
MATURA NIE BYŁA TRUDNA 
 

Uf... I matury już za nami, na szczęście. Był to czas 
pełen stresu, powtarzania najważniejszych informacji, ale 
także sprawdzian naszej wiedzy – tego, ile się przez te 
cztery lata, które minęły tak szybko jak jeden dzień, 
nauczyliśmy. Na szczęście matura była niezbyt trudna. 
Egzaminy ustne były proste, pisemne także nie sprawiły 
trudności (przynajmniej moim zdaniem). Jednak stres 
towarzyszył mi każdego dnia matury, ale trzymam kciuki 
za to, by pisemne egzaminy poszły wszystkim jak 
najlepiej. Teraz pozostaje nam tylko przygotowywać się 
do egzaminu zawodowego, by i ten egzamin wypadł jak 
najlepiej. 

Magdalena Marchewa (4G) 
 

W NUMERZE: 
 

• Sukcesy uczniów zasadniczej szkoły zawodowej – 
prezentujemy na s. 5; 
• O przeglądzie teatrów dziecięcych i młodzieżo-
wych „Dziatwa” – piszemy na s. 6; 
• Zdjęcia z uroczystości pożegnania absolwentów – 
obejrzysz na s. 7; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 8; 
• Co warto przeczytać (np. w wakacje) – dowiesz 
się na s. 9; 
• Podsumowanie programu „Bezpieczne media” – 
znajdziesz na s. 10; 
• Rysunki Kingi Piaseckiej – obejrzysz na s. 11; 
• Z wynikami ostatnich w tym roku szkolnym 
konkursów – zapoznasz się na s. 3. 

 
Piątek 14 VI – uroczyste pożegnanie na sali gimnastycz-
nej uczniów klas II zasadniczej szkoły zawodowej; 
Poniedziałek 24 VI – posiedzenie klasyfikacyjne Rady 
Pedagogicznej; 
28 VI – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/13 
(godz. 8.15). 
 

WYCIECZKA DO KOTLINY KŁODZKIEJ 
 

Jak było na wycieczce? – dowiesz się na s. 2 (zdjęcia na s. 4). 
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WYCIECZKA DO KOTLINY KŁODZKIEJ 
 

Po miesiącach oczekiwań spora grupa uczniów 
naszej szkoły wraz z trzema opiekunami: p. prof. 
Karoliną Smus, p. prof. Robertem Brzezieckim i p. prof. 
Adamem Krynickim wybrała się na długo wyczekiwaną 
wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. 

W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas: 3D, 2D, 
1H, 1F, 2G, 1D, 3c, 1L, 2L, jeden uczeń z „Mechanika” 
oraz 3 uczennice z „Jagiellończyka”. 

Wycieczka trwała 3 dni. Rozpoczęła się w środę 
rano 5 czerwca i zakończyła pod wieczór w piątek 
7 czerwca. 

Zbiórka zorganizowana została tradycyjnie przed 
budynkiem ZUS. Droga do Kotliny Kłodzkiej nie jest aż 
tak daleka, to zaledwie 250 km od Sieradza, dlatego 
zbiórkę zorganizowano troszeczkę później niż zwykle, 
czyli o 7:45. Jechaliśmy nowo wybudowaną obwodnicą 
Wrocławia, która bardzo skróciła nam podróż. 

Wyjechaliśmy o godz. 8.00. Zatrzymywaliśmy się 
po drodze dwa razy, by rozprostować kości oraz 
naturalnie - toaleta. 

Na pierwszy planowany punkt programu dotarliśmy 
w południe. Było to największe miasto Kotliny 
Kłodzkiej, 30-tysięczne Kłodzko. Trochę się rozpadało, 
ale nikt z nas z cukru nie był, więc wyskoczyliśmy 
z autokaru na podbój miasta. Zanim jednak udaliśmy się 
na zwiedzanie Twierdzy i Starego Rynku, po drodze 
spotkała nas współwłaścicielka tutejszego Muzeum 
Minerałów i zaprosiła na bezpłatne zwiedzanie okazów. 
Skorzystaliśmy bardzo chętnie, gdyż zwiedzanie było 
dodatkowo wraz z przewodnikiem, a do wejścia na 
Twierdzę mieliśmy jeszcze około godziny czasu. 

Podzieliliśmy się na dwie grupy: jedną grupę 
oprowadzał doświadczony zbieracz i znawca minerałów, 
drugą właśnie ta pani, która nas zaprosiła do muzeum. 
Okazało się, że pani była „mało douczona i opowiadała 
nam bajki z kosmosu”. Na szczęście pan przewodnik był 
bardziej kompetentny i ciekawie opowiadał nam 
o swoich zbiorach. Zobaczyliśmy wiele odmian kamieni, 
np. diamenty, złoto, miki, meteoryty (które można 
znaleźć na Saharze i Antarktydzie) itp. 

O godzinie 14 udaliśmy się na zwiedzanie Twierdzy. 
Po otrzymaniu biletów wstępu, naszym oczom ukazała 
się sympatyczna, ubrana w pruski mundur 
przewodniczka, Malwina. Przedstawiła nam wiele 
interesujących faktów z życia oficerów z XVIII w. 
Dowiedzieliśmy się o popularnym w tamtych czasach 
zawodzie – markietanki, której zadaniem było 
opiekowanie się rannymi żołnierzami. Opieka polegała 
na parzeniu ziółek i „ryćkaniu się w krzakach” 
z potencjalnymi pruskimi mundurowymi. 

Następnie pojechaliśmy się do pięknego uzdrowiska 
w Polanicy-Zdrój, w którym skosztowaliśmy wody 
o działaniu leczniczym. Były to wodorowęglanowe wody 
głębinowe „Wielka Pieniawa”, które pozytywnie 
wpływają na układ pokarmowy i łagodzą wiele innych 
dolegliwości. Przeszliśmy się po parku zdrojowym, 
zobaczyliśmy amfiteatr, sanatorium, fontannę i wielką 
granitową kulę. Wychodząc z zielonego parku weszliśmy 

do nowo wybudowanego parku szachowego. Była tutaj 
wielka szachownica o wymiarach 8 x 8 m zbudowana 
z kostki granitowej. Z racji, iż kropił wcześniej deszcz 
nie było pionków do gry, więc pan prof. Krynicki 
zaproponował, abyśmy zagrali „żywymi pionkami”, czyli 
sobą. Poustawialiśmy się na szachownicy w dwie 
drużyny i zagraliśmy w warcaby. Było bardzo wesoło. 

Później wybraliśmy się na tor saneczkowy. Niestety 
było za mokro – pogoda uniemożliwiała korzystanie z tej 
atrakcji. Wróciliśmy do autokaru i pojechaliśmy w stronę 
Kudowy-Zdroju na zakwaterowanie do pensjonatu 
„AZALIA”, położonego na ulicy Leśnej 36. Z pozoru 
piękny, duży dom, a co tak naprawdę krył, wiedzą tylko 
uczestnicy wycieczki. Po godzinie chaosu, każdy miał już 
wybrane swoje miejsce, w którym przyszło nam spędzić 
kolejne dwa dni. Tak minął pierwszy dzień wycieczki. 

Kolejny dzień rozpoczął się śniadaniem o godzinie 
8. Wszyscy wypoczęci, gotowi do dalszego zwiedzania, 
wyruszyli do miejscowości Karłów. Zatrzymaliśmy się 
na parkingu i w dalszą drogę udaliśmy się na piechotę. 
Szliśmy na Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.). Na szczyt 
prowadziło 665 morderczych schodów wytyczonych 
zielonym szlakiem. Po wejściu na samą górę na tarasie 
widokowym pan prof. Krynicki opowiedział nam 
najważniejsze informacje o Sudetach, Górach Stołowych 
i o samym Szczelińcu. Następnie zrobiliśmy pamiątkowe 
zdjęcie grupowe i zaczęliśmy schodzić żółtym szlakiem, 
który był znacznie trudniejszy, chociaż ciekawszy. 
Podczas schodzenia, jedna z uczestniczek wycieczki źle 
stąpnęła i skręciła nogę w kostce. Trzeba było zmienić 
naszą trasę marszu. Wkrótce zatrzymaliśmy się koło 
przygranicznego obiektu wojskowego, do którego 
przyjechał po nas autokar i zabrał nas do Kudowy. 

Po południu udaliśmy się w 3 kilometrową trasę do 
Kaplicy Czaszek w Czeremnej. Było to bardzo ciekawe 
miejsce. Dowiedzieliśmy się tam wielu interesujących 
rzeczy. Chociaż czekaliśmy na wejście z godzinę, to po 
wejściu do środka kaplicy stwierdziliśmy, że było warto. 
Kaplica została wybudowana w 1786 r. przez czeskiego 
księdza Wacława Tomaszka. Wchodząc do środka widać 
było na ścianach i suficie same czaszki oraz dwie figurki 
aniołów. Po lewej stronie kaplicy anioł z wagą, a po 
prawej anioł z trąbą. Trzy tysiące ciasno ułożonych 
czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen oraz epidemii 
chorób zakaźnych. Na ołtarzu jednak ułożone były 
najciekawsze czaszki; czaszka Mongoła, Tatara, Sołtysa, 
a także jego żony, którzy zginęli śmiercią tragiczną: on 
od postrzału w głowę, a ona od wbicia w nią szabli. Po 
tak udanym, choć męczącym dniu w końcu wróciliśmy 
do pensjonatu na obiadokolację. O godzinie 20 
wybraliśmy się jeszcze na wieczorny spacer po Kudowie 
Zdroju. Park Zdrojowy kusi wieloma atrakcjami. Naszą, 
w ten wieczór była oczywiście wciągająca gra w warcaby 
na szachownicy wykonanej z kostki brukowej. Znowu 
byliśmy pionkami w grze i naprawdę bardzo miło 
spędziliśmy czas. Tak dobiegł końca kolejny dzień. 

Ostatniego dnia, śniadanie zjedliśmy trochę 
wcześniej o 7.30, gdyż musieliśmy zdążyć na 
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zarezerwowany dla nas czas wejścia do podziemnego 
miasta w Osówce. Po śniadaniu spakowaliśmy się 
i wykwaterowaliśmy z pensjonatu. Po drodze zatrzyma-
liśmy się na krótko w Wambierzycach, w sanktuarium 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. To tutaj w XII 
wieku niewidomemu Janowi objawiła się Matka Boża 
i dzięki temu odzyskał wzrok. Pan prof. Krynicki 
opowiedział nam kilka ciekawostek związanych z tym 
miejscem. Następnie w pośpiechu wyruszyliśmy się 
w dalszą drogę. 

W końcu dotarliśmy do ostatniego punktu naszej 
wycieczki – tajemniczych podziemi Osówki, największej 
na Dolnym Śląsku kwatery Adolfa Hitlera. Zanim 
weszliśmy do podziemnych labiryntów każdy z nas 
wybrał i założył sobie kask na głowę. Kaski były 
w trzech kolorach: białym, czerwonym i żółtym. Nikt nie 
chciał założyć żółtego, gdyż według opowiadań pana 
prof. Krynickiego żółty kask noszą górnicy, którzy 
wynoszą z kopalni nieczystości. 

Wchodząc do podziemi wyczuwalny był straszny 
chłód, było ciemno i mokro. Pan przewodnik bardzo 
wszystkich nas zainteresował swoim opowiadaniem 
o tym miejscu. Słuchaliśmy go z uwagą. W podziemiach 
spędziliśmy prawie dwie godziny, więc zimno naprawdę 
dało nam się we znaki. Jak wychodziliśmy na 
powierzchnię, uderzyła nas fala gorącego powietrza. 
Zrobiło się bardzo ciepło. Pogoda w ten ostatni dzień 
naprawdę dopisała. Niestety dla siedzących z tyłu 
w autobusie podróż była męcząca – popsuła się klima. 

W drodze powrotnej do Sieradza musiał być 
oczywiście oczekiwany przez wszystkich postój 
w McDonald’s. 

O 18 dotarliśmy szczęśliwie do Sieradza. Wszyscy 
zmęczeni podróżą pożegnaliśmy się i udaliśmy się 
do domów. 

Ania Wolak (3D) 

 
W dniu 23 maja minęła 130. rocznica śmierci C. K. Norwida. Z tej okazji w bibliotece szkolnej można 

zapoznać sie jeszcze z wystawą okolicznościową poświęconą życiu i twórczości tego znanego poety. 
 
        MOJA PIOSNKA 
 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba.... 
Tęskno mi, Panie... 
 
* 
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą... 
Tęskno mi, Panie... 
 
* 
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie, 
„Bądź pochwalony!" 
Tęskno mi, Panie... 
 
* 
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, 
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, 
Równie niewinnej... 
Tęskno mi, Panie... 
 
* 
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia, 
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie, 
Bez światło-cienia... 
Tęskno mi, Panie... 
 
* 
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi? 
I tak być musi, choć się tak nie stanie 
Przyjaźni mojéj... 
Tęskno mi, Panie...  

Cyprian Kamil Norwid 
 

OSTATNIE KONKURSY 
 

Zwyciężczynią konkursu „Wiesz skąd jesteś – wiesz 
kim jesteś 2013” została w tym roku Marta Gruszel (2G). Na 
drugim miejscu (z tą samą ilością punktów) znalazły się 
Anita Makówka i Kinga Strzelczyk (1D).  Trzecie miejsca 
zajęły: Mateusz Bartusiak (2G) i Malwina Kamiennik (2D). 

Nagrody dla laureatów ufundowali: Departament 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dyrekcja 
Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Nagrody zostaną 
wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Przypomnijmy: w eliminacjach do konkursu krajo-
znawczego wzięło udział aż 106 osób, natomiast do finału 
zakwalifikowały się 23 osoby. 
 

*     *     *     *     * 
 

We wtorek 4 czerwca 2013 r odbył się VIII szkolny 
konkurs geograficzny dla klas I i II z zakresu geografii 
społeczno-gospodarczej świata. W konkursie wzięło udział 
23 uczniów. Zwyciężyła Anna Andrzejak (1H). 

W pierwszej dziesiątce znajdują się uczniowie, którzy 
uzyskali ponad 10 punktów. Są to kolejno: Anna Andrzejak 
(1H), Maciej Jurewicz (1D), Kinga Tępowska (1L), 
Katarzyna Rogaszewska (2D), Mateusz Mikołajczyk (1L), 
Martyna Bałwas (2H), Marlena Giesz (1D), Wioletta Obała 
(1D), Iwona Krysińska (1F) i Klaudia Paś (1F). 

Gratulujemy!!! 
 

Ósmy w roku szkolnym 2012/2013 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: 
Magdalena Marchewa (4G), Natalia Marchewa (1G), 
Malwina Kamiennik (2D), Małgorzata Szymala (1F), 
Katarzyna Gęszczak (2F),Anna Wolak (3D) i Martyna 
Bałwas (2H; fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
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WYCIECZKA DO KOTLINY KŁODZKIEJ 
(fot. p. prof. Adam Krynicki, Dominik Lesiak & Justyna Pyżanowska) 
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SUKCESY UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
 

Ogromnym sukcesem zakończył się konkurs bhp 
„Sprawny w zawodzie. Bezpieczny w pracy” 

 
Jak co roku nasza szkoła zorganizowała razem 

z OHP w Sieradzu konkurs „Sprawny w zawodzie. 
Bezpieczny w pracy”. 

Konkurs przebiegał w trzech etapach. W szkole 
odbył się 5 kwietnia 2013 roku. Wzięło w nim udział 
7 uczniów III klasy ZSZ. W etapie szkolnym I miejsce 
zajął Sebastian Bobrowski (3b), II miejsce – Dominik 
Lesiak (3c), a III miejsce – Marek Stasiak (3b). W dal-
szym, wojewódzkim konkursie reprezentował naszą 
szkołę Dominik Lesiak. 

Dominik był w tym roku bezkonkurencyjny. 
Pokonał uczestników konkursu wojewódzkiego 
w Dobieszkowie koło Łodzi, a następnie wygrał konkurs 
ogólnopolski. Pokonał 24 zawodników z terenu całej 
Polski! GRATULUJEMY ogromnego sukcesu. 

Opiekunem z ramienia szkoły była pani prof. 
Marlena Woźniak, natomiast do konkursu Dominika 
przygotowywała pani Jolanta Pietrzak z OHP w Sieradzu. 
 
Konkurs „Sprawny w zawodzie. Bezpieczny w pracy” 

w zawodzie kucharz 
 

W dniu 8 kwietnia 2013 r. odbył się konkurs 
szkolny: „Sprawny w zawodzie. Bezpieczny w pracy” w 
zawodzie kucharz. W konkursie wzięli udział uczniowie 
II klasy ZSZ kształcący się w zawodzie kucharz małej 
gastronomii. Głównym organizatorem konkursu było 
OHP w Sieradzu i nasza szkoła. Poziom był wyrównany. 

Zwyciężył Emil Karbowiak, a kolejne miejsca zajęli: 
Alicja Siwińska, Adrian Kończak, Andrzej Wajgert, 
Michał Jasek i Paulina Laskowska. 

Uczestnicy konkursu przygotowywali pierogi 
z farszem mięsnym lub serowym. Wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni. Sponsorami nagród były: OHP 
w Sieradzu i Rada Rodziców przy naszej szkole. 

Uczestnicy konkursu z klas trzecich ZSZ. 
 

Emil Karbowiak i Alicja Siwińska, tworząc zespół, 
reprezentowali naszą szkołę i OHP w konkursie 
wojewódzkim w Dobieszkowie. Zajęli tam III miejsce. 
Gratulujemy i życzymy sukcesu na egzaminie 
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, który odbędzie 
się w czerwcu i w lipcu. Opiekunowie konkursu: p. prof. 
Marlena Woźniak i pani Jolanta Pietrzak. 
 

DZIĘKUJEMY!!! 
 
• W roku szkolnym 2012/13 pełnoletni uczniowie naszej 
szkoły sto razy oddali krew w dniach: 26 IX (23 osoby), 
12 XII (24 osoby), 13 III (33 osoby) i 22 V (20 osób). 
Uczniowie ci oddali łącznie 45 litrów krwi. 
•  W akcji PCK „Gorączka złota” mającej na celu 
pozyskanie funduszy na wypoczynek letni dla dzieci 
z ubogich rodzin zebraliśmy 5 kg złotych monet, w tym: 
1groszowych: 14 zł 79 gr, 2 groszowych: 11 zł 78 gr, 
5 groszowych: 4 zł 50 gr, pozostałych monet: 4 zł 50 gr. 

Dziękujemy!

 

Uczestnicy konkursu z klasy 2a (fot. p. prof. M. Woźniak). 
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NA PEWNO SIĘ UŚMIEJĄ... 
 

Potknij się. Ktoś pomoże Ci wstać? Na pewno się 
uśmieją, ale nic poza tym. Poproś kogoś o pomoc 
w lekcjach. Jeśli zapłacisz, to bardzo chętnie Ci pomoże. 
Dostaniesz w pracy zlecenie, z którym sobie nie radzisz. 
Poproś o pomoc współpracowników, a nikt Ci nie 
pomoże, ponieważ to walka o awans, o bycie najlepszym. 

Nie umiemy wykonać tej pracy domowej, 
potrzebujemy wyjaśnienia zlecenia, przewrócimy się, 
rozsypią nam się zakupy. Są to drobnostki, które 
towarzyszą nam na co dzień. I czasem nawet w tych 
najprostszych sprawach nie możemy liczyć na czyjąś 
pomoc. Jaki jest tego powód ? Czy pozbieranie czyichś 
zakupów aż tyle nas kosztuje? Tłumacząc koledze pracę 
domową czegoś sobie ujmujemy? Nie bardzo rozumiem, 
czemu młodzież się śmieje, kiedy ktoś przeprowadza 
starszą panią przez ulicę. Co to za czasy, kiedy 
pomaganie stało się powodem do wyśmiewania? A jeśli 
już ktoś zdecyduje się pomóc, to oczekuje nieskromnego 
odwdzięczenia się. 

Nie zapomnę dnia, kiedy idąc do domu zobaczyłam 
znajomą panią. Powiedziałam jej „dzień dobry”, a ona 
posłała mi najwdzięczniejszy uśmiech, jaki kiedykolwiek 

widziałam. Do końca dnia towarzyszył mi wspaniały 
humor. Wystarczyło „dzień dobry” i uśmiech. Czasami 
przychodzi do mnie sąsiadka, starsza schorowana pani. 
Mąż dawno odszedł z tego świata, dzieci mają swoje 
rodziny. Przychodzi po prostu porozmawiać. Siedzę 
i słucham, mimo że słyszałam tę historię setki razy. Ale 
pomyśleć jak by to było, gdybym była każdego dnia 
sama. Nie można cały czas tylko czytać, czy oglądać 
telewizję. Każdy potrzebuje obecności innego człowieka. 
Nie narzekam, nie unikam rozmów, bo ja również nie 
chciałabym być samotna. Zaoferowałam swoją pomoc 
w bibliotece publicznej. Chciałabym być wolontariuszką 
w klasztorze sióstr urszulanek i chyba dojdzie to do 
skutku. Poza tym czeka mnie staż w „Naszym Radiu”. 
Za wszystko co wymieniłam nie będę otrzymywać 
żadnych pieniędzy. Ale to nie znaczy, że nic z tego nie 
mam. Ludzie mi podziękują, odczuwam wdzięczność, 
a kiedy ja potrzebuję pomocy, to stoją za mną murem. 
Warto pomagać, warto, bo kiedyś też będziesz 
potrzebować pomocy, a wtedy znajdzie się ktoś na kogo 
możesz liczyć. 

Natalia Marchewa (1G) 
 

„DZIATWA” 2013 
 

W dniach 22-25 maja 2013 roku w Bałuckim Ośrodku 
w Łodzi odbył się 34. Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa” 2013. W „Dziatwie” 
wzięło udział 16 zespołów teatralnych z całej Polski. Przegląd 
nie miał charakteru konkursu, nie było więc wygranych ani 
przegranych. W programie brała udział także nasza sieradzka 
grupa teatralna „Tabula Rasa” z Gimnazjum nr 1 pod 
przewodnictwem pani Grażyny Kołodziej. Nasz zespół 
wystąpił 24 maja o godzinie 12:05, czym zakończyliśmy 
wszystkie prezentacje. W programie zaplanowane były także 
warsztaty taneczne, Parada Szczęścia-Korowód „Tramwajem 
Teatralnym”, działania interaktywne oraz spektakl Teatru 
Klinika Lalek – „Kilku ekscentryków i Słoooń”. 
Zakwaterowanie znaleźliśmy w Grotnikach, w ośrodku 
wczasowym „Słoneczna Polana”. Po kolacji została 
zorganizowana zabawa przy ognisku. Mimo deszczu i zimna 
wszyscy tańczyli i świetnie bawili się przy muzyce. Choć jury 
zarzuciło nam zbyt wielu indywidualistów na scenie, to 
ostatecznie stało się to naszym atutem. Nagrodę zdobyliśmy za 
„perfekcyjne łączenie indywidualnego z grupowym”. 

 Wracaliśmy bardzo zadowoleni, poznaliśmy wielu 
wspaniałych ludzi i obejrzeliśmy ciekawe spektakle. Czekamy 
z utęsknieniem na „Dziatwę 2014”. 

Natalia Marchewa (1G) 
 

PS Dołączam recenzję pani Jadwigi Michałowskiej, 
red. naczelnej czasopisma „Dziatwa”: 
 

Mówi się, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest 
sierotą. Jeśli idzie o Brzydkie kaczątko, to podejrzewam, że 
kolejka potencjalnych rodziców będzie długa, kręta i pełna 
gwaru, jak bajkowe podwórko. W teatrze trudno o umiar, 

szczególnie gdy na scenie tyle indywidualności. Każdy chce 
być na pierwszym planie, czasem z kolei widz cierpi na 
nieukojony niedosyt. Zespół „Tabula Rasa” opanował sztukę 
godzenia kreacji indywidualnych z grupowym działaniem na 
rzecz wspólnego celu. Każdy przedstawiciel podwórkowego 
drobiu (bez urazy) miał swój własny głos, ruch, styl i szyk, 
niepowtarzalny i konsekwentnie realizowany od początku do 
końca przedstawienia. To dowód świetnej warsztatowej roboty, 
która bywa trudna i żmudna, ale dla takich efektów warto. 
Prosta przestrzeń nie odebrała pola na ekspresję, 
a naszkicowane ledwie kostiumy zmuszały do ciągłego bycia 
w roli. Czegóż chcieć więcej? A może można jeszcze chcieć? 
Żeby opowieść była o czymś, żeby przedstawienie 
zatrzymywało widza w sposób subtelny, przy problemie 
ważkim i aktualnym i to nie zawiodło. Wiadomo, że kaczątko 
jest jakieś inne, i nie do końca pasuje do podwórkowej 
gawiedzi. Grupie z Sieradza udało się jednak wpleść 
w spektakl problem inności, nie pozostawiając dydaktycznego 
smrodku. Dzięki temu powiodło się zrealizowanie opowieści 
uniwersalnej dla dzieci i dla dorosłych. To wielka sztuka, żeby 
wciągnąć w swoją opowieść całą publiczność, nikogo nie 
pozostawiając z przymkniętymi powiekami,. Jeśli miałabym 
się czegoś przyczepić, to do pewnej sztampowości, przy 
wprowadzaniu odmienionego łabędzia. Dlaczego ? Za każdym 
razem musi to być baletnica pląsająca do Czajkowskiego. 
Myślę, że od grupy tak świadomiej warsztatu i tak niuansującej 
spektakl można by oczekiwać większej pomysłowości i nie 
szablonowych rozwiązań. Ale to już szczegóły, nad którymi 
proponuję pomyśleć, żeby następne realizacje były jeszcze 
lepsze. Bawiłam się znakomicie i miałam nieodparte 
wrażeniem, że młodzi aktorzy także świetnie spędzili czas na 
scenie. 
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„NA ŚWIAT I LUDZI MIEJ WZROK OTWARTY” 
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2013 

(fot. p. prof. Marcin Świniarski) 
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KĄCIK KULINARNY MAGDALENY MARCHEWY 
 

Francuskie babeczki z budyniem i babeczkami 
 
Składniki: 
• opakowanie mrożonego ciasta francuskiego (40 dag) 
• białko 

• opakowanie budyniu waniliowego 
• 1/2 litra mleka, 20 dag wiśni 

 
Przygotowanie: 
Ciasto francuskie rozmrozić, lekko rozwałkować. Pokroić na 12 kwadracików. Kwadraciki wkładać do foremek na babeczki 
w taki sposób, aby ciasto wystawało ponad krawędzie foremek. Przed włożeniem babeczek do piekarnika posmarować je 
rozmąconym białkiem. Piec na złoty kolor (ok.15 minut) w temp. 2200 C. Po upieczeniu wyjąć i ostudzić. 
Budyń przygotować według przepisu na opakowaniu. Przestudzone babeczki napełnić ciepłym budyniem. Na koniec 
udekorować wydrylowanymi wiśniami 
 

Owoce w kremie waniliowym 
Składniki: 
• 3 sztuki kiwi, 2 pomarańcze, po 15 dag czerwonych porzeczek i jagód. 
 
Składniki na krem: 
• 20 dag masła, 2 łyżki mąki, 1 i 1/2 szklanki mleka, 6 żółtek, szklanka cukru, opakowanie cukru waniliowego. 
 
Przygotowanie: 
Z mąki i połowy masła zrobić jasną zasmażkę. Wlać zimne mleko i stale mieszając, zagotować, a potem zmiksować na 
gładką masę. Dodać cukier i mieszając, jeszcze raz zagotować. 
Krem ostudzić do temp. pokojowej i miksując, dodawać na przemian: pozostałe masło, po jednym żółtku oraz cukier 
waniliowy. 
Porzeczki i jagody umyć, osączyć, obrać z gałązek. 
Pozostawić kilka liści porzeczek do dekoracji. Kiwi obrać, pokroić w plasterki. Pomarańcze obrać, podzielić na cząstki, 
pozbawić cienkich błonek. 
Owoce ułożyć w pucharkach, przekładając kremem. Na wierzchu deser udekorować porzeczkami. 
 

Krem jogurtowo-jagodowy 
 
Składniki: 
• 15 dag jagód 
• 4 łyżki cukru 
• 2 małe opakowania jogurtu (po 15 dag) 

• 4 łyżki cukru pudru 
• 1/2 opakowania cukru waniliowego 
• 2 łyżeczki żelatyny 

• 2 i 1/2 łyżki soku z cytryny 
• 1/2 szklanki bitej śmietany 
 

 
Przygotowanie: 
Żelatynę namoczyć w łyżce wody. 1/4 szklanki wody gotować 2 min. z cukrem, dodać umyte jagody. Ponownie zagotować, 
zmiksować i połączyć z połową namoczonej żelatyny. Dolać 1/2 soku z cytryny. Ostudzić. 
Jogurt wymieszać dokładnie z cukrem pudrem, cukrem waniliowym, 2 łyżkami soku z cytryny. Dodać resztę żelatyny. 
Odstawić na 10 min. do lodówki. 
Schłodzony jogurt wymieszać z bitą śmietaną. Kremem jogurtowym napełnić szklane pucharki lub miseczki. Na wierzchu 
ułożyć masę jagodową. Widelcem lekko zamieszać, aby pozostał „marmurkowy” wzorek. Chłodzić deser około 3 godzin. 
 

Tiramisu z wiśniami 
Składniki: 
• opakowanie podłużnych biszkoptów (20 dag) 
• 4 żółtka, kieliszek amaretto 
• 1/2 kg wydrylowanych wiśni 

• 1/2 kg serka mascarpone (ew. twarożku 
homogenizowanego) 
• 20 dag kremówki 

• łyżka kawy rozpuszczalnej 
• 4 łyżki kakao 
• 20 dag cukru 

 
Przygotowanie: 
Kawę rozpuścić w połowie szklanki wrzątku, ostudzić, wymieszać z amaretto. 
Żółtka utrzeć z połową cukru na puszystą masę, następnie, mieszając, dodawać po łyżce serek. Kremówkę ubić na sztywno 
z resztą cukru, dodawać po łyżce do masy serowej, dokładnie wymieszać. 
Dno tortownicy wyłożyć warstwą biszkoptów, nasączyć je kawą. Na biszkoptach ułożyć wydrylowane wiśnie, a na nich 3/4 
masy serowej, wyrównać powierzchnię. Przykryć drugą warstwą biszkoptów, nasączyć je kawą, przykryć resztą masy 
serowej. Wyrównać powierzchnię, posypać tiramisu przesianym kakao, dobrze schłodzić. 
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WARTO PRZECZYTAĆ 
 

PORADNIK POZYTYWNEGO 
MYŚLENIA 

 
Poznajcie Pata. Pat ma pewną teorię – jego życie to 

film, który zakończy się happy endem, czyli powrotem jego 
byłej żony. Pat musi tylko spełnić kilka warunków: robić 
codziennie setki brzuszków, czytać więcej książek, ćwiczyć 
bycie miłym i dwa razy dziennie łykać kolorowe pastylki. 
Niestety nic nie układa się tak jak powinno. Na domiar 
złego za Patem łazi piękna, choć poważnie stuknięta 
Tiffany, prześladuje go piosenka Kenny'ego G, a nowy 
terapeuta sugeruje zdradę jako formę terapii! 

Pat nie przestaje jednak myśleć pozytywnie. Czy to 
wystarczy, by osiągnął swój cel? Zabawny, szczery 
i prawdziwy – Poradnik pozytywnego myślenia cudownie 
wplata miłość, szaleństwo, futbol, wiarę, rodzinę i nadzieję 
w czarującą, ale i głęboką w swej wymowie opowieść. To 
wybitna książka, napisana przez autora o rzadko spotyka-
nym talencie. 

Na podstawie powieści Poradnik pozytywnego 
myślenia powstał scenariusz filmu pod tym samym tytułem. 

Przeczytajcie. Warto 
Malwina Kamiennik (2D) 

 

ŻELAZNY KRÓL 
 

Julie Kagawa doskonale opisała inny świat niż ten nasz 
współczesny. Czytając książkę pt. Żelazny król wyobraża-
łam sobie że jestem w zupełnie innym świecie, co czyni ją 
niesamowitą, ciekawą i interesującą. 

Meghan Chase jest zwykłą, szesnastoletnią dziewczyną 
z ubogiej rodziny. Jej wieloletni przyjaciel Rob wydaje się 
być jedyną osobą, która ją rozumie i jedyną, której zależy na 
Meghan. Rodzice – zapracowana matka i wiecznie 
zapominalski ojczym – mają tysiące innych spraw na głowie 
i potrzeby nastoletniej córki nie stanowią w ich życiu 
priorytetów, natomiast czteroletni braciszek Ethan zdaje się 
mieć swój własny świat, w którym widzi potwory w szafie 
i rozmawia z pluszowym królikiem Kłapciem. 

Żelazny król jest historią dziewczyny, która nie 
wiedziała kim jest. Matka nie powiedziała jej, że jest córką 
króla Oberona (władcy Letniego Dworu). Dowiaduje się 
o tym podczas wyprawy do krainy Nigdynigdy. Sprawia to, 
że dotychczasowe myśli o swoim zaginionym ojcu mieszają 
jej się z teraźniejszością. Przyjaciel Meghan, Robbie Coller 
okazał się Pukiem, Robinem Koleżką, który jest również 
bohaterem baśni Sen nocy letniej. Myślała, że zna swojego 
jedynego przyjaciela, a wcale tak nie było. Poznawała go na 
nowo, przeżywając z nim przygody w krainie magii. 

Podczas pobytu w magicznej strefie Meghan poznaje 
księcia Mrocznego Dworu, Asha, w którym się zakochuje 
ze wzajemnością. Lecz nie mogą być razem ze względu na 
pochodzenie z dwóch przeciwstawnych dworów (podobnie 
jak w dramacie Romeo i Julia). 

Zachęcam do przeczytania omawianej książki, 
ponieważ jest to niesamowita opowieść, dzięki której 
możemy oderwać się od rzeczywistości i zagłębić w świat 

magii, elfów, satyrów i innych magicznych przygód. 
Polecam również drugą część tej powieści Żelazna córka. 

Małgorzata Szymala (1F) 
 

ŻELAZNA CÓRKA 
 

Właśnie zakończyłam czytanie drugiej części 
Żelaznego dworu i tak jak Żelazny król podbił moje serce, 
tak samo stało się z Żelazną córką! 

Meghan aby wywiązać się z umowy, musiała wybrać 
się do Mrocznego Dworu – to właśnie tam zaczyna się akcja 
książki. Gdy dochodzi do morderstwa oraz kradzieży, Mab 
oczywiście od razu rzuca podejrzenie na Jasny Dwór. Zbliża 
się wojna, czas ucieka, a Meghan aby temu zapobiec 
wyrusza na poszukiwania skradzionego przedmiotu... 

W tej części strasznie irytowała mnie postać Mab, 
mimo że nie występowała przez większość książki. 
Dlaczego? – przeczytaj. Za to o wiele bardziej polubiłam 
Zimowego Księcia – Asha. Oczywiście jestem jak 
najbardziej za tym, żeby to on był z Meghan, ale nie 
zapominajmy, że jest też Puk, jej przyjaciel, który był z nią 
przez te wszystkie lata, zanim trafiła do Nigdynigdy. 

W poprzedniej części wszystko się zakończyło, tak jak 
się zakończyło i gdy się zastanawiałam, to nie miałam 
pojęcia, czego spodziewać się w drugiej części. Na szczęś-
cie się na niej nie zawiodłam. Samo zakończenie 
jednocześnie i satysfakcjonuje i nie satysfakcjonuje 
(przynajmniej mnie), dlatego nie mogę się doczekać 
kolejnej części tej serii. 

Małgorzata Szymala (1F) 
 

A MOŻE DO KINA? 
 

Daję nam rok – ten film to spełnienie marzeń 
miłośników dobrych komedii. Producenci To właśnie 
miłość, Dziennika Bridget Jones i scenarzysta Borata 
połączyli siły tworząc film, który już został okrzyknięty 
absolutnie genialną, najzabawniejszą brytyjską komedią 
roku! 

Nat (Rose Byrne) jest atrakcyjna i przedsiębiorcza, 
Josh (Rafe Spall) to niezbyt znany pisarz ze specyficznym 
poczuciem humoru. Denerwuje go jak Nat śpiewa, ona 
wstydzi się, gdy Josh tańczy. Pierwszy kryzys małżeński 
zbiega się z pojawieniem się przystojnego i bardzo 
pomysłowego Amerykanina (Simon Baker) i byłej dziew-
czyny Josha, Chloe (Anna Faris). Kiedy przeciwieństwa 
przestają się przyciągać, a prawdziwa miłość wciąż może 
czekać za rogiem, wspólny pierwszy rok wydaje się 
nieosiągalny. 

Czy jednak rzeczywiście okazał się nieosiągalny? – to 
już sami się przekonacie po obejrzeniu filmu. Warto. 

Kasia Gęszczak (2F) 
 

Produkcja: Wielka Brytania 
Scenariusz i reżyseria: Dan Mazer 
Gatunek: komedia romantyczna 
 

  



10 „Kurier Zamkowy” nr 8/2012/2013 
 

PODSUMOWANIE PROGRAMU „BEZPIECZNE MEDIA” 
 

Nasza szkoła zajmuje się realizacją wielu programów profilaktycznych. Ich tematami są narkotyki, problemy 
w domu czy w nauce. W roku szkolnym 2012/2013 został podsumowany program „Bezpieczne media”. Ewaluacja 
programu była możliwa dzięki zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego, czyli ankiety, wywiadu, autorejestracji 
czasu, obserwacji. W badania zaangażowały się 4 klasy technikum i 2 klasy zawodowe. Wzięte pod uwagę było także 
studium przypadków, jakie wykonała p. prof. K. Focht w klasie 2F. Z badań wynika, że uczniowie w prawidłowy 
sposób postrzegają pojęcie czasu wolnego. Około 80% uczniów sama decyduje o tym, co w nim robią, przy czym 75% 
twierdzi, że dobrze ten czas wykorzystuje. 

Czas wolny w zwykłym tygodniu roku szkolnego to 20% ogólnego czasu, w tym: 
- spotkania ze znajomymi (koledzy, koleżanki) zajmują 5 godzin w tygodniu (40 minut dziennie), 
- media (telefon komórkowy, komputer, telewizja) to 25 godzin tygodniu (3,5 godziny dziennie), 
- spacery – 4 godziny (ok. 30 minut dziennie), 
- kontakty z rodziną – 3 godziny (ok. 20 minut dziennie). 

Pozostałe formy, takie jak czytanie książek, opieka nad zwierzętami, twórczość amatorska reprezentowane są 
w znikomym stopniu. Korzystanie z mediów w kolejności wyboru to: telefon, komputer i telewizja. Uczniowie (85%) 
stwierdzają, że ich ulubione medium pomaga w nauce, pogłębiając wiedzę i dostarczając informacji, 15% uważa, 
że zabiera czas bądź rozprasza. Rodzice wykorzystywanie czasu wolnego przez dziecko szacują w połowie jako dobre, 
w połowie jako średnie. Na ulubione medium dziecko, według rodziców przeznacza średnio 3 godziny dziennie. 
W opinii nauczycieli nieumiejętne korzystanie z mediów (zbyt dużo poświęconego czasu, negatywne wzorce) skutkuje 
gorszymi ocenami i zachowaniami wykraczającymi poza reguły przyjęte w szkole (konflikty, zniesławienie, groźby, 
np. na Facebooku). 

Przyg. Natalia Marchewa (1G) 
 

ARTYKUŁY Z „KURIERA ZAMKOWEGO" 
NA ŁAMACH TYGODNIKA „SIEDEM DNI" 

 1 V 2012 – 11 VI 2013  
(w układzie chronologicznym) 

 
[KAMIENNIK Malwina]. Setny numer „Kuriera 
Zamkowego” / Malwina Kamiennik // Siedem Dni. – 2012, 
nr 21, s. 9; przedruk z KZ 2011/2012, nr 7, s. 2 
BRUŹDZIAK Joanna. Wycieczka do Heidelbergu / 
Joanna Bruździak // Siedem Dni. – 2012, nr 22, s. 9; 
przedruk z KZ 2011/2012, nr 7, s. 7 
SKOWRON Monika. Wizyta w Niemczech / Monika 
Skowron // Siedem Dni. – 2012, nr 22, s. 9; przedruk z KZ 
2011/2012, nr 7, s. 7 
JÓZEFIAK Karolina, WOLAK Anna. Wycieczka do 
Zakopanego / Karolina Józefiak, Anna Wolak // Siedem 
Dni. - 2012, nr 38, s. 8; przedruk z KZ 2011/2012, nr 8, s. 2 
ANDRZEJAK Anna. Na pielgrzymce do Charłupi Małej / 
Anna Andrzejak // Siedem Dni. - 2012, nr 40, s. 8; przedruk 
z KZ 2012/2013, nr 1, s. 4 
MARCHEWA Natalia. Sieradzka Scena Rockowa / 
Natalia Marchewa // Siedem Dni. - 2012, nr 40, s. 8; 
przedruk z KZ 2012/2013, nr 1, s. 7 
MIKOŁAJCZYK Sylwia. Sieradzki Szwędaczek / Sylwia 
Mikołajczyk // Siedem Dni. - 2012, nr 40, s. 8; przedruk z 
KZ 2012/2013, nr 1, s. 9 
KAMIENNIK Malwina. Wycieczka do St. Marienthal / 
Malwina Kamiennik // Siedem Dni. - 2012, nr 48, s. 8; 
przedruk z KZ 2012/2013, nr 2, s. 4 
MARCHEWA Natalia. Przypomina mi się pewna sytuacja 
/ Natalia Marchewa // Siedem Dni. - 2012, nr 48, s. 8; 
przedruk z KZ 2012/2013, nr 2, s. 2 
MARCHEWA Magdalena. Wycieczka do Poznania / 
Magdalena Marchewa // Siedem Dni. - 2012, nr 49, s. 8; 
przedruk z KZ 2012/2013, nr 2, s. 7 

MARCHEWA Natalia. Wydarzyło się to w wakacje / 
Natalia Marchewa // Siedem Dni. - 2012, nr 51-52, s. 8; 
przedruk z KZ 2012/2013, nr 3, s. 3 
MIKOŁAJCZYK Sylwia. Próbna matura 2013 / Sylwia 
Mikołajczyk // Siedem Dni. - 2012, nr 51-52, s. 8; przedruk 
z KZ 2012/2013, nr 3, s. 1 
SKOWRON Monika. Wiersze z „Kuriera Zamkowego" / 
Monika Skowron // Siedem Dni. - 2013, nr 2, s. 8; przedruk 
z KZ 2012/2013, nr 1, s. 8, nr 3, s. 5 
BAŁWAS Martyna. Konkurs fryzjerski / Martyna Bałwas 
// Siedem Dni. - 2013, nr 3, s. 8; przedruk z KZ 2012/2013, 
nr 4, s. 3 
MARCHEWA Natalia. Własne zdanie, indywidualność, 
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KINGA PIASECKA – „DZIECIOM” Z ZAMKOWEJ 
(z okazji Dnia Dziecka) 

 

 
  



12 „Kurier Zamkowy” nr 8/2012/2013 
 

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY W PIŁCE SIATKOWEJ 
(fot. Martyna Bałwas) 

 

 


