
 
 

  

WIZYTA NAUCZYCIELI 
I MŁODZIEŻY Z HEIDELBERGU 

 
W dniach 30 IX – 05 X 2012 roku naszą szkołę po 

raz szesnasty odwiedzili przedstawiciele z partnerskiej 
Julius-Springer-Schule z Heidelbergu. Delegację stanowił 
dwuosobowy zespół nauczycieli w składzie: Monika 
Bretthauer i Bernard Heeren wraz z ośmioma uczniami: 
Sebastian Becker, Damian Czaja, Muhammed Deniz, 
Natasha Mc Guiness, Wlada Malkow, Dennis Piecha, 
Liban Samatar i David Wambsgang 

Noclegi naszym gościom zapewnili nast. uczniowie: 
Edyta i Iwona Filipczak (3L), Paweł Kolanek (4G), 
Adrianna Marciniak (3L), Sylwia Mikołajczyk (4D), 
Patrycja Rzepińska (4D), Kacper Rutkowski (4D), 
Monika Skowron (2D). 

Goście mieli okazję zwiedzić naszą szkołę: klasy, 
pokój nauczycielski, bibliotekę, gabinet dyrektora oraz 
sekretariat. 

Plan wizyty przewidywał wiele atrakcji, m.in. 
zorganizowanie wycieczki do Krakowa i Oświęcimia. 
Ponadto młodzież niemiecka poznała zabytki i najciekaw-
sze miejsca Sieradza. 

Wynikiem wizyty było zacieśnienie wcześniejszych 
kontaktów, zawarcie nowych znajomości, wymienienie 
poglądów i opinii oraz zwiększenie bezpośrednich 
kontaktów między uczniami obu krajów. 

Sylwia Mikołajczyk (4D)

W NUMERZE: 
 

• O stypendium „Pokolenie JP II” – piszemy na s. 2; 
• Jak było w St. Marienthal? – dowiesz się na s. 4; 
• Laureata tegorocznej literackiej nagrody „Nike” – 
poznasz na s. 5; 
• Wiersz, który warto przeczytać – znajdziesz na s. 6; 
• Jak było na wycieczce do Poznaniu? – przeczytaj na s. 7;
• Kącik kulinarny – proponuje na s. 8; 
• Kącik młodego naukowca-ekonomisty zaprasza na s. 10. 
 

SZKOLNY ETAP OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ 
 

W piątek 19 października w sali 07 i 101 o godz. 9.00 
został przeprowadzony szkolny etap tegorocznej olimpiady 
logistycznej. W olimpiadzie wzięło udział 90 uczniów 
z klasy: 2L, 3L, 4L i 2G. Nad przebiegiem olimpiady 
czuwali: p. prof. Agnieszka Jabłońska, Marcin Świniarski, 
Katarzyna Focht, Zofia Grzesiak, Sylwia Dęga i Karolina 
Smus. Do kolejnego etapu Olimpiady przeszli: Wiktor 
Stępień i Kamila Wawrzyniak (3L). Gratulujemy!!! 
 

PAMIĘTAMY O PATRONCE 
 

W czwartek 25 października w sali 112 mogliśmy się 
zapoznać z niezwykle interesującą prezentacją 
multimedialną poświęconą życiu i twórczości Marii 
Dąbrowskiej. Została ona wzbogacona o kilka humorys-
tycznych scenek, których bohaterami byli Barbara 
i Bogumił Niechcicowie z Nocy i dni. Całość przygotowała 
klasa 1G pod opieką p. prof. Jadwigi Podsiadłej.  
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OBCHODY XII DNIA PAPIESKIEGO W NASZEJ SZKOLE (18 X 2012) 
 

Konferencja Episkopatu Polski postanowiła, iż tegoroczny XII już Dzień Papieski będzie przeżywany pod hasłem: 
„Jan Paweł II – Papież rodziny”. Chciano w ten sposób podkreślić szczególne miejsce, jakie zajmowały małżeństwo i rodzi-
na w nauczaniu ks. Karola Wojtyły, późniejszego arcybiskupa Krakowa, wreszcie ukochanego przez świat Ojca Świętego.  

Pod tym samym hasłem przeżywaliśmy ten szczególny Dzień w naszej szkole. Rozpoczął się on wzruszającym 
przedstawieniem opartym na wspomnieniach dotyczących życia papieża. Mogliśmy niejako iść śladami Jana Pawła II. 
Poetycznie napisany scenariusz prowadził nas od Wadowic, gdzie „wszystko się zaczęło”, przez Rzym, pielgrzymki, 
spotkania papieskie, aż po wędrówkę papieża „do domu Ojca”. Pomagała nam w tych przeżyciach prezentacja 
multimedialna, która stosownie do przytaczanych treści wprowadzała nas w ważne momenty życia papieskiego. Z kolei 
palące się symbolicznie czerwone świece ukazywały miłość, z jaką Ojciec Święty wszystko czynił. Miłość, z którą papież 
szedł przez życie, a która zaprowadziła Go na krzyż – śmierci, ale zarazem zwycięstwa. 

Za dobrze przygotowany program artystyczny dziękujemy uczniom naszej szkoły: Aleksandrze Arczyńskiej, 
Justynie Andrzejczak, Katarzynie Rogaszewskiej, Marcie Świercz, Mateuszowi Wojtysiakowi (2D), Aleksandrze Jaros 
(3D), Patrycji Ciołek i Sylwii Kaczmarek (3H) występującym pod czujną opieką p. prof. Dariusza Danielewskiego i p. prof. 
Marty Siniarskiej. 

Część artystyczna była wzbogacona wyjątkowo trafnym doborem piosenek, które swoją treścią przywoływały 
wspomnienia o Janie Pawle II. Za przepiękną aranżację  i wykonanie utworów dziękujemy solistom: Kamili Karaczan (2H), 
Martynie Brożynie, Aleksandrze Jaros i Tomaszowi Krzyminźniakowi (3D) oraz chórowi: Magdalenie Pełka, Dominice 
Oganiaczyk, Katarzynie Kaczmarek (2H), Marlenie Figas, Martynie Rybak, Ewelinie Śledzińskiej i Emilii Twardej (3H). 
Wzorowo swoją rolę wypełniła obsługa techniczna – w składzie: Dariusz Gibki, Krzysztof Jadczak (4L), Mateusz Pietrzak 
i Mateusz Płachta (2G). Natomiast dekorację przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką p. prof. Anny Barwaśnej i p. 
prof. Krystyny Laszczyk.  

W tym dniu już po raz szósty przyznano Stypendium „Pokolenie JP II”. Za zaangażowanie na rzecz szkoły, 
krzewienie nauki Jana Pawła II oraz właściwą postawę religijną Kapituła w składzie: p. dyr. Anna Pietrzak, p. prof. Maria 
Bogdańska, p. prof. Henryka Głogowska i ks. Andrzej Ziemieśkiewicz wyróżniła 8 uczniów. Tegoroczni stypendyści to: 
Aleksandra Arczyńska (2D), Martyna Brożyna (3D), Aleksandra Jaros (3D), Tomasz Krzyminźniak (3D), Sylwia 
Mikołajczyk (4D), Patrycja Smosna (3H), Marta Wawrzyniak (3H), Mateusz Wojtysiak (3D). Wręczono także listy 
gratulacyjne rodzicom stypendystów. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Barki. 

Po apelu Kapituła, rodzice i stypendyści udali się na okolicznościowe spotkanie zorganizowane w bibliotece szkoły.  
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego Dnia Papieskiego z całego serca dziękujemy 

i zachęcamy do podążania śladami Jana Pawła II w myśl słów, które sam wyrażał: „Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni 
od was nie wymagali… 

P. prof. Marta Siniarska 
 

PRZYPOMINA MI SIĘ PEWNA SYTUACJA… 
 

Przypomina mi się czasem pewna sytuacja, którą mogłam kiedyś zaobserwować. Szłam chodnikiem koło małego 
sklepu. Za sklepem stali kobieta i mężczyzna. Oboje byli zaniedbani, ubrani w pogniecione ubrania, mieli brudne włosy. 
Kłócili się, choć to generalnie mężczyzna krzyczał. Kobieta tylko odpowiadała zmęczonym głosem. Awantura dotyczyła 
tego, że kobieta kupiła sobie rzecz niezbędną każdej kobiecie. Mężczyzna szarpał ją, popychał, bił po twarzy. 

Gdy widziałam to zajście, byłam jeszcze mała. Jednak wracając do domu było mi bardzo ciężko. Do dziś pamiętam 
złość tego mężczyzny, obojętność tej kobiety oraz brak zainteresowania osób trzecich. Zastanawiałam się, czemu ta kobieta 
była tak obojętna? Co musiało się stać w jej życiu, że tak bardzo się zaniedbała? Ile przeżyła, skoro kłótnia i ciosy tego 
mężczyzny nie robiły na niej najmniejszego wrażenia. Jej głos był monotonny, a twarz bez wyrazu. Dlaczego ten 
mężczyzna tak krzyczał? Dlaczego stoczył sie tak nisko, że był w stanie uderzyć kobietę? Wiem, że nigdy nie poznam ich 
historii. Pozostanie w mojej głowie niewyjaśniony upadek moralny dwojga osób. 

Lecz co  tymi, którzy obserwowali to zdarzenie? Dlaczego nikt nie podszedł, nie pomógł? Byłam za mała, by czegoś 
dokonać – tak było lub tylko próbuję się oczyścić. A dorośli? Może stwierdzili, że niepotrzebna jest pomoc? Skoro nie 
proszą, to po co się fatygować? Może jednak zabrakło sił i słów, by prosić? Może nikt nie oczekiwał tej pomocy? 
Którekolwiek z tamtej dwójki było ofiarą (choć pewnie oboje), czasem tak bywa. Życie może być pasmem nieszczęść. 
Cierpienie trwa tak długo, że w pewnym sensie przyzwyczajamy sie do niego i nie potrafimy przerwać tego pasma. Czasem 
po prostu brak motywacji. 

Myślę, że w takiej chwili potrzebny jest ktoś, kto sam z siebie, nieproszony, zaproponuje pomoc. Pomoże stanąć na 
nogi, otrząsnąć się. Jednak ludzie są zbyt zajęci sobą, by zauważyć innych. Zadają pytanie: czemu ja mam pomagać, skoro 
mi nie pomaga nikt? To jest błędne koło. Ludzie oczekują pomocy, ale nie potrafią pierwsi podać ręki. Duma, strach, czy po 
prostu natura ludzka? Czemu bywamy aż tak obojętni? 

Szczerze powiedziawszy, bardzo mnie to smuci. Bo tracę wiarę w ludzi. Jestem pewna, że takie sceny mają miejsce nie 
tylko tu, nie tylko w Sieradzu. Na świecie jest za dużo osób pozostawionych samym sobie. O czym świadczy nasza 
obojętność? Podobno z biegiem czasu ludzkość pnie się w górę. Jeśli nasz świat zmierza w takim kierunku, to jego koniec 
jest bliższy niż sądzimy. 

Natalia Marchewa (1G) 
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STYPENDIUM „POKOLENIE JP II” 
(fot. Marta Wawrzyniak) 
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WYCIECZKA DO ST. MARIENTHAL 
 

Dni od 6 do 13 października sześcioosobowa grupa 
uczniów pod przewodnictwem s. Agnieszki Tarabuły 
aktywnie spędziła w  St. Marienthal w Niemczech.  Trzy 
uczennice naszej szkoły i trzech uczniów z I LO im. 
Kazimierza Jagiellończyka wraz z młodzieżą z Litwy, 
Łotwy, Czech i Niemiec wzięło udział w warsztatach 
językowych, w ramach których prezentowały się 
poszczególne kraje. 

Klasztor St. Marienthal jest najstarszym zakonem 
żeńskim cystersów w Niemczech, czynnym nieprzerwanie 
od założenia w roku 1234. Znajduje się on w Ostritz. To 
miasto graniczy bezpośrednio z polskimi wsiami Krzewina, 
Bratków i Posada w powiecie zgorzeleckim, w gminie 
Bogatynia. Ostritz jest miastem modelowym w Niemczech 
ze względu na korzystanie z ekologicznych, odnawialnych 
źródeł energii. 

Klasztor w St. Marienthal ma za sobą ponad 766-letnią 
historię. Wierne zakonnemu hasłu „ora et labora“ („módl się 
i pracuj”) siostry zakonne żyją tu nieprzerwanie od 1234 r. 
według reguły świętego Benedykta i statutów zakonu 
cystersów. W roku 1992 cysterki założyły w tym rozległym 
kompleksie Międzynarodowe Centrum Spotkań, jako 
fundację mającą na celu wspieranie kontaktów wolnych od 
wszelkich uprzedzeń rasowych, kulturowych, religijnych 
czy światopoglądowych. 

Pierwszego wieczoru, kiedy wszyscy dotarli na 
miejsce, zakwaterowali się i zjedli kolację, mieliśmy  
spotkanie zapoznawcze. Przedstawialiśmy się sobie 
nawzajem,  graliśmy w różnego rodzaju gry integracyjne. 
Już pierwszego wieczoru przełamaliśmy barierę językową 
i nie mieliśmy żadnych problemów z porozumieniem się. 
Była to po raz pierwszy okazja do wykorzystania 
umiejętności językowych poza lekcją angielskiego w szkole. 
Następny dzień rozpoczęliśmy mszą, później odbyło się 
spotkanie informacyjne, podczas którego poznaliśmy plan 
działania na kolejne dni.  Tegoroczne seminarium odbywało 
się pod hasłem „…and they returned” czyli „…i oni 
powrócili”. Przez ten tydzień ,w kolejne dni poznawaliśmy 
historię kilku osób, tzw. współczesnych świadków. Pani 
Doris Grozdanovičová, która obecnie ma 86 lat jest 
Żydówką czeskiego pochodzenia. Opowiadała nam swoje 
doświadczenia życiowe, pobyt w getcie, przedstawiła 
sytuację w której uniknęła transportu do Auschwitz  i wiele 
innych ciekawych historii. Rozmawialiśmy z nią w języku 
angielskim, mogliśmy zadać nurtujące nas pytania. Tego 
samego dnia zostaliśmy oprowadzeni po całym terenie 
klasztoru, a wieczorem oglądaliśmy wspólnie film pt. 
Pianista opowiadający o znakomitym polskim pianiście 
starającym się przeżyć lata wojny w warszawskim getcie.  
W poniedziałek poznaliśmy historię pana Salomona 
Finkelsteina, również Żyda (urodził się w Łodzi), który dwa 
lata spędził w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. 
Pomimo tego, że pan Finkelstein mieszka od 60 lat 
w Niemczech bardzo dobrze mówił po polsku.  Jego historia 
była równie ciekawa co opowieści pani Doris. Informacje na 
temat tych świadków można znaleźć w Internecie. Tego 
samego dnia wybraliśmy się na spacer nad rzekę, 

a wieczorem integrowaliśmy się  z młodzieżą z innych 
państw. Zorganizowane zostały wieczorki narodowe, na 
których prezentowaliśmy swoje państwa. Uczyliśmy 
naszych nowych znajomych tańczyć poloneza, pokazaliśmy 
im także film o Sieradzu, który nakręcił jeden z uczniów 
„Jagiellończyka”. We wtorek wspólnie rozmawialiśmy 
o odczuciach po poznaniu historii pani Doris i pana 
Salomona.  Każdy był poruszony, było w nas wiele emocji. 
Większość z nas nie mogła zrozumieć jak człowiek może 
zgotować taki los drugiemu człowiekowi.  Podczas rozmów 
na temat holocaustu zapadło mi w pamięć pewne zdanie.  
Kiedy pan Finkelstein opowiadał, że w tamtych okropnych 
czasach był bardzo samotny, bo nie miał bratniej duszy, ktoś 
podsumował to bardzo poruszającym zdaniem, mianowicie: 
„Przyjaciele są nam bardziej potrzebni niż chleb”.  Myślę, 
że  ma to wymiar ponadczasowy.  

Następnie zostaliśmy dobrani w mieszane grupy. 
Powstały cztery grupy siedmioosobowe, w których były co 
najmniej trzy różne narodowości. Naszym zadaniem było 
przygotowanie prezentacji na temat zła panującego w 
czasach obecnych. Moja grupa np. przygotowała scenkę o 
mobbingu w szkole, tzn. o prześladowaniu, dokuczaniu, co 
prowadzi często do depresji u młodych ludzi, a nawet 
samobójstw. Pomimo tego, że wojna się skończyła, na 
świecie wciąż panuje zło. Ludzie na co dzień borykają się ze 
strasznymi sytuacjami, takimi jak przemoc domowa, gwałty, 
mobbing, alkohol, narkotyki.  Mieliśmy kilka dni na 
przygotowanie prezentacji, które pokazywaliśmy 
pozostałym uczestnikom wyjazdu ostatniego dnia.  
Natomiast w środę mieliśmy całodniową wycieczkę do 
Terezin, miasta w Czechach.  Zwiedziliśmy tam Muzeum 
Getta Żydowskiego, w którym przebywała pani Doris 
Grozdanovičová. Mogliśmy zobaczyć tam nawet jej zdjęcie. 
Pokazała nam także kamienicę, w której mieszkała, gdy 
była nastolatką. Kolejnym punktem tego dnia było 
zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Terezinie 
(Theresienstadt). Składał się z getta dla Żydów oraz tzw. 
obozu przejściowego. Istniał w latach 1941-1945. Na koniec 
byliśmy także w miejscu, w którym rozsypano prochy 
20.000 Żydów. W czwartek rozmawialiśmy wspólnie na 
temat tego co widzieliśmy, słyszeliśmy i doświadczyliśmy 
na wyciecze w Czechach. Resztę tego dnia spędziliśmy na 
dalszych przygotowaniach prezentacji. Następnie pokazy-
waliśmy co przygotowaliśmy, rozmawialiśmy na temat 
naszej pracy. Ostatni wieczór spędziliśmy wszyscy razem 
przy różnego rodzaju grach i zabawach. W sobotę po 
śniadaniu wyruszyliśmy z powrotem do Polski.  

Jestem bardzo zadowolona z tego tygodnia spędzonego 
w St. Marienthal. Minął mi bardzo aktywnie, poznałam 
wielu sympatycznych ludzi, dowiedziałam się wielu 
ciekawych rzeczy na temat ich kultury, poruszyły mnie 
także historie „współczesnych świadków” i na pewno 
poprawiłam swoje umiejętności językowe. W stu procentach 
pewna mogę polecić każdemu taki wyjazd.  

Malwina Kamiennik (2D) 
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TEGOROCZNA NAGRODA LITERACKA „NIKE” DLA MARKA BIEŃCZYKA 
 

W niedzielę 7 października odbyła się gala rozdania nagród literackich 
„NIKE”. Nagrodę  roku 2012 jury pod przewodnictwem Tadeusza Nyszka 
przyznano Markowi Bieńczykowi. za zbiór esejów pt. Książka twarzy, 
wydany przez Świat Książki. 

Nike jest nagrodą za najlepszą książkę roku. Przyznawana jest zawsze w 
pierwszą niedzielę października, w tym roku po raz 16. Decyzję o przyznaniu 
nagrody jury podejmuje w dniu jej wręczenia. Zwycięzca otrzymuje 100 tys. 
zł i statuetkę „Nike” dłuta prof. Gustawa Zemły. 

„Jestem zdumiony i szczęśliwy. W mojej skromnej osobie, jak 
rozumiem, został uhonorowany gatunek, który właściwie nie ma definicji; 
nikt dotąd dobrze nie zdefiniował eseju" – powiedział laureat po otrzymaniu 
nagrody. 

Marek Bieńczyk (urodzony w 1956 roku) to historyk literatury, 
powieściopisarz, eseista, felietonista, współpracownik francuskiego 
kwartalnika „L'atelier du roman". Napisał m.in. nast. utwory: Terminal, 
Melancholia, Tworki. 
 

„Książka twarzy” 
 

„Książka twarzy” jest zbiorem 32 esejów, zawierających  rozprawy historycznoliterackie i recenzje. Jej tytuł 
zawiera parafrazę słowa „Facebook”. Sam autor mówi: „Wszyscy ludzie mają „book”, to ja też mam książkę, wszyscy 
pokazują swoją „face”, to ja też twarz pokazuję, wszyscy mają „friends”, to ja też mam przyjaciół: Chandlera, Jana 
Karskiego, Kazimierza Górskiego”. 

Bieńczyk opowiada o wiosłowaniu na Łotwie i wampirach melancholicznych, o języku zakochanych, stadzie 
malowanych tramwajów i mnóstwie innych rzeczy, które w jego życiu okazały się znaczące. Ukazują różne aspekty 
rzeczywistości. Istnieje porównanie jego esejów do lustra, które odbija twarz autora i współczesny świat. 
 

Przewodniczący jury Nike Tadeusz Nyczek o Bieńczyku: 
 

„Brawura Marka Bieńczyka, by pod jedną okładką pomieścić tak kompletnie różne tematy, wydaje się wręcz 
szalona; kto przytomny wydrukowałby obok eseju o pasji do spływów kajakowych tekst o kłopotach Mickiewicza ze 
zdobywaniem kolejnych paszportów? Albo analizę cudowności zdań Raymonda Chandlera, którego ma Bieńczyk, 
i słusznie, za jednego z największych stylistów naszych czasów, tuż obok hymnu na cześć korzyści z picia wina? 
Skądinąd miłość autora dwutomowych „Kronik wina” do tego wybornego trunku jest powszechnie znana, ale żeby 
czynić takie wyznania pod wspólną okładką z utworem o podróżach Juliusza Słowackiego? 

Esej to forma bardzo pojemna. Ma w sobie i felieton i prozę i pewne elementy poezji. A przede wszystkim jest 
wspaniała forma literacka ze wspaniałą tradycją, w Polsce zresztą też. To było nawet może troszkę niesprawiedliwe, 
że przez tyle lat istnienia „Nike” akurat esej polski, który ma naprawdę wielką renomę, nie został dotąd doceniony. No 
więc teraz to naprawiliśmy". 
 

Marek Bieńczyk o nagrodzie: 
 

Odbierając nagrodę „Nike”, Marek Bieńczyk był  bardzo wzruszony i zdumiony, tym bardziej, iż nie spodziewał 
się nagrody w tak szybkim czasie. Jako eseista, przyznaje, że zamyka się  w wieży i pisze rzeczy, których może za 
jego życia nikt nie przeczyta, lecz  ma nadzieję, że weźmie się ją do ręki w białych rękawiczkach. 
 

Nam, nie pozostaje nic innego jak pogratulować Panu Bieńczykowi nagrody i życzyć dalszych sukcesów 
w literaturze!  

Monika Skowron (2D) 
 
 

Drugi w roku szkolnym numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Malwina Kamiennik (2D), 
Magdalena Marchewa (4G), Natalia Marchewa (1G), Sylwia Mikołajczyk (4D), Monika Skowron (2D), Marta Wawrzyniak (3H; 
fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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TA SZKÓŁKA TO TWOJA PRZYJACIÓŁKA!!! 
 
Wie to każdy dokoła, 
Że na Zamkowej jest szkoła. 
Jest bardzo wesoło, 
Tym bardziej, że roboty drogowe wkoło. 
Każdy znajdzie dla siebie kierunek 
I okaże wszystkim szacunek. 
Trzeba zmieniać buty,  
Inaczej będą do Ciebie zarzuty. 
Woźna Bożenka ciągle nas nęka. 
To jej maniera, 
Że szatnie na przerwie dopiero otwiera. 
Nauczyciele obuwia nie zmieniają 
I się szybciutko do klas skradają. 
Pani dyrektor to energiczna kobieta, 
Więc biega po szkole jak rakieta. 
Ma wiele spraw na głowie, 
Ale na każde pytanie odpowie. 
Elegancko się ubiera 
I urodą olśni nawet reportera! 
Palaczy nigdy nie tłumaczy, 
Mówi: „Rzuć palenie, synek! 
I zrób dobry uczynek!” 
Jest to Marciniak Magdalena, 
Więc rządzenie to jej domena. 
Skoczylas Magdalena jest od chemii, 
Gdy odwalimy jakąś akcję, 
Każe nam pisać chemiczne reakcje. 
Jedynek nie żałuje, 
Gdy ktoś ją zdenerwuje. 
Natomiast jej imienniczka 
Zna informatyki triki 
I uczy w zawodówce matematyki. 
Nazywa się Banaszczyk 
I nosi gustowny płaszczyk. 
Zawsze jest opanowana i wyluzowana. 
Nie to, co profesor Bzdurska Anna. 
Która daje kopa jak kawa poranna. 
Zachęca nas do nauki, 
By nie porobiły sie w głowie luki. 
Uczy wielu przedmiotów, 
Więc nie radzę nie znać gospodarczych podmiotów! 
Janina Zemła uczy tylko niemieckiego języka 

I zbędna jest na jej temat wszelka krytyka. 
Grzegorz Brodacki okulary nosi 
I zawsze punktualnie sprawdziany przynosi. 
Uczy zasad rachunkowości, 
Od których dostajemy mdłości. 
W bibliotece pomaga, 
Co pochwala Jabłońska Aga. 
Jest specjalistką od marketingu 
I dzielnie omija auta na parkingu. 
Często korzysta z multimedialnych prezentacji 
I nie może się doczekać wakacji, 
O których myśli też Zygmunt Kołodziej, 
Z którego jest niezły czarodziej. 
Rzuca na nas czary, 
Byśmy nie chodzili na wagary. 
Chce nas nauczyć dat historycznych, 
Zaczynając od antycznych. 
O dobrą formę WF-iści dbają 
I niezły wycisk nam dają. 
Do tego składu należy Grzelak Monika, 
U której co lekcja kilogram znika. 
Każe biegać wokół szkoły 
I grać w siatkówkę, 
Jakbyśmy mieli z kamienia główkę. 
Robert Brzeziecki trenuje chłopaków 
I uczy ich na boisku ataków. 
Nie mają z nim łatwego życia, 
Ale nie muszą obawiać się tycia. 
Dariusz Szymański jest od komputera 
I wie, że nie ma dzielenia przez zera. 
Nauczył nas tworzyć internetowe strony, 
Bo to informatyk bardzo uzdolniony. 
O sfery duchowe dba katechetka, 
Z której jest niezła poetka. 
Co rusz nowe piosenki układa 
I do tego gitarę podkłada. 
Jest to Siniarska Marta, 
Która jest grzechu warta. 
Biologii uczy Jadwiga Podsiadła, 
Która na schematy duży nacisk kładła. 
Lubi, gdy się dobrze uczymy 
I na zajęciach nie buczymy. 
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Denerwuje ją hałas na lekcji, 
Ale wysłucha Twoich obiekcji. 
Podobnie jak Dominiak Ewa, 
Która na gaduły się gniewa. 
Uczy matematyki 
I denerwują ją wszelkie krzyki. 
Z pokerową miną do tablicy wyrywa 
I nocki na sprawdzanie klasówek zarywa. 
Fizyką zajmuje się Dutkiewicz Aleksandra 
I niejednego głąba dopada na jej widok chandra. 
Jej zdenerwowanie 
Jest gorsze niż zęba borowanie. 
Uczy wszystkie klasy, 
Więc przez poprawki nie wyjedzie na wczasy. 
Nie ulega wątpliwości, 
Że Maria Bogdańska uczy biurowości. 
Jest dystyngowana, 
Więc każda jej wypowiedź jest przemyślana. 
Robi łatwe sprawdziany, 
Bo to człowiek jest kochany. 
Podobnie jak profesor Krynicki, 
Który ma urok gotycki. 
Nie musi niczego dyktować 
I gardła sobie marnować. 
Na rzutniku mamy notatki, 
Więc niepotrzebne są zbędne gadki. 
Pani od polaka taką pracę dano, 
Że wciąż mówi to samo. 
Każdego do nauki przekona, 
Bo to Bednarek Iwona. 

Przy omawianiu utworu 
Widać, że ma poczucie humoru. 
Dlatego z Nią zawsze 
Wszystko jest ciekawsze. 
Barbara Wysota to też złota istota. 
Uczy nas rachunkowości 
I zna wszystkie aktualności. 
Weksle i storna ma w jednym paluszku 
I myśli o nich leżąc nawet w łóżku. 
Pilc-Vinci Katarzyna 
To też uśmiechu przyczyna. 
Uczy wiedzy o kulturze, 
Bo informacje ma na ten temat duże. 
Jak mało kto 
Pan Jacek Gruszka jest od PO. 
Uczy pierwszej pomocy 
Używając swych nadprzyrodzonych mocy. 
I Tarabuła Agnieszka... 
Jako jedyna w klasztorze mieszka! 
Sami widzicie, że chadza w habicie. 
Nauczy Cię angielskiego, 
Więc nie zmarnuj tego! 
Jak widzicie, do naszej szkoły 
Nie chodzą same matoły. 
Kujonów jest jednak niewielu, 
Bo nie chce się nam uczyć, przyjacielu. 
Tak czy siak: ZDAMY 
I nauczycielom się nie damy! 

Monika Kaczmarek & Kasia Piotrowska (2D) 

 

WYCIECZKA DO POZNANIA 
 

W dniu 10 X 2012 r. udaliśmy się na  wycieczkę do 
Poznania na Targi Gastronomiczne „Polagra”. Była to 
wycieczka dwudniowa. Brały w niej udział klasy: 3G, 4G 
i 3L. Wycieczka odbyła się pod opieką pań prof. 
Katarzyny Pastusiak, Marleny Woźniak i Katarzyny 
Krawczyk. 

Zebraliśmy się o godz. 645 pod Lidlem. Do Poznania 
przyjechaliśmy o godz. 1000 i pierwszym miejscem, do 
którego się udaliśmy był browar. Podczas zwiedzania 
omawiane były poszczególne etapy produkcji piwa: 
warzenie, fermentacja, leżakowanie, filtracja i rozlewa-
nie. Następnie pojechaliśmy na gokarty. Każdy z nas 
miał szansę się przejechać. Wspaniale upłynął nam tu 
czas. Później czekał nas jeszcze paintball laserowy. Tu 
również świetnie się bawiliśmy.  Kolejnym etapem 
wycieczki było zwiedzanie Starówki. Niestety pogoda 
nam nie dopisała,  padało nieustannie, dlatego też etap 
ten zakończył się szybko. Zmęczeni deszczową pogodą 
w końcu pojechaliśmy do hotelu na obiadokolację. 

Następnego dnia udaliśmy się do palmiarni. 
Obejrzeliśmy tam piękne, różnego rodzaju rośliny i zwie-
rzęta. W końcu pojechaliśmy na wyczekiwane przez nas 
targi. Byliśmy na nich trzy godziny. Mieliśmy okazję 
zobaczyć wózki widłowe, palety, różnego rodzaju 
opakowania, a także sprzęt kuchenny, np. piec 

konwekcyjno-parowy, obieraczki do ziemniaków, 
kuchenki indukcyjne  oraz   różne rodzaje zastawy 
stołowej (od jasnej po ciemną, od tych pełnych wzorów 
do gładkich). Szkoda, że wielu miejsc nie można było, 
niestety, zobaczyć. Po targach pojechaliśmy na kolację, 
po której wróciliśmy do Sieradza (około godziny 2100). 

Wycieczka była udana, do najlepszych atrakcji 
należały gokarty.  =) 

Magdalena Marchewa (4G) 
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KĄCIK KULINARNY MAGDALENY MARCHEWY 
 

Mini serniczki z wiśniami 
 
Składniki: 

serek naturalny 150 g, 
kilkanaście wiśni (mogą być mrożone) 

galaretkę wiśniową 
polewa o smaku czekoladowym 

 
Etapy przygotowania: 
 
Na dnie naczyń układamy wiśnie. W 300 ml wrzącej wody rozpuszczamy galaretkę wiśniową. Studzimy i zalewamy jej częścią 
wiśnie, resztę wkładamy do lodówki, gdy zaczyna tężeć za pomocą trzepaczki  łączymy z serkiem naturalnym i wylewamy na 
wiśnie, wstawiamy do lodówki. Gdy masa stężeje wyciągamy. 
Przygotowujemy dekorację. Polewę rozpuszczamy wg przepisu na opakowaniu, wiśnie wsypujemy do naczynia i polewamy je 
polewą, obracając je tak by polewa je pokryła w całości. Polewa bardzo szybko zastyga i dobrze trzyma się owoców. Układamy 
po 3 sztuki na serniczkach. 
Delikatnie robimy ozdobne smugi, mają opaść na talerz. Dekorujemy listkiem melisy. 
 

Tort śmietankowo - truskawkowy 
	

Składniki 
Biszkopty: (każdy jeden): 
3 jaja 
3 łyżki mąki 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
3 łyżki cukru 

Dodatki: 
2 kremy śmietankowe 
2-3 słoiczki dżemu truskawkowego 
2 opakowania migdałów 
Odrobina wódki 
1 kg świeżych truskawek 

	
Etapy przygotowania: 
	
Pieczemy 3 lub 4 biszkopty (w zależności od upodobań). Ubijamy białka. W osobnym naczyniu kręcimy żółtka z cukrem. Do 
żółtek dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i mieszamy łyżką. Na sam koniec przekładamy ubite białka i również 
delikatnie mieszamy. Pieczemy po 15 minut w 180 stopniach. Kremy przygotowujemy według przepisu na opakowaniu. Migdały 
przysmażamy na patelni. Pierwszy biszkopt nasączamy alkoholem wymieszanym z wodą. Na niego kładziemy dżem, potem krem, 
a na to pokrojone w talarki truskawki. I tak postępujemy z każdą warstwą.  
 

Sałatka owocowo - warzywna 
 
Składniki: 
 

8-10 śliwek 
1 papryka czerwona 
1 papryka żółta 

ok. 10 dag sera żółtego 
5-6orzechów włoskich 
1 jogurt naturalny gęsty (150 g) 

1 gruszka 
rozmaryn suszony, ok ½ -1 łyżeczki 
pieprz biały, sól, do smaku 

 
Opis przygotowania: 
 
1. Papryki umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić w paski. Ser pokroić w słupki, śliwki wypestkować i pokroić w cząstki, 
gruszkę również w cząstki. Orzechy posiekać. Jogurt wymieszać z rozmarynem, przyprawić odrobiną soli i pieprzem. Wszystkie 
składniki wymieszać z jogurtem i wstawić do schłodzenia w lodówce. Smaczna również na drugi dzień.  
 

Sałatka z kuskus 
 
Składniki: kasza kuskus (1 szklanka), kostka rosołowa (1 sztuka), szynka gotowana lub inna wieprzowa (15 dkg), papryka zielona 
(1 strąk), papryka żółta (1 strąk), ogórek świeży (1 sztuka), ogórek konserwowy (kilka sztuk), kefir lub jogurt (½ szklanki), 
majonez (1/2 szklanki), sól, pieprz, do smaku. 
 
Opis przygotowania: 

Kaszę kuskus wsypać do miski, zalać rozpuszczoną we wrzątku kostką rosołową(według przepisu na opakowaniu) i odstawić 
na kilka minut, aż kasza dobrze napęcznieje. 

Szynkę, oczyszczone papryki,  ogórki pokroić w kostkę i dodać do kuskus, wymieszać. Składniki polać przygotowanym 
sosem majonezowo-jogurtowym i doprawić do smaku solą oraz pieprzem, odstawić na 30 minut. 
 

Smacznego!!! 



  „Kurier Zamkowy” nr 2/2012/2013  9 
 

 

II KONKURS WIEDZY PRZEDMEDYCZNEJ – 29 IX 2012 r. 
(fot. p. prof. Marek Przybył) 
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KĄCIK MŁODEGO NAUKOWCA – EKONOMISTY 
 

INFLACJA (PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE, SKUTKI) 
 

Inflacja jest procesem stałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie. Jej skutkiem jest spadek siły 
nabywczej waluty krajowej. 

Powszechnie stosowaną miarą tempa inflacji jest stopa inflacji. Wskaźnik ten określa procentowy wzrost cen w gospodarce 
w danym okresie. Inflacja może być mierzona tzw. wskaźnikiem punktowym (np. grudzień w relacji do grudnia) lub 
wskaźnikiem średniorocznym. 

 
 Przyczyny inflacji 

 
1)nadmierna emisja pieniądza nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego, prowadzona poprzez: 
       a) dodruk banknotów niemających pokrycia, 
       b) oprocentowanie pieniędzy, 
       c) nieograniczoną działalność kredytową banków komercyjnych; 
2) niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ogra-
niczenia zagregowanej podaży; 
3) niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy); 
4) przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo); 
5) ingerencja państwa w politykę emisyjną banku centralnego, co prowadzi w rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza; 
6) wadliwa struktura gospodarki; 
7) import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, 
a co za tym idzie wzrost cen); 
8) długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem); 
9) zadłużenie głównych przedsiębiorstw w danym sektorze. 
 

Rodzaje inflacji 
 

Rodzaje inflacji ze względu na tempo: 
• inflacja pełzająca (do 5% rocznie), nie zakłóca procesu gospodarowania, a niektórzy ekonomiści uważają, że zachęca do 
oszczędzania, inwestowania i zwiększania wielkości produkcji, 
• inflacja krocząca (do 10% w skali roku), jeśli "wymknie się" spod kontroli rządu może wywołać spadek dochodów realnych 
(spadek siły nabywczej), 
• inflacja galopująca (10%-150% w skali roku), która zniechęca do inwestycji i oszczędzania, zakłóca proces gospodarowania 
i uniemożliwia wzrost gospodarczy, 
• inflacja hiperinflacja (powyżej 150% rocznie). 
Rodzaje inflacji ze względu na przyczynę: 
• inflacja popytowa, 
• inflacja podażowa (kosztowa). 
 

Inflacja popytowa zdarza się wówczas, gdy wysokość dochodów i wynikający z nich popyt konsumpcyjny i inwestycyjny 
rośnie szybciej niż możliwości wytwórcze gospodarki. Wówczas nie jest możliwe zaspokojenie potrzeb konsumentów przy 
istniejącym poziomie cen. Nabywcy konkurują między sobą o ograniczone ilości produktów, a efektem takich zachowań jest 
wzrost cen. 

Inflacja kosztowa spowodowana jest wzrostem szeroko rozumianych kosztów produkcji (cen czynników wytwórczych, 
płac). Do wzrostu cen mogą przyczynić się żądania płacowe silnych związków zawodowych, prowadzące do wzrostu kosztów 
wytwarzania, co prowokuje producentów do podwyższania cen. Inną przyczyną jest potęga wielkich firm monopolistycznych. 
Firmy te podnoszą ceny, bo leży to w ich interesie. Pracownicy reagują na to żądaniami podwyżek płac. 
 

Konsekwencje inflacji 
 

• słabną bodźce do oszczędzania, 
• pojawiają się zakupy na zapas, 
• w gospodarstwach domowych rosną aktywa rzeczowe, a maleją pieniądze, 
• wzrasta stopa procentowa, drożeje kredyt, 
• zwiększa się niepewność przyszłych zysków przedsiębiorstw, 
• ogólna aktywność gospodarcza zaczyna słabnąć, spadają ceny akcji, 
• osłabienie pozycji na rynkach międzynarodowych, 
• mogą pojawić się spekulacyjne zachowania kapitału zagranicznego, a w konsekwencji: wycofanie  
• wkładów z banków krajowych, odpływ rezerw, deficyt w bilansie handlowym, 
• narastają sprzeczności społeczne, 
• mnożą się konflikty na tle żądań płacowych – pojawiają się strajki. 

Sylwia Mikołajczyk (4D) 


