię, bo łóżko jest twarde, zimne 
I bez Ciebie takie puste. 
 
Nie czekają na mnie Twoje ramiona otwarte, 
Więc nie śpię, bo mi tęskno 
Do Ciebie, Twoich ramion, 
Zapachu i oczu czułych. 
Nie śpię, czekam. 
Czekam w tęsknocie 
Na Ciebie. 
 
Upojenie 
 
Upijam się miłością jak 
najlepszym trunkiem. 
Sączę powoli ledwie usta mocząc, 
by przyjemność trwała dłużej. 
By jej słodka woń rozpływała się w moich 
ustach przynosząc zniewalające 
uczucie szczęścia. 
I chcę więcej, dużo więcej. 
Uzależniam się jak alkoholik. 
Dajcie mi miłości! 
Dajcie upojenia, które w krainę beztroski 
mnie zabiera, 
które sprawia, ze nic się nie liczy. 
Dajcie miłości! 
Mnie, jej niewolnikowi. 
 
Taka sama, a jednak inna 
 
Taka sama, a jednak inna. 
Te same tajemnicze oczy, 
a jednak bardziej kobieca. 
Usta bardziej wypełnione i innych ust 
jak nigdy spragnione. 
Pierś powabna jak nigdy dotychczas. 
Serce dawniej zamknięte dla obcych, 

lecz teraz pragnie jeszcze mocniej 
znaleźć serce, które bije podobnie. 
Taka sama, ale inna. 
Bardziej kobieca. 
Ja. 
Już prawie dorosła. 
 
Boże! 
 
Powiedz mi, Boże, czy mogę 
w jego oczach utonąć po prostu. 
Serce przed nim otworzyć, 
do którego się wkradł tak niepostrzeżenie. 
Czy nie będę znowu cierpieć? 
Nie wiem. 
Trudno mi o nim nie myśleć. 
Ciągle w mojej głowie się pojawia. 
Trudno mi go z niej wyrzucić, lecz chyba 
nawet nie chcę. 
Boże, czy mogę Go pokochać? 
Niczego tak bardzo nie chcę 
jak kochać. 
 
W srebrnej klatce uwięziona 
 
Jestem taka silna, a jakże słaba. 
Nieugięta duchem, a ciałem 
tak nietrwała. 
Nawet na sekundę dezercji sobie 
nie pozwalam. 
Choć myśli pragną uciec jak 
najdalej stąd. 
Uwięziona w srebrnej klatce 
własnych marzeń, umieram 
z tęsknoty 
za wolnością 
snów i pragnień. 
 
W poszukiwaniu 
 
Szukam prawdy pośród kłamstw. 
Światła w czerni piekielnych bram, 
ciepła w lodzie ukrytego, 
miłości u wroga najgorszego, 
wiary pośród opętanych, 
kropli deszczu na pustyni, 
pewności siebie na skraju własnej duszy, 
ciszy w hałasie, 
sensu życia w okrutnie pędzącym 
czasie, 
siebie samej w wielkim świecie, 
melodii radosnej wśród melodii wielu. 
Ciebie, kochanie, w moim 
sercu. 
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KALEJDOSKOP SPORTOWY 
 
• W dniu 23 IX 2011 r. odbyły się Indywidualne Biegi 
Przełajowe. W klasyfikacji zespołowej dziewczęta wywalczyły 
III miejsce, a drużyna chłopców zajęła II miejsce. 
W biegach tych wicemistrzostwo powiatu, a następnie 
wicemistrzostwo województwa zdobył Mariusz Kikowski (4L). 
 
• W dniu 12 X 2011 r. odbyły się Szkolne Igrzyska 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Dziewczęta w powie-
cie zajęły V miejsce, a chłopcy I miejsce w powiecie 
i IV miejsce w rejonie. Drużynę chłopców reprezentowali 
następujący uczniowie: Mariusz Kikowski (4L), Paweł 
Sobczak (3L), Mateusz Jarek (1G), Dominik Miłek (1G), 
Dominik Stępień (2a), Dawid Nowak (3A), Lucjan Lipka (2L), 
Mateusz Bartczak (3D), Łukasz Korban (1c), Tomasz 
Świniarski (3F), Piotr Bartos (3L). 
  
• Na basenie sieradzkim w dniu 3 XI 2011 r. odbyły się 
zawody w pływaniu. Dziewczęta w powiecie zajęły II miejsce. 
Drużynę dziewcząt reprezentowały następujące uczennice 
z naszej szkoły: Justyna Milewska (3G), Zuzanna Sobańska 
(1D), Ewelina Śledzińska (2H), Edyta Filipczak (2L), Iwona 
Filipczak (2L), Klaudia Chudzicka (3L), Karolina 
Bogusławska (1H), Joanna Karolewska (1H), Marta Lewicka 
(2D), Emilia Szydzisz (3A) i Paulina Patyk (2a). 
Chłopcy na tych samych zawodach zajęli również II miejsce. 
W drużynie chłopców znaleźli się: Paweł Sobczak (3A), Piotr 
Marek (3L), Radosław Wymysłowski (3L), Mateusz 
Kozłowski (3L), Damian Bączyński (3L), Krzysztof Jadczak 
(3L), Kamil Kielek (2L), Dawid Wawrzyniak (4L), Sebastian 
Bednarek (4D), Radosław Beda (3b), Bartłomiej Kaźmierski 
(3G), Bartłomiej Gołąbek (2L). 
  
• Kolejne zawody to II Bieg Łącznościowca. W biegu 
otwartym na 10 km miejsce VII zajął Mariusz Kikowski (4L), 
a na XII miejscu uplasował się Stępień Dominik z klasy (2a). 
Na tych samych zawodach występowały również sztafety 4 x 
1 km. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:  
Kikowski Mariusz (4L) , Dominik Nowak (3A), Mateusz Jarek 
(1G), Kamil Miłek (1G). Nasza sztafeta zajęła III miejsce. 
 
• W listopadzie odbyła się VII edycja Szkolnego Turnieju 
Szachowego. Najlepszymi szachistami okazali się: Artur 
Świniarski (4L), Sebastian Baranowicz (4L), Dariusz Banaś 
(4D), Tomasz Babiński (3D), Sebastian Bednarek (4L), 
Damian Płachta (3L), Kacper Rutkowski (3D), Michał 
Butwicki (3L), Tomasz Świniarski (3F). 
 
• W dniu 18 XI 2011 r. rozegrano Międzyszkolne Zawody 
w Piłce Ręcznej. W reprezentacji dziewcząt wystąpiły 
następujące uczennice: Katarzyna Karczmarek (1H), Sylwia 
Matusiak (4D), Ewa Balcerzak (3A), Emilia Szydzisz (3A), 
Justyna Milewska (3G), Katarzyna Zajączkowska (2H), Joanna 
Florczak (2H), Amanda Szczerba (1D), Martyna Brożyna (2D), 
Ewelina Wielgus (1D). Nasza drużyna żeńska zajęła 
III miejsce.  
W tej konkurencji chłopcy zajęli III miejsce, a w skład drużyny 
weszli: Piotr Marek (3L), Paweł Sobczak (3A), Kamil Kielek 
(2L), Adrian Sroczyński (2L), Andrzej Wajgert (1a), Jacek 
Górczyński (1L), Sebastian Rosiak (4F), Krzysztof Leśnik 

(4D), Hubert Adamczewski (1L), Marcin Bogusławski (3F), 
Kamil Musiał (3L). 
 
• W turnieju tenisa stołowego, który odbył się w Złoczewie 
Ewa Balcerzak (3A) i Katarzyna Karczmarek (1H),  zajęły 
IV miejsce, a Dariusz Michalski (3b), Adam Pawlikowski (1c), 
Dominik Stępień (2a) zajęli II miejsce. 
 
• W rocznicę odzyskania niepodległości, 11 listopada 2011 r., 
trasę 12 km przebiegli następujący  uczniowie z naszej szkoły: 
Karolina Stasiak (1H), Martyna Podsiadła (1H), Agnieszka 
Szalewska (1H), Patrycja Konieczko (1H), Piotr Bartos (3L), 
Mateusz Jarek (1G) i Kamil Miłek (1G). 
 
• W czasie ferii zimowych odbył się VIII Memoriał im. Piotra 
Kałuziaka. W turnieju siatkarskim Memoriału wystąpiły: Ewa 
Balcerzak (3A), Ewelina Wielgus (1D), Martyna Krul (1L),  
Martyna Świętczak (4D) Sylwia Matusiak (4D), które zajęły 
III miejsce. 
W skład drużyny chłopców weszli: Kamil Musiał (3L), Marcin 
Bogusławski (3F), Artur Świniarski (4L), Kamil Stawicki (1L), 
Jakub Szczepanik (3L), Łukasz Witczak (2b), którzy zajęli 
III miejsce. 
 
• W Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej drużyny 
dziewcząt i chłopców uzyskały takie same wyniki, plasując się 
na III miejscu. 
Naszą szkołę reprezentowali: Ewa Balcerzak (3A), Ewelina 
Wielgus (1D), Justyna Andrzejczak (1D), Sylwia Matusiak 
(4D), Martyna Świętczak (4D), Emilia Szydzisz (3A), Martyna 
Krul (1L), Adrianna Ubych (1G), Daria Lipa (1G), Kamil 
Musiał (3L), Marcin Bogusławski (3F), Artur Świniarski (4L),  
Kamil Stawicki (1L), Jakub Szczepanik (3L), Łukasz Witczak 
(2b), Mateusz Jarek (1G), Adrian Gabryś (1L) i Radosław 
Wymysłowski (3L). 
 
• W marcu odbyła się VIII edycja Szkolnego Turnieju 
Szachowego. Nowym mistrzem szkoły został Tomasz 
Świniarski (3F), a na kolejnych miejscach znaleźli się: Tomasz 
Baliński (3D), Hubert Adamczewski (1L), Dariusz Banaś (4D), 
Michał Butwicki (3L), Krzysztof Domański (3D), Konrad 
Wawrzyniak (3D), Adrian Katarzyniak (2D), Damian Płachta 
(3L). 
 
• Podczas meczów w marcu w piłkę nożną na sztucznej 
nawierzchni zajęliśmy III miejsce. Naszą szkołę reprezentowali 
Piotr Marek (3L), Adrian Sroczyński (2L), Kamil Woźniak 
(2L), Kamil Kielek (2L), Wiktor Marciniak (2L), Dariusz 
Ryżewski (3c), Hubert Adamczewski (1L) i Jacek Górczyński 
(1L).  
 
• Maj i czerwiec to miesiące w których króluje lekkoatletyka. 
W Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w biegu na 3000 m 
I miejsce zajął Mariusz Kikowski (4L), a I miejsce w biegu na 
400 m – Mateusz Jarek (1G). Drugie miejsca zajęli: w biegu na 
200 m Kamil Miłek (1G), a na 800 m – Jarek Mateusz (1G). 
Trzecie miejsca zajęli: w skoku w dal Sylwia Owczarek 
i Michał Szydłowski (1G), a w biegu na 1500 m – Łukasz 
Korban (1c). 

Przyg. p. prof. Robert Brzeziecki 
 


