
 
JEST TAKI DZIEŃ… 

 
W piątek 21 XII 2007 r. uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. prof. Iwony Bednarek 

przygotowali uroczyste jasełka i koncert kolęd o wspólnym tytule Jest taki dzień… Program ten został 
zaprezentowany społeczności szkolnej na sali gimnastycznej dwukrotnie: o godz. 1025 – klasom: 2B, 3B, 3C, 
1U, 2U, 1D, 3D, 3E, 4D, 4E, 1F, 2F, 3F, 4F, 2L, 3L, a o godz. 1245 – klasom: 1A, 2A, 3A, 1B, 3U, 1L, 2a, 
2b, 3b, 3c. W programie wzięli udział następujący uczniowie: 

Chór – Natalia i Julita Stachura, Barbara Skowron, Marlena Wojtysiak, Justyna Prus i Katarzyna 
Podsiadła (1A), Paulina Rosłan (1B), Kamila Sibińska (1U), Joanna Pawlak (1D), Aleksandra Bobrowska, 
Agnieszka Brzózka, Bernadeta Majewska i Katarzyna Zalewska (2A), Marta Majewska (2B), Joanna Czyż 
(3D); 

Zespół muzyczny – Bartłomiej Rosłan (2B), Łukasz Chilczuk (2A), Przemysław Pawlak (4E), Kamil 
Grzyb (4F); 

Recytatorzy – Sebastian Góźdź (1B), Aneta Piejak (1U), Mariola Buda, Weronika Ciapa, Paulina 
Pałucka i Żaneta Przezdzięk (2A), Sara Cybulska, Joanna Maślak, Michał Michalski i Damian Ślipek (2B), 
Martyna Ciapa, Katarzyna Kwiatkowska, Daria Polowczyk i Małgorzata Stefaniak (3A). 

Dziękujemy naszym koleżankom i kolegom, p. prof. I. Bednarek (a także p. prof. D. Danielewskiemu 
i p. prof. Z. Grzesiak za okazaną pomoc) za profesjonalne przygotowanie programu pt. Jest taki dzień…, 
dzięki któremu zostaliśmy wprowadzeni w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i spełnienia marzeń 

w Nowym Roku 2008 
całej społeczności szkolnej 

życzy 
Redakcja „Kuriera Zamkowego” 
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CHOINKA 

 

CO ROKU SETKI TYSIĘCY CHOINEK IDĄ POD TOPÓR. JEDNAK PRZYRODA 
NIE MUSI Z TEGO POWODU CIERPIEĆ. 

 
Dawno minęły te czasy, gdy tuż przed Bożym 

Narodzeniem gospodarz szedł do lasu i wracał 
do domu z drzewkiem. Obecnie choinkę wybieramy 
wśród dziesiątków mniej lub bardziej rachitycznych 
chojaków na śródmiejskim placu. Najbliżsi starej 
tradycji są Amerykanie, którzy całymi rodzinami 
jadą na plantacje choinek, by własnoręcznie ściąć 
najładniejsze drzewko. 

Dalszy scenariusz jest wszędzie taki sam: po 
krótkotrwałym okresie świetności ląduje ono na 
śmietniku. Niewielka z tego pociecha, że w prze-
ciwieństwie do plastykowego drzewka, z czasem 
ulegnie naturalnemu rozkładowi. Właściciel działki 
czy przydomowego ogródka może tę jego 
właściwość wykorzystać - tnąc choinkę na drobne 
kawałki i wysypując nimi grządki. Z myślą o dział-
kowiczach zaczęto także sprzedawać drzewka 
rosnące w pojemnikach. Pomysłodawcy przyświe-
cała idea, by mieć choinkę wielokrotnego użycia, 
którą po świętach będzie można posadzić w ogro-
dzie, a w następnym roku ponownie przenieść 
do domu. Rzadko to się udaje, gdyż pobyt w suchym 
mieszkaniu jest dużym stresem dla drzewka. 

W Europie corocznie sprzedaje się około 100 
milionów „ciętych" choinek, w USA - 35 milionów. 
W zależności od kraju i kontynentu zmienia się 
moda na gatunek, wysokość i wygląd drzewka. 
W USA najwyżej cenione są gęste choinki, 
uzyskiwane w wyniku wyrafinowanych zabiegów, 
Europejczycy zaś wolą bardziej naturalny wygląd - 
luźniej rozłożone gałęzie, między którymi nie 
brakuje miejsca na ozdoby. Niezależnie od gustów, 
idealna choinka powinna być symetryczna i pokryta 
igłami, które nie opadną natychmiast po przekrocze-
niu progu domu. Natura, nie mogąc sprostać 
ilościowym ani jakościowym wymogom rynku, 
ustąpiła miejsca rolnikowi-leśnikowi, który od lat 
50-tych, zaczął uprawiać choinki na coraz większą 
skalę. 

Na choinkowych plantacjach najczęściej można 
spotkać jodły, świerki, sosny i jedlice z gatunków 
dobrze rosnących w klimacie wilgotniejszym niż 
panujący w Polsce. Polacy od lat pozostają wierni 
rodzimemu świerkowi, uznanie zyskuje także jodła, 
ale jako gatunek chroniony prawem rzadko bywa 
uprawiana. 

W Polsce jeszcze 40 lat temu możliwość, że ku-
piona przed świętami choinka pochodzi z nie-

legalnego wyrębu, była dużo większa niż dziś. 
Proceder ten ukrócono m.in. poprzez kontrolę 
w lasach i na drogach. Nadleśnictwa dostarczają 
każdego roku zaledwie kilkaset tysięcy drzewek. 
Są to świerki, które powinny być usunięte - źle 
rosnące, chore, uszkodzone przez zwierzęta lub 
ludzi albo takie, które wyrosły pod liniami 
wysokiego napięcia. Gdybyśmy w roli świątecznej 
choinki zamiast świerka przyjęli sosnę (na początku 
XX wieku było to praktykowane na Kurpiach), 
plantacje w Polsce nie miałyby racji bytu. 
Grudniowe cięcie pielęgnacyjne lasów zapełniłoby 
domy drzewkami. Zaletą sosny jest nie tylko 
powszechność występowania w naszym kraju, ale 
także fakt, że po ścięciu znacznie lepiej niż świerk 
zachowuje igły. 

W Polsce uprawia się choinki staroświecko 
w porównaniu z Danią, wiodącą prym na rynku 
drzewek bożonarodzeniowych. Nasiona wysiewane 
są tam maszynowo do doniczek wypełnionych 
specjalnym substratem. Przez następne lata drzewka 
są wielokrotnie przesadzane, odpowiednio nawożo-
ne, podlewane, traktowane hormonami wzrostowy-
mi i chemicznymi środkami chroniącymi je przed 
szkodnikami, chorobami oraz chwastami. Pędy 
drzewka formowane są tak, żeby nadać mu kształt 
bliski ideałowi. Na krótko przed świętami choinka 
zostaje ścięta, spryskana preparatami utrzymującymi 
jej żywotność oraz kolor igieł po czym, zapakowana 
w folię, opuszcza plantację. 

Daleko odeszliśmy od pierwotnej symboliki 
iglastego drzewka - kontynuacji i odnowy życia 
w naturze. Warto czasami zadać sobie pytanie 
o cenę, jaką przyroda płaci za zwyczaj ozdabiania 
domu choinką. Wydaje się jednak, że w Polsce jego 
„środowiskowy bilans" jest dodatni. Plantacje 
powstają z reguły na zagospodarowanych już 
wcześniej terenach o ubogich glebach, na których 
inne uprawy dałyby mierne efekty. Drzewka 
zatrzymują wodę w glebie, chronią przed erozją, 
oczyszczają powietrze, dają schronienie zwierzętom, 
stanowiąc rodzaj przejścia między polem uprawnym 
a lasem; są miłym dla oka, zawsze zielonym 
elementem krajobrazu. 

Zielony, pachnący lasem świerk pozostaje 
niezastąpiony w tworzeniu świątecznej, rodzinnej 
atmosfery, której wszystkim serdecznie życzy 

Redakcja „Kuriera Zamkowego” 
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WYMARZONY PREZENT POD CHOINKĘ 
przez uczniów klasy 1D 

 
Moim marzeniem jest otrzymanie sprzętu muzycznego oraz nowej nagrywarki (E. M.) 

* 
Chciałbym otrzymać pod choinkę internet i zdrowie dla bliskich. 

* 
Najnowszy komputer i nowy telefon Sony Ericsson K900i. 

* 
Psa i bilet na podróż dookoła świata. 

* 
Moim marzeniem pod choinkę jest otrzymanie fajnych ubrań i sprzęt muzyczny (J. B.). 

* 
Pod choinkę chciałabym dostać srebrną obrączkę lub pierścionek (A. O.).  

* 
Chciałabym dostać coś srebrnego (bransoletkę) lub coś, co by mnie zaskoczyło (W. J.). 

* 
Chciałabym dostać gwiazdkę z nieba i poczuć prawdziwe szczęście!!! 

* 
Chciałabym wzbogacić swoją garderobę o modne rzeczy, dostać aparat cyfrowy (choć to niekoniecznie), 

 ale mogłoby być może jakieś MP3-MP4 (J. P.). 
* 

Chciałabym dostać MP3 oraz kucyka (M. S.). 
* 

Kosmetyki, szarą bluzę z kapturem i oryginalną płytę „PAKTOFONIKI” (A. K.). 
* 

Roczny zapas doładowań do telefonu, nowy telefon, kosmetyki, biżuteria, pieniądze (M. S.). 
* 

Moje marzenie pod choinkę to nowy telefon i komputer (M. J.). 
* 

Dostać bilet na podróż do Grecji i wyjechać tam z moją kochaną osobą (A. Ś.). 
* 

Nowy telefon. 
* 

Najnowszy telefon komórkowy i komputer; fajny samochód i super ciuchy (M. R.). 
* 

Skuter CPA, internet, samochód. 
* 

Nowy telefon, dobry komputer, jakąś dobrą książkę i kosmetyki. 
* 

Nowy telefon, lepsze oceny, dobry komputer, ładne ciuchy i dużo kosmetyków. 

 

* 
Spodnie, kosmetyki, bluzę z kapturem, rower, sanki. 

* 
Nowa fajną wypatrzoną minióweczkę (x.x.:). 

* 
Ubrania, pieniądze, sanki i renifera. 

* 
Bluzę i kosmetyki (M. R.). 

* 
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PRÓBNA MATURA 
 

W dniach 12-14 XII 2007 r. tegoroczni maturzyści zadawali próbny egzamin maturalny. Czy był 
trudny? Poniżej prezentujemy opinie naszego redakcyjnego kolegi, Patryka Pałuckiego (3A). 
 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY 
 

Egzamin był podzielony na dwie części: pierwsza zawierała 3 zadania - 2 dotyczyły znajomości 
gramatyczno-leksykalnej, a trzecie zadanie polegało na napisaniu wypracowania. Do wyboru 
mieliśmy trzy następujące tematy:  

1. Recenzja sztuki teatralnej, która rozbawiła Cię do łez. 
2. Rozprawka na temat, czy warto mieć rodzeństwo? 
3. Opowiadanie o najgroźniejszym wypadku w całym życiu. 
Ta część egzaminu trwała 120 minut. 
Druga cześć polegała na rozumieniu tekstu słuchanego i czytanego, trwała 70 minut.  

 
Pierwsza część nie była trudna. Wystarczyła znajomość słownictwa na poziomie rozszerzonym. 

Jednak druga część nie była już tak prosta. Jak to już zdążyło się utrzeć, tekst słuchany był bardzo 
złej jakości, a tekst czytany zawierał wiele pułapek. 
 

GEOGRAFIA – POZIOM ROZSZERZONY 
 

Egzamin zawierał materiał głównie z klasy pierwszej, zahaczając o wiadomości z klasy drugiej 
oraz 0 informacje pochodzące z innych źródeł. Egzamin trwał 180 minut. 

Egzamin nie był trudny. Wystarczyła wiedza wyniesiona z lekcji geografii. 

KĄCIK KULINARNY ANI WOJTYNKI 
czyli „Po prostu mi to ugotuj!” 

 
PASTA TWAROGOWA DO KANAPEK 

 
Składniki: 

• 25 dag sera białego 
• 1 nieduża cebula 
 

• 2 łyżki posiekanego szczypiorku 
• 1 łyżka masła 
• Sól 

 
Ser rozetrzeć na gładką masę. Cebulę obrać, drobniutko posiekać. Masło utrzeć w misce, ucierając 

dodawać ser i cebulę. Gdy powstanie jednolita masa, wymieszać z drobno pokrojonym szczypiorkiem. 
Przyprawić do smaku solą. Przygotowaną masą smarować kromki chleba. 
 

PLACKI Z DYNI 
 

Składniki: 
• 1/2 kg dyni 
• 6 łyżek mąki 
• 2 łyżki twarogu 

• 1 jajko 
• sól, pieprz 
• olej 

 
Obraną dynię pokroić w dużą kostkę i dusić w rondlu dodając 5-6 łyżek wody. Dusić należy na małym 

ogniu około 10 minut. Gdy dynia jest już miękka, utrzeć ją z twarogiem, dodać jajko, mąkę, 2-3 łyżki wody, 
sól i pieprz do smaku; wyrabiać tak długo, aż powstanie jednolita masa. 

Na rozgrzany na patelni olej kłaść łyżką małe placki, smażyć z obu stron na złoty kolor. 
 

Smacznego! 
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SPOTKANIE W ST. MARIENTHAL 

 
W dniach 14-20 XI 2007 r. siedmiu uczniów 

naszej szkoły (z klas: 3A, 4E i 4F) wzięło udział – 
jak co roku – w spotkaniu w St. Marienthal. 
Uczniom towarzyszyła p. prof. Janina Zemła. 
W seminarium „Europejczycy przeciw zapom-
nieniu” wzięli udział także uczniowie z Czech, 
Litwy, Łotwy, Szwecji i Niemiec. Spotkanie to przy-
gotowała szkoła koordynująca z Hanoweru. 

Pierwszego dnia pobytu, po wzajemnym 
zapoznaniu się, nastąpiło przedstawienie poszcze-
gólnych projektów przeznaczonych do realizacji 
w ciągu całego pobytu. Codziennie odbywały się 
bardzo interesujące zajęcia, w których byliśmy 
dzieleni na grupy składające się z kilku osób 
z poszczególnych państw. W grupach prezentowaliś-
my wiele projektów i scenek dotyczących przemocy 
na świecie, wolności słowa i dokonywania 
osobistych wyborów. Każda grupa wraz z opie-
kunami przedstawiała swoje projekty dotyczące 
wstąpienia tych krajów do UE, które brały udział 
w seminarium oraz mniejszości narodowych 
w swoim państwie. 

Dwa dni były poświęcone dla „Świadków 
Czasu”, którzy przeżyli w obozach lub gettach II 
wojnę światową. W czwartym dniu pobytu 
pojechaliśmy do Czech, gdzie zwiedziliśmy obóz 
i getto w Theresienstadt – starej twierdzy obronnej 
wybudowanej przez syna Marii Teresy (stąd nazwa), 
Józefa II. 

W ostatnim dniu seminarium odbył się wie-
czorek pożegnalny, który przeciągnął się do późnej 
nocy. Mieliśmy wtedy okazję się pożegnać, zrobić 
ostatnie zdjęcia i wymienić adresami. W drodze 
powrotnej zwiedziliśmy piękne, zabytkowe miasto 
Goerlitz. 

Najbardziej ujęła nas otwartość osób 
uczestniczących w seminarium na zawieranie 
nowych znajomości. Wszyscy uczestnicy byli 
bardzo życzliwi, wyrozumiali i tolerancyjni wobec 
siebie. Niezbyt smakowało nam niemieckie „bio-
jedzenie”, ale uważamy, że mają najlepszy chleb 
na świecie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu. 
Dzięki niemu poszerzyliśmy swoje horyzonty, 
posługiwaliśmy się językiem niemieckim i angiel-
skim, a także poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom wyjazdu 
do St. Marienthal za to, że mogliśmy uczestniczyć 
w tak wspaniałym seminarium. 

 
Ewelina Banasiak, Natalia Jurkiewicz, 
Lena Nowak, Tomasz Pietras (kl. 3A). 

 
 

„SZTUKA W MIEŚCIE” 
 

16 XI 2007 r. w sieradzkim BWA została 
otwarta wystawa fotografii p. prof.  Janusza 
Ziarnika pt. „BUK”. Pan profesor „zatrzymując 
chwile” aparatem fotograficznym pokazał 
całkowicie inne spojrzenie na drzewo, które jest tak 
liczne i popularne w bujnej leśnej przyrodzie 
naszego kraju. Wystawa ta jest debiutem pana 
pedagoga jako fotografa przyrody w sieradzkiej 
galerii. Sam artysta zaznaczył, że jest amatorem, ale 
na jego fotografiach widać profesjonalizm i chęć 
podzielenia się pięknymi widokami, jakie 
zaobserwował podczas swych wędrówek. Wystawie 
towarzyszyły również pokazy prac malarskich pani 
J. A. Kałużewskiej z hasłem przewodnim 
„PEJZAŻ”. Znanej sieradzkiej malarce udało się 
zebrać w jedną całość niezwykle interesujące prace. 
Na wystawie można było także zobaczyć ciekawe 
formy tworzywa artystycznego, bowiem prace 
są wykonane nie tylko na tradycyjnym płótnie, ale 
także na kawałkach drewna, co sprawia, że dzieła 
stają się bardziej żywe i lepiej zostają zapamiętane 
przez odbiorcę. Większość prac łączy plątanina 
różnych figur geometrycznych na pierwszym planie, 
lecz najpiękniejsze w twórczości malarki są szcze-
góły przeniesione na drugi plan, co daje odczucie 
chęci skrycia przez artystkę prawdziwego tematu 
dzieła. Wystawie prac malarskich towarzyszy mała 
wystawa formy sztuki glinianej, którą zaprezen-
towała pani Joanna Apanowicz. Prace tej artystki 
pozwalają na nowe spojrzenie na sztukę, a forma 
prezentacji materiału glinianego jest metaforyczna, 
podobnie jak pozostałe prace wszystkich artystów. 

Wszystkim artystom serdecznie gratulu-
jemy i dziękujemy za wzbogacenie dorobku 
kulturalnego naszej małej ojczyzny!!! 

 
Maksym Krawczyk / Radosław Raj 

 

 

Czwarty numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2007/2008 przygotowała redakcja w składzie: Emil 
Bartosik, Rafał Mincer, Bartek Resterniak, Maksym Krawczyk, Radosław Raj (1L), Ewelina Banasiak, Natalia 
Jurkiewicz, Lena Nowak, Tomasz Pietras, Patryk Pałucki (3A), Anna Wojtynka, Magdalena Górecka (2a), Damian 
Kubalak (fot.) (4F) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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PAPIEROSY KRADNĄ TWOJE ŻYCIE!!! 
 

Wielu z tych, którzy palą przyznaje się, że próbowali rzucić palenie i ponieśli porażkę. 
Palenie papierosów nie jest bowiem tylko przyzwyczajeniem czy nawykiem lecz przede wszystkim 

biologicznym uzależnieniem od nikotyny. Uzależnienie to jest bardzo silne, porównywalne do uzależnienia 
od takich narkotyków jak heroina czy kokaina. 

Substancje chemiczne, których wydzielanie pobudza nikotyna to m.in. dopamina i noradredalina: 
odpowiadają one za dozowanie przyjemności po zapaleniu papierosa: poprawiają humor, wprowadzają 
w stan ożywienia pomagają się skoncentrować, uspokajają. 

Ten stan jest dla osoby palącej na tyle przyjemny, że zmienia ona swoje zachowania koncentrując 
je i ukierunkowując na poszukiwanie tych doznań. 

Niestety: już chwilę po wypalaniu papierosa poziom tych substancji zaczyna spadać co powoduje 
przykre objawy, takie jak: drażliwość, frustracja, gniew czy trudności w koncentracji. Aby uniknąć tych 
doznań palacz sięga po kolejnego papierosa. Osoba paląca przyzwyczaja się do tego stanu „sztucznego” 
pobudzenia i nie toleruje stanu związanego z pojawiającymi się objawami abstynencji, dlatego sięga 
po papierosa regularnie. Na tym właśnie polega mechanizm uzależnienia – stałym dążeniu do osiągania 
przyjemnych stanów spowodowanych paleniem i unikaniu stanów przykrych spowodowanych przerwą 
w paleniu. 

Co grozi palaczowi? Palenie tytoniu naraża najważniejsze organy ciała, w tym mózg na niedotlenienie. 
Starzejące się komórki nerwowe są szczególnie wrażliwe na uszkodzenia wywołane niedotlenieniem. 

Inne następstwa to: katarakta (choroba oczu), twarz nikotynowa, zgaga, częste infekcje dróg 
oddechowych, nowotwory trzustki, mniejsza potencja seksualna i płodność, udary mózgu, nowotwory 
krtani, rozedma płuc, zawał serca, choroby żołądka, dwunastnicy i nowotwory nerek. 

A może po prostu szkoda na to pieniędzy? Z każdą paczką wyrzucasz ok. 5 zł. Zamiast palić miałbyś 
co roku egzotyczne wakacje. Czy zdajesz sobie sprawę, że w ciągu całego życia puścisz z dymem 
równowartość mieszkania w wielkim mieście? 

Rzucanie palenia jest trudnym procesem. Organizm pozbawiony nikotyny może zareagować 
bardzo przykrymi objawami: stanami depresyjnymi, bezsennością, drażliwością, gniewem, stanami 
lękowymi, niepokojem, wzmożonym apetytem i wzrostem masy ciała. Takie objawy powodują u osoby 
rzucającej palenie zniechęcenie i powrót do nałogu. Nie musi tak być!!! Palenie tytoniu jest 
uleczalne!!! 

Dobór najbardziej skutecznej metody powinien być wspólną decyzją pacjenta i lekarza (nikotynowa 
terapia zastępcza, gumy do żucia itp.). 

Ewa Krawczyk 
- pielęgniarka szkolna 

Chcesz rzucić palenie? – ZADZWOŃ 0801-108-108 
 

WIERSZYK Z FAJĄ 
 

Jeśli palić dużo będziesz, 
Dużo wiedzy nie zdobędziesz. 
Będziesz głupia jak kapusta, 
Gdy papieros wpadnie ci w usta. 
Czy stara, czy młoda – palić nie powinna, 
Bo zmniejszy się jej uroda. 
Małolata będzie brzydka i pryszczata, 
Gdy poczęstuje fajką tata. 

Nie palcie panowie, nie palcie panie, 
Bo szybko śmierć was zastanie. 
Gdy papierosów wypalisz kilka ton 
W kościele wybije ci dzwon. 
Nie pal dla sportu, nie pal dla szpanu, 
Bo będziesz zawsze wolnego stanu. 

 
Uwaga uczniowie kl. 3b i 3c zsz! Kursy III stopnia w zawodzie fryzjer i elektromechanik 

pojazdów samochodowych odbywają się w terminie 2-25 I 2008 r. 
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KOMUNIKATY 

 
W czwartek 6 XII uczniowie z klasy 1B i 2D (12 osób) oraz panie prof. A. Barwaśna i K. Pilc-Vinci obejrzeli 

w łódzkim kinie „Cinema City” film pt. Dziewczyna moich marzeń. 
W dniach 6, 7 i 10 XII odbyła się na terenie szkoły zbiórka zabawek i pieniędzy na upominki dla dzieci z domu 

dziecka w Rafałówce. Inicjatywie tej patronował szkolny wolontariat. 
W środę 12 XII odbył się etap szkolny Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Wzięło 

w nim udział 30 uczniów. Do etapu okręgowego, który odbędzie się w Kutnie 28 II 2008 r. zakwalifikowali się: 
Justyna Tomczyk (4D), Monika Malicka (4E), Przemysław Pawlak (4E), Damian Grzesiak (4F), Przemysław Stępień 
(4F), Jakub Frątczak (2L) i Anna Gwiazda (3D). J. Frątczak i P. Pawlak zakwalifikowali się także do zawodów 
okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które odbędą się w Łodzi 5 I 2008 r. (5 XI 2007 r. w etapie szkolnym 
brało udział 11 uczniów). 

We wtorek 18 XII 2007 r. na wycieczkę do Łodzi pojechała klasa 2A pod opieką p. prof. Kariny Szymczak 
i pana Krzysztofa Kędzierskiego. W łódzkim kinie „IMAX” uczniowie obejrzeli film pt. Rekiny. 

W szkolnym konkursie na stroiki świąteczne, który odbył się w środę 19 XII 2007 r. zwyciężyli: 
1 miejsce – Marlena Kacprzak , Małgorzata Troczyńska, Aleksandra Plaszczyk (1F), 
2 miejsce – Mateusz Chrabelski, Bartosz Garbaciński, Patrycja Miłek (2B), Anna Wania (1B), 
3 miejsce – Anna Kazimierczak, Paulina Rosłan (1B). 

Stroiki zostały przekazane do sieradzkiego hospicjum oraz miejskiego ośrodka pomocy społecznej. 
 

WYNIKI KONKURSU BIBLIOTECZNEGO 
Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI BIBLII I MITOLOGII 

konkurs odbył się 11-12 XII 2007 r. 
 

Klasa 1A 1B 1D 1F 1L 1U 
Zdobyte punkty 227,5 299,5 266,5 173,5 272,5 193,5 
Liczba uczniów 33 32 26 27 32 25 
Średnia arytm. 6,89 9,36 10,25 6,43 8,52 7,74 

Miejsce V II I VI III IV 
 

W konkursie każdy z uczniów mógł uzyskać 12 punktów. Najwięcej punktów zdobyli: 
1A – K. Kwiatkowska (11pkt), 
1B – P. Czyżak, S. Góźdź, M. Grzelczyk, J. Krzemień, M. Paś, A. Rybacka (12 pkt); 
1D – K. Dąbrowska, M. Rymarz, M. Salamon, M. Świniarska, K. Wieczorek (12 pkt); 
1F – J. Pierzakowska (11 pkt); 1L – A. Modrzejewski (12 pkt); 
1U – K. Kosatka, P. Oganiaczyk, M. Stawirej (11 pkt). 

W/w uczniowie w najbliższym czasie otrzymają nagrody książkowe. 
Gratulujemy!!! 

 rys. Magdalena Górecka 
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WIERSZE PATRYCJI WYSOCKIEJ (2) 

 
*** 

Czy mam wierzyć samej sobie, 
Kiedy w każdej myśli, słowie, 
W każdym geście i spojrzeniu 
Tracę wszystko w oka mgnieniu… 
 

Czy mam wierzyć twoim słowom, 
Które walczą z mą chorobą. 
One inne, niepojęte, 
Pełne prawdy, czy przeklęte… 

 
Nie chcę bać się już i słuchać, 
Nie chcę myśleć, ciągle szukać. 
Chcę jedynie zapomnienia, 
Ujrzeć wreszcie, czego nie ma… 
 

*** 
… i w oddali słyszę kroki, 
Rozbrzmiewały w pewien dzień. 
Ktoś mnie szukał, ktoś mnie gonił, 
Choć nie widzę – dobrze wiem. 
 
… i w oddali słyszę słowa, 
Rozbrzmiewały tylko tam. 
Ktoś mnie szukał, ktoś mnie wołał, 
Choć nie słyszę – dobrze znam. 
 
… i w oddali widzę ciebie, 
Idziesz do mnie, wołasz mnie. 
Tak jak wtedy przy mnie byłeś 
Proszę… zostań w moim śnie… 
 

*** 
Przypomnij mnie temu, który tam żyje 
Za milion lat… wyszeptaj mu… 
Jedno ulotne dziewczęce imię, 
Jedno wyrwane słowo ze snu. 
 

Niech mnie odnajdzie na końcu 
świata, 

Jestem jak kamień – tak powiedz mu. 
Setna wyrwana z zeszytu data, 
Setna powtórka starego snu. 

 
Przypomnij mnie temu, który tam żyje 
Niech znów przypomni on chwilę tą… 
Jedno ulotne, dziewczęce imię, 
Jedną prawdziwą miłość swą. 

 
*** 

Nie jestem silna, 
Nie podbiję świata. 
Zrobię krok w nowe życie… 
I upadnę. 
 

Nie zdobędę gór, 
Nie dosięgnę nieba. 
Zrobię krok w nowe życie… 
I upadnę. 

 
Nie pójdę daleko, 
Nie podniosę głowy. 
Zrobię krok w nowe życie… 
I upadnę. 
 

Nie zostawię wszystkiego, 
Nie odwrócę wzroku. 
Zrobię krok w nowe życie… 
I upadnę. 

 
*** 

Wiesz, gdzie możesz mnie zachować 
Prócz ścian, kartek pełnych wierszy?... 
Nie w uśmiechach, nie w rozmowach 
Tych ostatnich i tych pierwszych. 
 

Schowaj mnie pomiędzy wszystko, 
Myśli o mnie noś przy sobie. 
Czy daleko nam, czy blisko 
Na wołanie twe odpowiem. 

 
Zostaw dla mnie swe milczenie 
Tam, gdzie w deszczu wszystko moknie. 
Wiesz, tam możesz mnie zachować 
W takim miejscu, gdzie nie dotknie 
Ciebie nikt. 
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CIEKAWOSTKI DLA MANIAKÓW KOMPUTEROWYCH (3) 

 
Weź udział w ankiecie.  
 
Pojawią się SP2 do Windows 2003 
Microsoft opublikował drugi zestaw poprawek (Service Pack 2) dla systemów z rodziny Windows 2003. 
 
Wersja 32-bitowa przeznaczona jest dla: 
- Windows Server 2003 (wszystkie wersje 32-bitowe dla architektury x86) 
- Windows Server 2003 R2 
- Windows Storage Server 2003 R2 
- Windows Small Business Server 2003 R2 (użytkownicy SBS 2003 proszeni są o zapoznanie się 
z Knowledge Base Article 932600 przed instalacją SP2). 
 
Wersja 64-bitowa przeznaczona jest dla: 
- Windows Server 2003, edycje x64 
- Windows Server 2003 R2, edycje x64 
- Windows Server 2003 Compute Cluster Edition z Service Pack 1 
- Windows Server 2003 Storage Server R2, edycje x64 
 
Wg informacji zamieszczonych na stronie Microsoftu, Service Pack 2 w wersji 64-bitowej przeznaczony jest 
także dla Windows XP Professional x64. 
 
Dostępne na razie są wersje angielska (32 i 64 bity) oraz niemiecka (32 bity). 
Szerzej o zmianach wprowadzonych przez SP2 można poczytać na www.microsoft.pl 
 
Windows Server 2003 Service Pack 2 (32-bit x86) 
Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64) 
 
Nowości w Picasa Web Albums 
Po okresie testów i zbierania opinii Google dokonało kolejnych modyfikacji w Picasa Web Albums. 
Dotychczasowa pojemność konta wynosząca 250 MB została zwiększona do 1 GB. Ponadto do serwisu 
dodano usługi wyszukiwania, która znacznie usprawni odnajdywanie albumów. [źródło: Google] 
 
Dowiedz się więcej o Picasa Web Albums.  
 
Windows Live OneCare ma problem. 
Używanie Windows Live OneCare może spowodować utraty dostępu do poczty w programie Office 
Outlook. Wszystkie wiadomości i kontakty, przechowywane są w pliku - outlook.pst. Wystarczy, że jeden 
z załączników będzie zawierał podejrzaną zawartość a Windows Live OneCare po przeskanowaniu 
potraktuje cały plik outlook.pst jako zainfekowany i zastosuje domyślną akcję czyli kwarantannę - plik znika 
i nie ma do niego dostępu. Microsoft zapowiedział wydanie w najbliższy wtorek poprawki usuwającej ten 
mankament. [źródło: BetaNews]  
 
Update. 
Microsoft wydał nową wersję silnika programu Windows Live OneCare, który nie blokuje już plików .pst 
Outlooka czy .dbx Outlook Expressa w przypadku rozpoznania w nich podejrzanych plików. Aktualizacja 
programu powinna nastąpi automatycznie.  
 
Kaspersky Security Bulletin 2006. 
6 marca Kaspersky Lab udostępnił na swoich stronach roczny raport na temat ewolucji szkodliwego 
oprogramowania oraz spamu. Raport, autorstwa analityków z Kaspersky Lab, zawiera analizy trendów 2007 
roku oraz prognozy na 2008 rok. W raporcie znajdziemy min. informacje dotyczące wzrostu liczby 
Trojanów tworzonych w celu wykradania danych kont gier on-line. Pierwszych wirusów i robaków 
atakujących system MacOS X oraz trojanów J2ME służących do kradzieży środków z kont użytkowników 
telefonów komórkowych. [źródło: Kaspersky Lab]  


