
Kiedy jesień nadchodzi, 
To pogodę nam chłodzi, 
Ciepłe swetry ubieramy, 
Liście i kasztany zbieramy. 
Jesień to piękne kolory, 
Więc wszystkim dopisują humory. 
 
Jesień, jesień dookoła, 
Jesień zawsze jest wesoła. 
Kiedy liście z drzew spadają 
Piękny urok wokół dają. 

Kamila Szymczak (2L)
 

PAMIĘTAMY O PATRONCE 
 

W poniedziałek 6 X minęła 125. rocznica urodzin 
Marii Dąbrowskiej – patronki szkoły. Z tej okazji został 
przeprowadzony konkurs dla klas pierwszych dotyczący 
jej życia i twórczości. Nad przebiegiem konkursu 
czuwały p. prof. Iwona Bednarek i Katarzyna Pilc-Vinci. 
Zwyciężyła klasa 1G, a dwa kolejne miejsca zajęły klasy: 
1a i 1L. 

W bibliotece szkolnej została przygotowana 
okolicznościowa wystawa odnosząca się do rocznicy 
urodzin pisarki, ale także do 80 rocznicy wydania 
powieści Noce i dnie. Okolicznościową wystawę na 
korytarzu I piętra przygotowała także klasa 1a pod opieką 
p. prof. Sylwii Dęgi. 
 
V SIERADZKA KONFERENCJA KOSMICZNA

 
W dniach 8-9 października odbyła się w Sieradzu 

V Konferencja Kosmiczna. Pierwszego dnia w klubie 
garnizonowym 15 SBWD otwarto okolicznościowa 
wystawę filatelistyczną o tematyce kosmicznej. Jednakże 
część kulminacyjna konferencji rozpoczęła się w 
Muzeum Okręgowym w Sieradzu, na którą przybyły m. 
in. córki oraz wnuki Arego Sternfelda, naukowcy z PAN, 
przedstawiciele władz powiatu i miasta oraz uczniowie 
sieradzkich szkół. Obecni w muzeum obejrzeli 
premierowy pokaz filmu o Arym Sternfeldzie w reżyserii 
Dariusza Bargieła. Pierwszy dzień konferencji zamknął 
koncert w Teatrze Miejskim pt. Kosmiczne wibracje 
w wykonaniu Pawła Krasińskiego i Katarzyny Antoniak. 

Drugiego dnia na uczestników czekały wykłady oraz 
łazik marsjański, podsumowano także konkurs dla 
młodzieży. Wykłady wygłaszali kolejno profesorowie: 
Piotr Życki – Astronomia wysokich energii, Alexey 
Pamyatnykh – Pulsacje gwiazd i astrosejsmologia oraz 
Ryszard Szczerba – Misja Herschel do badań zimnego 
kosmosu. Następnie dokonano podsumowania wszystkich 
wygłoszonych wykładów. Każdy z uczniów na sali mógł 
zadawać pytania, lecz – niestety – nie było zbyt wielu 
chętnych. Przed budynkiem teatru odbył się pokaz łazika 
marsjańskiego. Otwarto także wystawę zatytułowaną 
Z Sieradza  do  gwiazd.  Od  idei  szternfeldowskich  do  

 
„To, co ludziom jest potrzebne, 
i to, czego chcą, 
może się bardzo od siebie różnić. 
Nauczyciele są od tego, 
by wzbudzić w ludziach 
szacunek do tego, 
co jest im niezbędne.” 

E. Hubbard

 
Z okazji Dnia Nauczyciela 

życzenia zdrowia 
zadowolenia z każdego dnia 

pogody ducha, satysfakcji z pracy 
i uśmiechu na twarzy 

składa 
 

Redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego”

 
 
osiągnięć współczesnej kosmonautyki, na której można
było obejrzeć m. in. pamiątki Mirosława Hermaszews-
kiego – pierwszego Polaka, który przebywał w kosmosie. 

Justyna Wlazło (1D)
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XIV DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ SZKOLE 
 

Konferencja Episkopatu postanowiła, że tegoroczny 
XIV Dzień Papieski będzie obchodzony pod hasłem „Jan 
Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Jak zatem rozumiał 
świętość Jan Paweł II? Do jakiej świętości wzywa nas 
dzisiaj? „Świętość stanowi kres drogi nawrócenia – 
mówił Papież – jest pielgrzymowaniem do Boga. Dlatego 
naśladowanie Jego świętości, nie jest niczym innym niż 
przedłużeniem historii miłości, szczególnie względem 
ubogich, chorych i potrzebujących. Jest to droga pokory, 
prostoty i ubóstwa, która sprawia, że jesteśmy wolni 
i szczęśliwi.” Jan Paweł II przekonywał nas, że świętość 
jest głębokim, choć czasem nieuświadomionym 
pragnieniem każdego człowieka oraz odpowiedzią 
na wiele nurtujących pytań. 

16 X 2014 roku już po raz ósmy w naszej szkole 
odbyły się obchody Dnia Papieskiego, połączone z wrę-
czeniem stypendium „Pokolenie JPII” przyznawanego 
uczniom za krzewienie nauki Jana Pawła II, właściwą 
postawę religijną oraz zaangażowanie w życie szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pani 
dyrektor Magdaleny Marciniak. Następnie zaprezentowa-
no program artystyczny, którego mottem były słowa Jana 
Pawła II „Świętymi – Bądźcie”, przygotowany pod 
opieką p. prof. Marty Sowy i p. prof. Dariusza 
Danielewskiego – naszych nauczycieli religii. W części 
artystycznej wzięli udział tegoroczni stypendyści. 
Chórowi i solistom akompaniował na gitarze Dawid 
Grochulski (3H). Obsługą techniczną zajął się Bartłomiej 
Rosłan absolwent naszej szkoły oraz były stypendysta. 

Następnie Kapituła w składzie: pani wicedyrektor 
Anna Pietrzak, pani prof. Maria Bogdańska i pani prof. 
Henryka Głogowska wręczyła stypendia. W tym roku 
szkolnym otrzymali je następujący uczniowie: Agnieszka 
Olejniczak (2D), Justyna Butwicka (3D), Marta Klucha 
(3D), Justyna Andrzejczak (4D), Katarzyna Rogaszewska 
(4D), Andrzej Tępowski (4G) i Dominika Oganiaczyk  
(4H). Wręczono również listy gratulacyjne dla rodziców 
stypendystów. 

 
Na zakończenie uroczystości trzymając się za ręce 

odśpiewano Barkę. Osobom, które wspierały nas 
w przygotowaniu obchodów XIV Dnia Papieskiego 
serdecznie dziękujemy. 

Tegoroczni Stypendyści 

 

Fot. Klaudia Okoliczna (1H) 
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„Jeżeli praca będzie wykonywana z pasją, zaangażowaniem, odpowiedzialnością, z pewnością 

przyniesie pożądane, zaplanowane efekty.” 
 

WYWIAD-RZEKA Z PANIĄ PROFESOR ANNĄ GRODECKĄ 
 
„Kurier Zamkowy”: Ile lat Pani Profesor pracowała w naszej szkole? 
Pani Prof. Anna Grodecka: Przepracowałam 36 lat. Dokładnie pamiętam dzień 1 IX 1978 roku – był to dzień 
rozpoczynający moją pracę w szkole na Zamkowej. Była ona dla mnie wtedy i pozostała dotąd wielkim honorem 
i wyzwaniem. 
„K.Z.”: Czy praca nauczycielska była dla Pani przyjemnością, czy może smutnym obowiązkiem? 
A.G.: To Wy, uczniowie, byliście najważniejsi w mojej pracy. Starałam się, choć było to nieraz niezwykle trudne, 
realizować swe pedagogiczne powinności zgodnie ze zbiorem podstawowych prawd zawartych w Dekalogu. Jeżeli praca 
będzie wykonywana z pasją, zaangażowaniem, odpowiedzialnością, z pewnością przyniesie pożądane, zaplanowane efekty. 
Uczono mnie, że na całym świecie nie ma niczego bardziej cennego i wartościowego niż Człowiek. W żadnym wypadku nie 
wolno więc nikogo krzywdzić, poniżać, ani wykorzystywać. Przeciwnie, każdego należy traktować z godnością, a więc 
szanować, okazywać mu życzliwość, pomoc, otaczać opieką, czyli – kochać. Jaką wielką radość odczuwam, gdy widzę 
efekty swojej pracy. Nieraz dowiaduję się o nich dopiero po wielu latach. Praca w szkole przynosiła mi satysfakcję, 
motywowała do ciągłej pracy nad sobą, doskonalenia swych umiejętności po to, by rzeźbić dobrego człowieka, dobrego 
pracownika. 
„K.Z.”: Czy zawód nauczyciela to Pani wymarzony zawód? 
A.G.: Ukończone studia nie bardzo korespondowały z charakterem pracy nauczycielskiej. Ekonomiką budownictwa 
i inwestycji interesowałam się przez cały okres szkoły średniej. Pragnęłam pracować w dużej firmie budowlanej – a takich 
jednostek było wiele w tamtych latach. Moje życie zawodowe potoczyło się jednak inaczej, tak jak marzyłam jako 
nastolatka. Pamiętam temat wypracowania (piąta klasa szkoły podstawowej): „Kim chciałabym zostać w przyszłości?" 
Napisałam wówczas, że chciałabym pracować jako nauczycielka. Spełniło się moje marzenie. Decyzję, którą podjęłam 
przed wieloma laty uważam za słuszną. Robiłam to, co naprawdę lubiłam, co sprawiało mi satysfakcję, przyjemność. 
Realizowałam się w pełni w pracy nauczycielskiej. 
„K.Z.”: Czy zdarzały sie chwile zwątpienia w sens nauczania? 
A.G.: Jest to pytanie bardzo trudne, nie można na nie odpowiedzieć jednym zdaniem. Odpowiem więc pięknym 
czterowierszem (dedykacja mojego wychowawcy ze szkoły podstawowej), który wrył się w moją pamięć, a jednocześnie 
pozwalał przetrwać trudne momenty, chwile zwątpienia, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej: 

Zycie to wielka gra 
Ono szczęście i smutek ma. 
Życie to walka i więcej nic, 
A jednak, jednak warto żyć. 

Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać sie jej. Wybrałam to pierwsze wyjście, 
twierdzę bowiem, powtarzając za Marią Dąbrowską, że: 

„Codzienną pracą twoją 
możesz wszystko dobre na tym świecie ulepszyć i wszystko złe naprawić..." 

Nie wolno się tylko poddać, trzeba być cierpliwym i z uporem dążyć do realizacji słusznego celu. 
„K.Z.”: Czy może nam Pani podać najmilsze wspomnienie związane z pracą w naszej szkole? 
A.G.: Praca w naszej szkole była związana z wieloma miłymi zdarzeniami, trudno jest wybrać to jedno jedyne. Lata 
minione to mnóstwo wspomnień. Na co dzień miałam do czynienia z młodymi ludźmi, ze współpracownikami, z którymi 
nieustannie poszukiwałam Ziemi Obiecanej. Temu środowisku zawdzięczam naprawdę wiele. Wspólne wycieczki, ogniska, 
biwaki, rajdy, zmagania konkursowe, akademie, rozwiązywanie problemów – to bardzo zbliżało ludzi, uczyło tolerancji, 
partnerstwa, pomagało przetrwać trudne chwile, a dziś są niezapomnianą kartą mojej przeszłości. Serce moje raduje się, gdy 
moi absolwenci, a także obecnie uczęszczający do szkoły uczniowie uśmiechają się do mnie życzliwie lub gdy słyszę od 
nich słowo „dziękuję" lub „dziękujemy". Jedna z klas maturalnych na ostatnich naszych zajęciach dziękując za cztery lata 
zmagań umieściła w bukieciku kwiatów bilecik z takimi oto słowami: 

„Wkłada Pani piękno w nasze dłonie. 
Jako nauczyciel dała nam Pani słowa, idee, na których budujemy swoje życie. 
Cokolwiek zbudujemy w przyszłości, dzięki Pani pomocy mamy już gotowe fundamenty..." 

A inna klasa zadedykowała mi takie słowa: 
„Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało 
i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze. 
Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi 
i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. 
Za powtarzanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. 
Za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Panią liczyć..." 
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Z analogicznymi dowodami sympatii i uznania spotykałam się często, spotykam się w dalszym ciągu. Uskrzydlały 

mnie one, motywowały do poszukiwania atrakcyjnych form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Moje praca – 
powtarzając za K. I. Gałczyńskim: 

... to małe budowanie 
trud uparty i niezmienny 
nieustanne kształtowanie. 

„K.Z.”: Czy przydarzyły się Pani jakieś zabawne sytuacje w wieloletniej pracy pedagogicznej? 
A.G.: Oj, przydarzyło mi się wiele zabawnych sytuacji. Oto niektóre z nich. 

Na jednej z lekcji ekonomiki omawiałam bardzo ważny problem merytoryczny i nagle sznur korali spoczywający 
na mojej szyi rozpadł się, koraliki rozsypały sie po całej sali. Uczniowie bez słowa rzucili się na podłogę i z wielkim 
poświęceniem szukali każdego elementu, niektórzy pomagali sobie linijkami, pisakami. Po około 3 minutach na kartce 
papieru odliczyły się niemalże wszystkie koraliki. 

Innym razem przyszedłszy na zajęcia zastałam za katedrą nauczyciela – ucznia prowadzącego zajęcia. Nauczyciel 
poprosił mnie o wyjaśnienie przyczyny rzekomego dwuminutowego spóźnienia, a następnie wskazał miejsce w ławce. 

Byłam oczywiście odpytana, poinformowano mnie o ocenie z odpowiedzi, a następnie nauczyciel poprowadził lekcję 
na wesoło. Moi uczniowie przedstawiali zabawne historyjki, anegdoty, zorganizowali konkursy, były także ćwiczenia 
gimnastyczne. We wszystkich atrakcjach uczestniczyłam, ubawiłam się przednio. Podziękowałam memu następcy oraz całej 
klasie za pomysłowość, za dużą dawkę humoru i dowcipu. 

Kolejna zabawna sytuacja wiąże się z poranną kontrolą przeprowadzaną przez panią dyrektor Irenę Maciuszonek. 
Kontrola dotyczyła tarczy szkolnej – czy ją mamy i czy jest przyszyta do rękawa. Wracałam wraz z młodzieżą z koncertu 
Filharmonii Łódzkiej (odbywały się swego czasu raz w miesiącu w Teatrze Miejskim), wchodziliśmy pojedynczo 
do budynku, w drzwiach odbywało się sprawdzanie tarczy. Pani dyrektor nie spojrzawszy na mnie zapytała: „Gdzie jest 
tarcza?", odpowiedziałam, że ona mnie nie obowiązuje. I wtedy nastąpiła konsternacja. Obie wykazałyśmy poczucie 
humoru i zajęłyśmy się swoją pracą. 
„K.Z.”: Czy uczniowie także Panią czegoś nauczyli? Czy uświadomili Pani coś ważnego? 
A.G.: O tak, uczniowie nauczyli mnie tego, że proces kształcenia i wychowania muszę dostosować do ich możliwości 
intelektualnych, do ich potrzeb, do sytuacji społecznej. Nauczyli mnie elastyczności, twórczego rozwiązywania problemów, 
poszukiwania różnorodnych metod edukacyjnych sprzyjających optymalizacji celów uczniów i szkoły. Wpłynęli znacząco 
na to, że stałam się bardziej tolerancyjna, cierpliwa, otwarta, nastawiona przyjaźnie, wręcz entuzjastycznie do drugiego 
człowieka. 

Proces dydaktyczny jest procesem dwustronnym, zobowiązującym jednakowo obie strony do wzajemnej pomocy, 
poszanowania, bezinteresownej życzliwości, godnego, odpowiedzialnego traktowania. Staram się traktować uczniów jak 
przyjaciół. Uważam bowiem, że prawdziwa przyjaźń niesie owoce tak uczniom, jak i mnie. Stwarza ona obu stronom 
procesu dydaktycznego szansę pełnego rozwoju, umacnia wiarę w siebie, mobilizuje do wysiłku, do realizowania się 
w życiu w najlepszy, najpełniejszy sposób. 
„K.Z.”: Którą klasę Pani najlepiej wspomina? Czy miała Pani swoich ulubionych uczniów? 
A.G.: Czy mam ulubioną klasę, ulubionych uczniów? Pytania te są bardzo podchwytliwe. Powiem tak: każda klasa była 
inna. Niektóre wymagały ode mnie dużego trudu, inne mniejszego. Każdy uczeń to inna osobowość, inna wrażliwość. Wy, 
uczniowie, byliście niepowtarzalnymi, stanowiliście dla mnie wielką zagadkę, którą starałam się rozwikłać, by poznać 
głębię życia, a następnie poprowadzić Was nie krętą, a prostą drogą ku przyszłości. 

W pracy nauczyciela bardzo ważny jest obiektywizm owocujący sprawiedliwym ocenianiem człowieka, jego 
możliwości i rezultatów pracy. W związku z tym nie należy czynić zróżnicowania na lepsze i gorsze klasy, ulubionych czy 
mniej lubianych uczniów. Sztuka wychowania polega na znajomości środków, za pomocą których można nadać ciału 
większą siłę i krzepkość, wykształcić umysł i uszlachetnić duszę. 
„K.Z.”: Czy będzie Pani brakowało pracy z uczniami? 
A.G.: Myślę, że będę tęsknić za szkołą, za pracą z młodzieżą. Jest to naturalne zjawisko. Przez tyle lat pracowałam 
z uczniem, przygotowywałam się do zajęć, organizowałam je, sprawdzałam prace klasowe, uczestniczyłam w posiedzeniach 
rady pedagogicznej, szkoleniach, codziennie przygotowywałam garderobę do pracy… i to się kończy. To Wy, uczniowie, 
dodawaliście mi sił, przy Was czułam się młodo, po prostu chciało się żyć. Obecnie muszę przeorganizować swoje Zycie, 
by znowu poczuć wiatr w żaglach. 
„K.Z.”: Jak będzie Pani wspominać naszą szkołę? Czy będzie Pani tęsknić za naszą szkołą, jej uczniami 
i pracownikami? 
A.G.: Szkoła była dla mnie drugim domem, często – pierwszym. Spędziłam na Zamkowej całe życie zawodowe. Praca 
pedagoga była dla mnie zawsze zaszczytem. Pracowałam z Wielkimi Indywidualistami, z Ludźmi, którzy byli dla mnie 
Wzorami. Przez wszystkie lata my-Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie i ich Rodzice 
czyniliśmy wszystko, aby Nasza Szkoła zdobywała opinię placówki twórczej, nowoczesnej, rzetelnie przygotowującej 
młodych ludzi do pełnienia różnych ról zawodowych. Wszyscy wpajaliśmy naszym wychowankom takie wartości, jak 
szacunek dla człowieka, nakaz służenia innym, pracowitość i rzetelność, obowiązek doskonalenia siebie oraz patriotyzm. 
Uświadamialiśmy im to, iż – jak powiedziała Maria Dąbrowska – „Wartość człowieka nie w tym, co ma, tylko w tym, czy 
potrafi doznać radość czyniąc, tworząc.” Nie sposób więc nie tęsknić za wszystkim tym, co było solą życia, źródłem 
radości, satysfakcji i mojego rozwoju. 
„K.Z.”: Czy będzie nas Pani jeszcze odwiedzać? 
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A.G.: Na pewno będę odwiedzać Wielką Rodzinę Szkolną. Za bardzo się z nią zrosłam, by do Naszej Szkoły nie powracać. 
Korzystając z okazji zaproszenia redakcji „Kuriera Zamkowego” do zaprezentowania refleksji z okazji przejścia na emery-
turę, chciałabym Całej Społeczności związanej z Zamkową 15 podziękować za wszystko i zadedykować kilka wersetów: 

Życzę Wam, abyście odnaleźli: 
- w ciszy swoje myśli i marzenia, 
-w bliskich osobach siłę i piękno stworzenia, 
- w otaczającym świecie radość istnienia, 
- w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, 
- a w sobie miłość. 

Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. 
Żyjcie najpiękniej jak umiecie, po swojemu. 
Spełniajcie się. 

„K.Z.”: Co będzie Pani robiła na emeryturze? Czy emerytura to wreszcie upragniony odpoczynek? 
A.G.: Jak powiedział Benjamin Franklin: „W emeryturze nie ma nic złego pod warunkiem, że nie dopuścimy, aby nam 
przeszkadzała w pracy.” Przejście na emeryturę nie oznacza dla mnie stanu spoczynku. W dalszym ciągu będę pracować dla 
Rodziny, dla siebie, dla innych ludzi. Z pewnością nie będę się nudzić, mam jeszcze wiele planów do zrealizowania, tyle 
jest przecież pracy… Bardzo bym chciała, by spełniły się skierowane pod moim adresem życzenia moich koleżanek 
z Ogniska ZNP w ZSP Nr 2 w Sieradzu. Brzmią one następująco: 

Życzymy Ci dni zwykłych cudów: 
Gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi. 
Nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela. 
Zielonych świateł na Twojej drodze. 
Nieznajomego, który poda Ci rękę, jeśli się potkniesz. 
Życzymy Ci dni małych spraw, które Cię ucieszą. 
Pustego autobusu, w którym znajdziesz wygodne miejsce. 
Podmuchu ciepłego wiatru. 
Pięknej piosenki usłyszanej w radiu. 
Twoich kluczy dokładnie tam, gdzie ich szukasz. 
Życzymy Ci dni pełnych szczęścia, spokoju i spełnienia. 
Poczucia, że jesteś kimś specjalnym, wyjątkowym i niebanalnym. 
I że tylko Tobie mogą przydarzyć się  tak dobre, codzienne cuda. 

„K.Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 
Wywiad z Panią Prof. Anną Grodecką przygotowały: 

Karina Ciołek i Gabriela Podsiadła (3G) 
 

Pani Prof. Anna Grodecka wraz z klasą 1G w czerwcu 2014 r. przed restauracją „Kasztelanka”. Fot. Monika Marciniak (3G).
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VII MIĘDZYNARODOWE TARGI  ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I REGIONALNEJ 
NATURA FOOD 2014 

 
W dniach 3-4 października odbyły się już VII 

Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej 
i Regionalnej NATURA FOOD 2014. To najważniejsze 
wydarzenie branży ekożywności w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej. Targi są najważniejszą imprezą 
branżową poświęconą ekologicznej żywności, produktom 
regionalnym i tradycyjnie wytwarzanych z materiałów 
przyjaznych dla środowiska. Tegoroczne targi miały 
bogatą ofertę wystawców oraz ciekawy program 
poświęcony branży gastronomicznej. Na stoiskach blisko 
300 wystawców prezentowało produkty ekologiczne, 
naturalne i regionalne, żywność wegetariańską i wegańs-
ką, bezglutenową, dietetyczną, a także naturalne 
kosmetyki i środki czystości, ubrania z naturalnych 
materiałów oraz mały sprzęt AGD. 

Każdego roku w targach bierze udział ponad 
12 tysięcy osób. Wśród wystawców i odwiedzających są 
przedstawiciele kadry menedżerskiej, rolnicy, producen-
ci, przetwórcy, właściciele sklepów oraz dystrybutorzy 
żywności z różnych regionów Polski, a także z Litwy, 
Węgier, Włoch, Czech, Niemiec, a w tym roku również 
z Japonii. 

Na tegorocznych targach odbywały sie pokazy 
kulinarne. Grzegorz Cielecki poprowadził pokazy 
kulinarne przygotowania dań z ziemniaków, boczku, 
ozorków, cydru jabłkowego i pigwy. Kolejnym punktem 
programu były sposoby przygotowania naleśników 
z serem śmietankowym z galaretką ze śliwki węgierki 
podane na ciepło oraz dania z gęsi. Z kolei Atelier Smaku 
zaprezentował sposoby przygotowania potrawy 
w bezglutenowej kuchni wegańskiej – gryczane bliny 
z hummusem, majonezem z kalafiora i wegańskim 
kawiorem. Pokazy prowadził również juror programu 
TOP CHEF, Grzegorz Łapanowski. Na targach odbył się 
także pokaz malowania mlekiem na kawie. W ofercie 
wystawców znalazła się również bogata oferta produktów 
m. in. miód, nalewki, ciasta, wędliny, piwo, kometki, 

czosnek, ozdoby choinkowe z piernika, regionalne 
ubrania, jabłka, pieczywo. 

Targi były wspaniałym przeżyciem i wspaniałą 
nauką, dzięki temu mogłam spróbować i zobaczyć 
ekologiczne i tradycyjne wyroby. 

Karolina Piechota (1G) 
 
W piątek 3 października uczniowie naszej szkoły 

w dwóch grupach wybrali się na wycieczkę do Łodzi na 
VII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej 
i Tradycyjnej NATURA FOOD. Jedna pod opieką 
p. prof. Anny Grodeckiej i p. dyr. Magdaleny Marciniak, 
druga – p. prof. Marleny Woźniak, Iwony Koniecznej 
i Jadwigi Podsiadłej. 

Podczas targów nasi uczniowie mogli zapoznać się 
z żywnością ekologiczną i tradycyjną. Przy wielu 
stoiskach można było dokonać degustacji produktów oraz 
dowiedzieć się wielu ciekawych informacji związanych 
ze zdrowym trybem odżywiania się. Przekonaliśmy się, 
że żywność BIO niesłusznie kojarzy się z niesmacznymi 
potrawami, a wyspecjalizowane produkty, których na 
naszym rynku jest coraz więcej, smacznie i zdrowo mogą 
urozmaicić codzienną dietę. Wiele osób wzięło także 
udział w pokazie Latte Art (sztuki malowania mlekiem 
na kawie), podczas którego jeden z najlepszych baristów 
w Polsce tworzył najróżniejsze obrazy wymyślane przez 
widzów. Można również było obserwować konkurs 
gastronomiczny, w którym brali udział uczniowie 
z różnych szkół, których zadaniem było przygotowanie 
przekąski, dania zasadniczego i deseru. Potrawy po 
zakończeniu oceniania przeznaczone zostały do kon-
sumpcji przez zwiedzających. Wśród wielu stoisk, nie 
tylko polskich, można było spotkać także pozycje 
z pobliskich nam gmin. 

Targi były bardzo pouczające. Wyszliśmy z nich nie 
tylko z nową wiedzą, ale także najedzeni i z wieloma 
nabytymi tam produktami. 

Joanna Draganowska (4G) 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

Samo zdrowie, czyli szpinak na różne sposoby 
 

Makaron z Pesto szpinakowym 
Składniki: 

• makaron penne pełnoziarnisty 
• 6 dużych garści świeżego młodego szpinaku 
• 8 łyżek orzechów włoskich lub pinii 
• 3 ząbki czosnku 

• 1 i ½  szklanki oliwy z oliwek  
• 2 filiżanki startego sera Parmezan 
• sól, pieprz 
• ewentualnie: liście świeżej bazylii 

Sposób wykonania: 
Makaron gotuję w osolonej wodzie al dente, odcedzam i mieszam z 1 łyżką oliwy z oliwek. W blenderze miksuję resztę 

składników na jednolitą pastę, pozostawiając 2 łyżki sera do posypania po makaronie. Na patelni, zrumieniam makaron, dodaję 
pesto, mieszam i chwilę podsmażam razem. Dolewam dodatkową oliwę, jeśli jest taka konieczność. Przekładam do głębokich 
talerzy i posypuję pozostałym serem. 
 

Sałatka ze szpinakiem, kurczakiem i ziemniakami 
 

Składniki: 
• 2 piersi kurczaka 
• 2 białka jaja 
• sól, pieprz 

• 8 ziemniaków 
• puszka groszku 
• 4 garście młodego szpinaku 

• 6 łyżek drobno startego parmezanu 
• 4 łyżki oliwy z oliwek 
• kilka oliwek zielonych lub czarnych (dowolnie) 

 
Sposób wykonania: 

Rozgrzewam grill w piekarniku na średnią moc. Blachę wykładam kawałkiem folii aluminiowej. Na talerzu roztrzepuję 
białko z solą i pieprzem. Pierś kurczaka maczam najpierw w roztrzepanym białku a później obtaczam w tartym parmezanie. 
Układam na folii i wkładam do piekarnika na 15 minut, raz przewracając. Kurczak ma być złoty i chrupiący. W międzyczasie 
gotuję ziemniaki. Pokrojone w kostkę ziemniaki i odcedzony groszek mieszam ze szpinakiem, polewam oliwą. Dodaję 
z kurczakiem pokrojonym w paski. Doprawiam solą i pieprzem. 
 

Zapiekanka ze szpinakiem, serem i ziemniakami 
 
Składniki: 
• ½ kg szpinaku 
• 1 kg ziemniaków 
• 2 łyżki masła 
• 1 mała cebula, drobno posiekana 
• 1 ząbek czosnku, drobno posiekany 
• 1 por (biała i jasnozielona część) 

• szczypiorek 
• 1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej 
• 1 łyżeczka suszonego oregano  
• 1 łyżka drobno posiekanej natki 
pietruszki 
• 250 g sera ricotta (twarożku) 

• 200 g sera feta 
• 5 jajek, oliwa 
• ¼ szklanki śmietanki kremowej 30% 
• 100 g gęstej śmietany 18% 
• 40 g tartego sera (np. parmezan lub 
cheddar) 

Sposób wykonania: 
Formę żaroodporną o wymiarach około 20 x 26 cm posmarować łyżką oliwy. Szpinak opłukać i dokładnie osuszyć, jeśli ma 

twarde łodyżki – odłamać je. 
Ziemniaki obrać, pokroić na jak najcieńsze plasterki, włożyć do dużego garnka, zalać wodą, wypłukać, zmienić wodę na 

czystą (zimną). Posolić i zagotować na większym ogniu. Zmniejszyć ogień i gotować jeszcze przez około 4 min. lub do czasu, aż 
ziemniaki będą miękkie, ale nie będą się rozpadać. Odcedzić na sicie lub durszlaku. 

Szpinak włożyć do garnka (może być po ziemniakach), ustawić go na małym ogniu, przykryć i podgrzewać przez minutę. 
Zdjąć pokrywę, mieszać przez chwilę aż szpinak zwiędnie, wyjąć z garnka i odcisnąć na sicie, grubo posiekać, włożyć do miski. 

Na patelni roztopić masło, dodać cebulę i zeszklić ją mieszając co jakiś czas. Dodać pokrojonego na kawałeczki pora 
(najpierw wzdłuż na 4 części, później w poprzek) i czosnek. Posolić i dusić pod przykryciem przez około 8 minut od czasu do 
czasu mieszając, aż por będzie miękki, ale nie zrumieniony. Pod koniec dodać posiekany szczypiorek. W międzyczasie nastawić 
piekarnik na 1800C. 

Zawartość patelni przełożyć do miski ze szpinakiem. Dodać gałkę muszkatołową, oregano, natkę pietruszki, świeżo 
zmielony czarny pieprz i ewentualnie sól. Delikatnie wymieszać. 

Następnie dodać połowę ricotty i połowę sera feta (pokruszonego lub pokrojonego w kosteczkę), jajka uprzednio roztrzepane 
w oddzielnej miseczce razem ze śmietanką kremową i doprawione solą oraz pieprzem. Wszystko delikatnie, ale w miarę 
dokładnie wymieszać. 

Na dno formy położyć połowę ziemniaków, doprawić solą i pieprzem. Wyłożyć nadzienie szpinakowo-serowe. Na wierzch 
wyłożyć mieszankę powstałą z pozostałej ricotty, pokrojonej fety, śmietany 18%. Przykryć drugą połową ziemniaków, doprawić 
je, posypać tartym serem, resztą oregano i skropić dwiema łyżkami oliwy. 

Wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 25 minut, następnie włączyć funkcję grilla i zrumieniać wierzch przez 
dodatkowe około 5 minut aż wierzch się lekko zarumieni. Posypać posiekanym szczypiorkiem. 
 

Smacznego   
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ST. MARIENTHAL 2014 
 

 
Co roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość 

wyjazdu do St. Marienthal, gdzie spędzają  tydzień 
z grupą młodzieży prawie z całej Europy. W Sankt 
Marienthal 2014 (21-28 IX) brały udział dwie osoby 
z klasy 4D: Mateusz Wojtysiak i Monika Skowron. 
Towarzyszyła nam Pani Prof. Karolina Smus ;) 

Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowe znaczenie, 
ponieważ obchodzono 20-lecie istnienia seminarium, 
a jako temat przewodni wybrano – „Europe in the years 
1989/90 and Europe in change". 

Pierwszego dnia każdy z nas mógł lepiej poznać 
pozostałych uczestników seminarium. Zorganizowano 
w tym celu wiele zabaw. Oprócz tego każdy musiał 
wybrać grupę (tzw. „Workshop”), w której przez 
najbliższy tydzień chciałby pracować. Istniały 4 grupy: 
• Short film (grupa aktorska, która przedstawiała krótki 
film związany z tegorocznym  tematem seminarium); 
• Spot (krótki film, podobny do reklamy); 
• Music group (Band – nasz); 
• Webseite (strona internetowa zawierająca relacje, 
reportaże itd.). 

W każdej z wyżej wymienionych grup pracowano 
intensywnie, by osiągnąć zamierzony efekt. Przy okazji 
zdążyliśmy zżyć się ze sobą spędzając wspólnie tak dużo 
czasu. Ponadto – wzorem lat ubiegłych – organizowano 
codziennie „wieczór narodowy”. Podczas tych spotkań 
mogliśmy bliżej poznać tradycje i obyczaje innych 
narodowości. Każdy przedstawił swój kraj w ciekawy 
sposób. Były śpiewy, tańce, krótkie prezentacje 
multimedialne i zabawy, np. łamańce językowe, które 
sprawiały każdemu ogromną trudność. Pod koniec 
każdego wieczorku zostaliśmy poczęstowani tradycyjny-
mi przekąskami z danego kraju. Najbardziej zaciekawiła 
mnie grupa ze Szwecji, która przygotowała dla nas słone 
lukrecje. 

Później wszyscy spotykaliśmy się w „Kamin-
zimmer”, gdzie spędzaliśmy swój wolny czas. Tutaj 

mogliśmy m. in. prowadzić luźne rozmowy z naszymi 
kolegami. 

Trzeciego dnia odwiedziliśmy Bautzen 
(Budziszyn), w którym znajdowało się byłe więzienie 
„das Stasi-Gefängnis”. Stasi stanowiło historyczne 
i polityczne tło dla danych okresów (w tym przypadku 
lata 89/90), w którym dokonano wielu zatrzymań.  

Ostatniego dnia nastąpiło podsumowanie nie tylko 
naszej pracy, ale również pracy osób działających 
w seminarium przez ostatnie 20 lat. Następnie 
podziwialiśmy efekty prac grupowych, tzw. „Workshop”. 
Tego dnia wieczorem odbyła się impreza pożegnalna, 
podczas której po raz ostatni mogliśmy cieszyć się swoją 
obecnością.  

Osobiście będę miło wspominać czas spędzony 
w St. Marienthal, ponieważ poznałam tam wielu 
niesamowitych ludzi z równie niesamowitymi pasjami. 
Uczestnictwo w tego typu wyjazdach bez wątpienia 
polepsza umiejętności językowe, a przy okazji daje 
możliwość przeżycia wspaniałej przygody.Polecam 
wszystkim kolejny wyjazd do St. Marienthal 

Monika Skowron (4D) 
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NASZA PANI PIELĘGNIARKA 

 

 
Rys. Patrycja Żurawska (1D) 

 
KOMUNIKATY 

 
Zajęcia integracyjne odbyły się 

w następujących klasach: 1L (30 IX), 1H  
(2 X) i 1a (3 X). 

W poniedziałek 6 X na wycieczkę 
integracyjną do Charłupi Małej wybrała 
się klasa 1c pod opieką p. prof. 
M. Przybyła i D. Danielewskiego. 

W poniedziałek 6 X do sieradzkiego skansenu udały się klasy 1a i 1b pod 
opieką p. prof. S. Dęgi i P. Jędras. 

W piątek 10 X w szkolnym etapie olimpiady logistycznej wzięli udział 
uczniowie z klasy 3L, 4L i 4G (spedytorzy). 

W czwartek 16 X na dni otwarte do jednostki wojskowej w Sieradzu wybrały 
się klasy 1G i 3b pod opieką p. prof. J. Gruszki i W. Grzesiaka. 

W czwartek 23 X na trzech pierwszych lekcjach do Teatru Miejskiego na III 
część Dziadów udały się klasy: 4H, 3H, 4G oraz uczniowie z klasy3F, 3G, 2L i 4L. 

 
„LUCY” 

 
Lucy (Scarlett Johanson), mieszkająca na Tajwanie studentka, zostaje 

namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki 
pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się, w co 
została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Jonga (Choi 
Min Sik), na którego rozkaz do jej organizmu zostanie chirurgicznie wszyta 
paczka z silną, syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. 
Przypadkowo substancja chemiczna rzeczywiście przenika do organizmu 
Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać 
niewyobrażalnym transformacjom. Najbardziej doświadcza tego mózg, 
którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające, pozostające 
dotychczas jedynie w sferze hipotez, możliwości... Z ogromną interaktyw-
nością Lucy zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej – 
powietrze, wibracje, ludzi, nawet grawitację. Rozwijają się w niej również 
cechy nadludzkie – telepatia, telekineza, niezwykle rozległa wiedza oraz 
zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią. 

Jak to wszystko się skończy?... Obejrzyj ten film. Warto 
Kasia Gęszczak (4F) 

 
Prod.: Francja 
Gatunek: Akcja, Sui-fi 
Scenariusz i reżyseria: Luc Besson 

 

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE KLUB GAJA 
 

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja w ramach programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa 
organizuje konkurs, którego celem jest wyłonienie laureatów nagrody Pegaza za osiągnięcia w akcji „Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie”. 

Szkolny wolontariat już po raz drugi bierze udział w tej akcji. W ubiegłorocznej edycji  wyróżniono nas 
dyplomem spośród 126 placówek z całej Polski! Udało nam się uzbierać 1405 kg makulatury. 

Co jakiś czas organizowane będą zbiórki makulatury. Najbliższa startuje 20. 10. Złączmy się wszyscy razem 
i pokażmy w tym roku, że stać nas na więcej! Poza zbiórkami, makulaturę można przekazywać cały rok szkolny do 
pani prof. Iwony Bednarek. 

Zbierając makulaturę pomagasz nie tylko zwierzętom. 1 tona makulatury to: 
• 17 drzew,  
• 3 m3 przestrzeni na wysypisku śmieci, 

• blisko 30 tys. litrów wody,  
• 40% energii. 

 

Klub Gaja zebrane pieniądze przeznacza na wykup chorych i spracowanych koni, które przeznaczone są na rzeź. 
Transportowane są one do rzeźni w tragicznych warunkach. Często stłoczone jadą nawet kilka dni bez dostępu do 
pożywienia i świeżej wody. Pomóżmy im! Klub Gaja uratował już 55 koni, a dzięki nam może być ich więcej. 

Każda odłożona na bok stara gazeta, bądź ulotka niewyrzucona do kosza to szansa na nowe życie dla tych 
wspaniałych zwierząt. Razem możemy przyczynić się do dobra. 

 
DLA NAS TO MAŁY GEST, DLA KONIA TO ŻYCIE! 

 
Drugi w roku szkolnym 2014/2015 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Martyna Bałwas (4H), 

Karina Ciołek i Gabriela Podsiadła (3G), Joanna Draganowska (4G), Katarzyna Gęszczak (4F), Karolina Piechota (1G), Monika 
Skowron i Zuzanna Sobańska (4D), Justyna Wlazło (1D), Klaudia Okoliczna (rys.; 1H) oraz Patrycja Żurawska (rys.; 1D) 
pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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PIŁKA NOŻNA 
 

Wspaniały wieczór na Stadionie Narodowym! Drużyna Adama Nawałki napisała piękną historię! Polacy 
pierwszy raz w dziejach rodzimego futbolu pokonali Niemców! Biało-czerwoni wygrali w Warszawie 2:0 (0:0) 
w meczu grupy D eliminacji Euro 2016. Bramki zdobyli Arkadiusz Milik i Sebastian Mila. Świetnie między słupkami 
spisywał się Wojciech Szczęsny. To były cudowne i niezapomniane chwile! Zobacz relację z meczu na portalu 
tvp.info. 

Tak obie drużyny zaczęły mecz: 
 Polska: 1-Wojciech Szczęsny, 20-Łukasz Piszczek, 15-Kamil Glik, 4-Łukasz Szukała, 14-Jakub Wawrzyniak, 11-Kamil 
Grosicki, 8-Grzegorz Krychowiak, 6-Tomasz Jodłowiec, 13-Maciej Rybus, 7-Arkadiusz Milik, 9-Robert Lewandowski. 
Niemcy:1-Manuel Neuer, 16-Antonio Ruediger, 5-Mats Hummels, 17-Jerome Boateng, 15-Erik Durm, 11-Karim Bellarabi, 
20-Christoph Kramer, 18-Toni Kroos, 19-Mario Goetze, 9-Andre Schuerrle, 13-Thomas Mueller. 
 

Reprezentanci Polski w meczach z Niemcami i Szkocją zdobyli 4 punkty. O dziwo, 3 z nich udało się zdobyć w meczu 
z naszymi zachodnimi sąsiadami. Przy odrobinie szczęścia Polacy mogli wyjść z tego dwumeczu z kompletem punktów, nie 
można jednak mieć wszystkiego. 

Po spotkaniu ze Szkocją, polscy kibice gromkimi brawami podziękowali zawodnikom za grę i walkę na całego w tych 
dwóch spotkaniach. Aż miło było patrzeć 

A na koniec jeszcze szczypta statystyki. Dla Niemców była to pierwsza od 16 lat porażka w wyjazdowym meczu 
eliminacji mistrzostw Europy i świata. Ostatni raz nasi sobotni rywale wracali do domu bez punktów 10 października 1998 
roku, kiedy ulegli w Bursie 0:1 Turcji. Później wygrali lub zremisowali 33 kolejne wyjazdowe mecze. Co ciekawe Polacy 
przerwali im też serię również 33 meczów o punkty bez porażki w ogóle. Dla biało-czerwonych było to z kolei pierwsze od 
29 lat zwycięstwo z aktualnym mistrzem świata. 
 

SIATKÓWKA 
 

PGE „Skra” Bełchatów zdobyła w Poznaniu ENEA 
Super Puchar Polski w piłce siatkowej 2014. Drużyna 
powtórzyła sukces z 2012 roku. 

PGE „Skra” Bełchatów potrzebowała czterech setów, 
aby pokonać zdobywcę Pucharu Polski – ZAKSĘ Kędzie-
rzyn-Koźle. Obie drużyny rozegrały bardzo wyrównane 
spotkanie. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany 
przyjmujący bełchatowskiej „Skry” – Facundo Conte. 

Lepiej w to spotkanie weszli bełchatowianie, którzy 
wypracowali sobie kilkupunktową przewagę. Mistrzowie 
Polski szybko ją jednak roztrwonili i po serii błędów to 
ZAKSA zeszła na pierwszą przerwę techniczną przy 
prowadzeniu 8:6. Mistrz Polski bez problemów doprowadził 
do remisu, a przez kilka następnych minut obie drużyny 
toczyły bardzo wyrównany bój. Skuteczny blok Srecko 
Lisinaca sprawił, że na drugiej przerwie technicznej to 
bełchatowianie prowadzili dwoma punktami. Przewaga 
wzrosła po kolejnym bloku, tym razem w wykonaniu 
mistrza świata Karola Kłosa. Jednak dzięki dobrej 
dyspozycji w ataku Dicka Kooya kędzierzynianie 
doprowadzili do remisu 23:23. Po chwili mogli mieć już 
piłkę meczową, ale świetnym blokiem popisał się Lisinac. 
Końcówka należała do młodego Serba. Oprócz bloku 
dołożył też skuteczny atak i zagrywkę, która zapewniła 
mistrzom Polski zwycięstwo w pierwszym secie. 

Kibice zgromadzeni w poznańskiej Hali Arena nie 
mogli narzekać na brak wrażeń. Druga partia również była 
bardzo wyrównana i żadna z drużyn nie potrafiła 
wypracować sobie większej przewagi. Pierwsza zrobiła to 
drużyna z Bełchatowa, która wyszła na prowadzenie 13:10. 
Kędzierzynianie często mylili się na polu zagrywki, co 
skutecznie uniemożliwiało im pogoń za PGE „Skrą”. Błędy 
popełniali też bełchatowianie i ZAKSA nie tylko 

doprowadziła do remisu, ale objęła też prowadzenie. Miguel 
Falasca poprosił o czas, bo mistrzowie Polski niespodziewa-
nie stanęli.  Pomogło. Bełchatowianie odzyskali prowadze-
nie, a mocnym punktem PGE „Skry” był w tym okresie 
Conte. Argentyńczyk był wręcz nieomylny. Następnie 
świetną zagrywką popisał się jego rodak, Nicolas Uriarte 
i bełchatowianie mieli piłkę setową. Partię zakończył nie 
kto inny jak Conte. 

W kolejnej odsłonie tego meczu nic się nie zmieniło, 
dalej mecz był bardzo wyrównany. Na wiele ciepłych słów 
w tej części zasłużył Andrzej Wrona, który na siatce czuł się 
bardzo pewnie. Jednak po serii udanych zagrywek Lucasa 
Loha to ZAKSA wyszła na kilkupunktowe prowadzenie. 
Najwyższe w tym meczu. Przy prowadzeniu 16:11 pokazali, 
że losy tego meczu nie są jeszcze rozstrzygnięte. 
Kędzierzynianie podwyższyli prowadzenia 19:12 i pewnie 
zmierzali do pierwszego zwycięskiego seta w tym meczu. 
Sygnał do odrabiania strat dał Andrzej Wrona, który zdobył 
dwa punkty pod rząd. Wcześniej pięknym atakiem popisał 
się Maciek Muzaj i przewaga kędzierzynian zmalała do 
czterech punktów. Bełchatowianie jeszcze walczyli, ale 
ostatecznie to ZAKSA wygrała tę partię. Kolejnego seta 
lepiej rozpoczęli bełchatowianie, a w ich szeregach bardzo 
dobrze spisywał się Mariusz Wlazły. Mistrzowie Polski 
wypracowali sobie już trzypunktową przewagę, ale ZAKSA 
nie dawała za wygraną. Na drugiej przerwie technicznej 
bełchatowianie prowadzili 16:14. Bełchatowianie grali 
jednak bardzo pewnie i po asie serwisowym Conte 
prowadzili już 22:18. Niestety mistrzowie Polski roztrwonili 
tę przewagę i zrobiło się 23:23. Dzięki świetnej postawie 
Wlazłego to jednak PGE „Skra” zdobyła ENEA Super 
Puchar w piłce siatkowej mężczyzn 2014.   

Martyna Bałwas (4H) 
 


