
LAST CHRISTMAS 
 

Last Christmas, I gave you my heart 
But the very next day, you gave it away 
This year, to save me from tears 
I'll give it to someone special 
 
Last Christmas, I gave you my heart 
But the very next day, you gave it away 
This year, to save me from tears 
I'll give it to someone special (special) 
 
Once bitten and twice shy 
I keep my distance but you still catch my eye 
Tell me baby do you recognize me? 
Well it's been a year, it doesn't surprise me 
 
I wrapped it up and sent it 
With a note saying "I Love You" I meant it 
Now I know what a fool I've been 
But if you kissed me now I know you'd fool 
me again 
 
Last Christmas, I gave you my heart 
But the very next day, you gave it away 
This year, to save me from tears 
I'll give it to someone special (special) 
 
Last Christmas… 

 
George Michael 

(25 VI 1963 – 25 XII 2016) 
 

SPOTKANIE Z MARATOŃCZYKIEM 
ARTUREM KOZŁOWSKIM 

 
W środę 14 grudnia odwiedził naszą szkołę p. Artur 

Kozłowski – sieradzki maratończyk, uczestnik tego-
rocznych Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro – 
zaproszony przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 
„Zamkowa 15”. Spotkanie odbyło się  w ramach cyklu 
„Ludzie z pasją”. Wzięło w nim udział aż 86 osób z klas 
1G, 1D, 2D, 3D, 3G, 3H i 3a. 

Na początku nasz gość opowiedział nam 
o początkach swojej przygody z bieganiem,  
o przeżyciach i wrażeniach z pobytu w Rio. Następnie 
odpowiadał na pytania. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy, np. że w ciągu roku p. Artur ma tylko 
3 wolne tygodnie, ile par butów zużywa, w jaki sposób 
przygotowuje się do kolejnych maratonów. 

Mieliśmy też okazję obejrzeć medale oraz zdjęcia z 
treningów w Kenii i z zawodów,  w których p. Kozłowski 
brał udział – także z Rio. 

Spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne i było 
bardzo interesujące. Zakończyło się „chwilą dla 
fotoreporterów” – każdy, kto chciał, mógł zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z naszym olimpijczykiem. 

Justyna Wlazło (3D)

 

 
 

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
pomyślności w Nowym Roku 2017 

życzy 
Redakcja i opiekum 

„Kuriera Zamkowego” 
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Wrocławska Nagroda Poetycka „ Angelus Silesius” 
 

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł  
i twórców polskiej poezji. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa 
Silesiusa, barokowego poety. 
 
Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: 
• za całokształt twórczości, 
• książka roku, 
• debiut roku. 
 

Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania 
książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia. 
 
Nagrodę stanowią: 
• statuetka SILESIUS, 
• czek na kwotę: 
- 100 000 PLN za całokształt, 
- 50 000 PLN za książkę roku, 
- 20 000 PLN za debiut roku. 
 
Nagrodę za rok 2016 odebrali: 
• w kategorii „Książka roku” – Barbara Klicka za książkę „Nice”, 
• w kategorii „Debiut roku” – Aldona Kopkiewicz za książkę „Sierpień”, 
• za całokształt twórczości – Julian Kornhauser. 
 

Przypomnijmy, że Julian Kornhauser jest ojcem Agaty Kornhauser-Duda – żony prezydenta Andrzeja Dudy. 
Julian Kornhauser debiutował pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Był członkiem grupy poetyckiej „Teraz” wraz 
z Adamem Zagajewskim, Stanisławem Stabro, Jerzym Kornholdem i Jerzym Piątkowskim. Kornhauser to poeta 
wyjątkowy, jego twórczość jest swoista, eksponuje elementy poetyki nadrealistycznej jednocześnie ewoluując 
w stronę prostoty i oszczędności. W swoich wierszach oferuje bardzo lapidarne obrazki, ale o wielu znaczeniach. 
W ubiegłym roku wyszedł duży wybór jego wierszy „Tylko błędy są żywe” i mogliśmy wreszcie zobaczyć jego 
twórczość w całości. Zdrowie nie pozwoliło laureatowi wejść na scenę, dlatego odbierał on nagrodę od prezydenta 
Wrocławia siedząc na widowni. Publiczność w tym momencie wstała i oklaskiwała laureata z całych sił. 
 

 
Julian Kornhauser Barbara Klicka Aldona Kopkiewicz 

 
Statuetkę wykonał Michał Staszczak – wrocławski rzeźbiarz.  

Justyna Wlazło (3D) 
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ROK Z KSIĄŻKĄ 
 

Seria „Dom Nocy” – „Naznaczona” 
 

O czym opowiada książka? 
 

Seria utrzymana w stylu sagi Zmierzch. 
Akcja rozgrywa się w środowisku amerykańskich nastolatków 

naznaczonych wampiryzmem, uczęszczających do specjalnej szkoły, 
pozwalającej im zdobyć kwalifikacje dorosłego wampira. Początkująca 
wampirzyca, Zoey Redbird, trafia do szkoły Domu Nocy. To tu będzie 
musiała przejść nieodzowną Przemianę, by zdobyć kwalifikacje dorosłego 
wampira. Pomimo początkowych trudności, przyzwyczaja się do 
nadprzyrodzonych zdolności, jakimi obdarzyła ją Nyx, Bogini Wampirów, 
i coraz lepiej wchodzi w rolę nowej przywódczyni Cór Ciemności. I co 
najważniejsze - zaczyna czuć się w Domu Nocy, jak w swym własnym. Ma 
swego chłopaka, a nawet... dwóch. Ale oto zdarza się coś niewyobrażalnego. 
Pewnego dnia w zewnętrznym świecie ludzi ginie kilkoro nastolatków, 
a wszystkie ślady prowadzą do Domu Nocy. Zoey zaczyna zdawać sobie 
sprawę, że nadprzyrodzone siły, które wyróżniają ją spośród innych, mogą też 
obrócić się przeciwko jej najbliższym. Dziewczyna zwraca się o pomoc do 
swych nowych przyjaciół, a wtedy śmierć zakrada się również do Domu 
Nocy. Zoey musi pogodzić się ze zdradą, która łamie jej serce i podkopuje 
fundamenty jej nowo zbudowanego świata. 
 

O autorce… 
 

Phyllis Christine Cast (ur. w 1960) – amerykańska pisarka fantasy i romansów, znana  
z napisanej wraz z córką, Kristin Cast, serii "Dom Nocy", jak również jej własnych cyklów: „Goddess Summoning” 
i „Partholon”. 
 

Polecać? Nie polecać? 
 

Naprawdę bardzo ciekawa książka, czytałam bardzo dawno, ale warta przeczytania. Szczególnie polecam ją tym, 
którzy lubią tematykę fantasy. Szkoła dla wampirów i rzeczywistość, w której ludzie zdają sobie sprawę z istnienia 
istot nadprzyrodzonych to coś nowego i zachęcającego do dalszego czytania. 

Gorąco polecam! ☺ 
Monika Wlazło (1G) 

 

Melissa Hill: W poszukiwaniu szczęścia 
 

Melissa Hill – autorka powieści obyczajowych, 
której książki zajmują pierwsze miejsca na listach 
bestsellerów i są tłumaczone na 25 języków. Mieszka 
w Blackrock hrabstwie Dublin. 

W tej książce zaciekawiła mnie okładka. Gdy prze-
czytałam wprowadzenie, stwierdziłam, że książka może 
mi się spodobać, więc zdecydowałam się ją przeczytać. 

Ta książka opowiada o tym, że Holly O'Neill 
otrzymała w jakimś momencie tajemnicza przesyłkę z 
bransoletką. Od tej pory kolejne paczki z bransoletkami 
pojawiają się w  momencie, kiedy Holly najbardziej ich 
potrzebuje... Wygląda to tak jakby tajemniczy 
dobroczyńca dobrze wiedział kiedy w jej życiu potrzebna 
jest odrobina magii i dobrej energii. Dla niej bransoletki 

są największym skarbem i nie chce się ich pozbyć. 
Dziewczyna wierzy, że opowiadają one jakąś magiczną 
historię. Kiedy znajduje podobną bransoletkę, czuje że 
musi ją oddać właścicielowi. Podczas Świąt Bożego 
Narodzenia Holly udaje się do Nowego Jorku i zaczyna 
poszukiwać właściciela zagubionej bransoletki. Jest coraz 
bardziej zdeterminowana, nie spodziewa się jednak, jakie 
tajemnice uda jej się odkryć i gdzie zaprowadzi ją ta 
historia.... 

Polecam przeczytać tę książkę, gdyż jest bardzo 
ciekawa i szybko się ją czyta. Teraz mamy okres 
świąteczny, książka bardzo się nadaje na ten czas, aby 
usiąść i poczytać.  

Daria Błazik (1G)
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AKCJE WOLONTARIUSZY 
 

Kiermasz mikołajkowy! 
 

We wtorek 6 grudnia 2016 r. odbył się kiermasz ciast zorganizowany przez Szkolny Wolontariat. Akcja miała na 
celu zebranie pieniędzy na świąteczne prezenty dla 7-letniego Mateuszka. Uczniowie przygotowali tradycyjne ciasta 
świąteczne, które zakupić można było podczas przerw na szkolnym korytarzu. Wypieki przygotowali: Karolina 
Piechota (3G), Marta Pełka (3H), Justyna Smorawska, Dominika Błażejak, Mateusz Kwapisz,  Alicja Pawlik (4D) 
oraz Martyna Kosatka, Angelika Hałubiec, Anna Gruszczyńska i Karolina Zarębska (4H). 

Dochód z kiermaszu – 202 zł. 
Karolina Zarębska (4H) 

 
Szlachetna Paczka 

 
W dniach 8 - 9 grudnia 2016 roku Szkolny Wolontariat przeprowadził zbiórkę pieniędzy na Szlachetną Paczkę. 

Wolontariuszki – Ewelina Binek, Gabriela Gonerska, Klaudia Wierzbicka i Patrycja Żurawska (3D) – zebrały 330 zł. 
Cała kwota została wpłacona na konto Szlachetnej Paczki. 

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w tę akcję!  
 

Konkurs „Wrzuć korek w nasz worek” 
 
W środę 14 grudnia zakończyła się kolejna zbiórka plastikowych korków. Wzięło w niej udział 10 klas – 1D, 1G, 2D, 
2H, 2L, 3D, 3G, 3a, 4D i 4H. Zebraliśmy 44,5 kg. Wszystkie korki zostały przekazane mamie Mateuszka Przybylaka. 
Wyniki konkursu: 
I  miejsce - klasa 1D – 10,5 kg 
II miejsce – klasa 4H – 8 kg 
III miejsce – klasy 2D i 3a – 6 kg 
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji!!! 
Zbiórkę koordynowały: Paulina Dostatnia i Karolina Piechota z kl. 3G. 
 

Z wizytą u Mateuszka Przybylaka 
 
16 grudnia Gabriela Gonerska i Klaudia Wierzbicka - wolontariuszki z klasy 3D oraz p. Iwona Bednarek i p. Jacek 
Gruszka dostarczyli zakrętki mamie 7- letniego Mateuszka. Była to także okazja do wręczenia chłopcu świątecznych 
prezentów. Jego radość to dowód na to, że warto pomagać! 
 

„Gang Świeżaków” dla Filipa!!! 
 

Szkolny Wolontariat przeprowadził akcję zbierania naklejek „Gang Świeżaków”, w którą włączyli się 
nauczyciele i uczniowie. Udało nam się zebrać ponad 80 naklejek, które przekazaliśmy rodzicom Filipka. Dzięki 
naszej pomocy spełniło się marzenie chorego chłopca -stał się szczęśliwym posiadaczem całej kolekcji Świeżaków. 

Dziękujemy za włączenie się w akcję! 
Mateusz Kwapisz (4D) 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY  
 

Sernik z polewą czekoladową 
 
Składniki: 
Masa serowa: 
• 1 kg sera tłustego 
• 32 dag drobnego cukru do wypieków 
• 8 jajek 
• 2 łyżeczki cukru wanilinowego 

• 16 dag miękkiego masła 
• 4 łyżki kaszy manny 
• 30 g budyniu śmietankowego 
bez cukru 

• 2/3 szklanki śmietany kremówki 
• ½  łyżeczki aromatu pomarańczowego 
• 10 dag kandyzowanej skórki 
pomarańczowej 

 
Polewa czekoladowa: 50 ml śmietany kremówki 30%, 5 dag gorzkiej czekolady. 
 
Masa serowa: 

Wszystkie składniki (oprócz śmietany kremówki, którą należy wyjąć kilka minut przed ubijaniem) wyjąć wcześniej z 
lodówki, aby się ociepliły. Twaróg tłusty zmielić trzykrotnie w maszynce do mielenia. Prostokątną foremkę 21x25 cm 
wyłożyć papierem do pieczenia. Miękkie masło utrzeć mikserem, na najwyższych obrotach, na puszystą masę. Powoli 
dodawać zmielony ser i dalej ucierać (miksować mikserem już na małych obrotach tylko do połączenia się składników). 
Żółtka oddzielić od białek i w osobnej misce utrzeć z cukrem do białości. Dodać do sera i zmiksować do połączenia się 
składników. Następnie dodać kaszę mannę, budyń w proszku, cukier wanilinowy i całość krótko zmiksować. Śmietanę 
kremówkę ubić i delikatnie wymieszać z serem. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę i połączyć z serem delikatnie 
mieszając drewnianą łyżką. Na koniec dodać kandyzowaną skórkę pomarańczową i aromat pomarańczowy, wymieszać. Do 
przygotowanej foremki przełożyć masę serową, lekko wyrównać i piec 60 minut (max do 70 minut) w temperaturze 175 °C 
(bez wcześniejszego nagrzewania piekarnika). Sernik studzić w lekko uchylonym piekarniku. Po całkowitym ostudzeniu 
sernik polać polewą czekoladową. Przechowywać w lodówce. 
Polewa czekoladowa:  

Czekoladę zetrzeć na tarce jarzynowej o grubych oczkach. Śmietanę kremówkę przelać do małego garnuszka, 
podgrzać do momentu wrzenia, zdjąć z palnika. Natychmiast dodać startą czekoladę, odstawić na ok. 2 minuty, po tym 
czasie wymieszać do powstania gładkiej polewy. Gorącą polewą polać przestudzony sernik. Ser najlepiej zmielić 
trzykrotnie, wtedy będzie delikatny i puszysty. Budyń śmietankowy można zastąpić waniliowym. Do sernika można dodać 
również rodzynki. Czekoladę gorzką można zastąpić deserową lub mleczną. 
 

Piernik z polewą  z  aromatem kawy zbożowej, przełożony powidłami i polany czekoladą. 
 
Składniki: 
• 125 g masła 
• 250 g (1 szklanka) brązowego 
cukru (lub białego) 
• 2 łyżki miodu, 
• 2 łyżki powideł śliwkowych 

• 4 łyżeczki przyprawy korzennej lub 
piernikowej 
• 1 łyżeczka cynamonu 
• 2 łyżki gorzkiego kakao 
• 2 łyżeczki sody oczyszczonej 

• 2 pełne łyżki kawy zbożowej (np. 
Inki) 
• 250 ml mleka, 2 jajka 
• 300 g (2 szklanki) mąki pszennej 
tortowej 

 
Przełożenie: kilka łyżek powideł śliwkowych. 
Polewa:1/3 szklanki śmietanki kremówki 30% - 36%, 1 łyżka kawy zbożowej np. Inki, 100 g ciemnej czekolady. 
Przygotowanie: 

Piekarnik nagrzać do 175 °C (góra i dół bez termoobiegu). Formę keksową o wymiarach 12 x 25 cm posmarować 
tłuszczem i wysypać otrębami, mąką razową, płatkami owsianymi błyskawicznymi lub zwykłą mąką. W szerokim garnku 
na małym ogniu roztopić masło, dodać cukier i wymieszać. Dodać miód, powidła śliwkowe, przyprawę korzenną lub 
piernikową, cynamon i kakao. Podgrzewać jeszcze przez minutę na minimalnym ogniu cały czas mieszając. Zdjąć garnek 
z ognia (masa będzie bardzo ciepła), odczekać minutę i dodać kolejno sodę, kawę zbożową, mleko oraz roztrzepane jajka. 
Wszystko szybko oraz energicznie wymieszać łyżką (masa się spieni). Cały czas mieszając dodawać stopniowo mąkę, 
najlepiej bezpośrednio przez sitko. Masę wymieszać tak aby nie było w niej grudek mąki. Masę wylać do przygotowanej 
foremki (masa będzie raczej rzadka) i wstawić do piekarnika. Piec przez 45 - 50 minut, aż wetknięty patyczek będzie suchy. 
Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Po całkowitym ostudzeniu piernik przekroić na pół i przełożyć powidłami. Można 
bezpośrednio ze słoiczka, ewentualnie w celu zagęszczenia bardziej rzadkich powideł, można umieścić je w rondelku 
i zagotować z 1 łyżką wody, chwilkę pogotować na małym ogniu. Przełożony piernik polać polewą: w rondelku zagotować 
śmietankę, odstawić z ognia, dodać kawę i wymieszać do rozpuszczenia, następnie dodać połamaną na kosteczki lub drobno 
posiekaną czekoladę i mieszać aż całkowicie się rozpuści. Polewę ostudzić. 
 

Smacznego! 
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Z TEKI PATRYCJI  ŻURAWSKIEJ 
 

 

MARIA DĄBROWSKA HENRYK SIENKIEWICZ 

 

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE ALBERT EINSTEIN 
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TAKA DZIWNA KOLĘDA… 
 
Nie wśród nocnej ciszy, ale wśród hałasu, 
głos się nie rozchodzi, ale znika w tle. 
Wybacz lecz zabiorę Ci trochę czasu, 
bo właściwie masz go tylko dzięki mnie.  
 
Wiem, że wiesz kim jestem chociaż się nie znamy, 
możesz mnie nie lubić, ale musisz znieść, 
bo czy chcesz czy nie chcesz wkrótce się spotkamy. 
A te święta tak są à propos są na moją cześć.  
 
Nie chcę psuć zabawy lecz mam dość milczenia, 
hipokryzji smród dosięgnął niebios bram. 
Powiem Wam to co mam Wam do powiedzenia, 
powiem nawet jeśli mówić będę sam.  
 
Jeśli chcesz to świętuj Boże Narodzenie,  
lecz przynajmniej w hipokryzji umiar znaj. 
Bo świętujesz to, żem z niebios zszedł na ziemię, 
a nie to, że chciałbyś z ziemi zrobić raj.  
 
Gdym się rodził powitały mnie  
bydlęta i pasterze, tylko oni mieli czas, 
w moje święto znów nikt o mnie nie pamięta, 
za to teraz dobrze ja pamiętam Was.  
 
Ja w hotelu wtedy nie mieszkałem, 
na drewnianych deskach dość się twardo śpi 
i telewizora wtedy też nie miałem 
i dwunastu potraw też nie dano mi.  
 
 

Gdy w świątyni w święto kupcy sprzedawali. 
wziąłem bicz i sam powyrzucałem ich, 
dość mam Bożonarodzeniowej reklamy, 
dość mam świątecznego napełniania mich. 
 
Ja nie po to się rodziłem, byś ty się obżerał, 
dałem zabić się nie po to, byś Ty mógł tyć. 
Szkoła, praca, sukces, konto, świat, kariera,  
na co Ci to wiecznie wszak nie będziesz żyć.  
 
Mówią, że głupoty niczym się nie zmierzy, 
że lekarstwa na nią nie zna nawet Bóg. 
Wielkim głupcem człowiek, który w nic nie wierzy, 
lecz największym kto zapomniał, że go czeka grób.  
 
Nim w wigilię zaczniesz kawior jeść w hotelu, 
nim osiągniesz hipokryzji absolutne dno, 
odłóż talerz wstań i pomyśl mój czcicielu 
czy na Twoim miejscu ja bym zrobił to.  
 
I jeśli dotknie Cię choroba, głód lub bieda 
będziesz Boga winić, że Ci zesłał zło, 
zanim z gniewem wzniesiesz pięści swe do nieba, 
pomyśl ile razy znieważyłeś go.  
 
Znoszę wszystko, bo na Tobie mi zależy, 
lecz pobłażanie z cierpliwością mylić – źle, 
bo nawet jeśli w własną swoją śmierć nie wierzysz 
umrzesz i ze wszystkiego ktoś rozliczy Cię, 
 
Rozliczy Cię, rozliczy Cię…

 
KOMUNIKATY 

 

W dniach 29 i 30 XI z inicjatywy samorządu uczniowskiego na korytarzu I piętra można było nabyć ciasteczka 
z wróżbą andrzejkową. 

W czwartek 1 XII odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla klas maturalnych, 
a także szkolny etap XII edycji olimpiady przedsiębiorczości; wzięło w nim udział 7 uczniów z klasy 2D i 3D. 

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu w zajęciach nt. bezpiecznego poruszania się 
wcyberprzestrzeni wzięły udział klasy: 1G (28 XI), 1c (5 XII) i 3G (6 XII). 

We wtorek 6 XII uczniowie z klasy 1D i 1G wraz z p. prof. G. Brodackim udali się do Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sieradzu na spotkanie poświęcone 70-leciu istnienia tej biblioteki. 

W piątek 9 XII odbyły się wywiadówki klas I-III, a w poniedziałek 19 XI – posiedzenie klasyfikacyjne klas 
maturalnych zamykające I semestr. 

„Reklamówka robi kiermasz” – to hasło pierwszego kiermaszu przygotowanego przez uczniów z klasy 1L i 2L 
(reklama) pod opieką p. prof. M. Świniarskiego, który odbył się w czwartek 15 XII 2016 r. Uczniowie sprzedawali 
głównie ozdoby choinkowe oraz artykuły nadające się na prezenty świąteczne. Oferta spotkała się z dużym 
zainteresowaniem kupujących. 

Z przyjemnością informujemy, że Angelika Kazimierczak (2G) zajęła drugie miejsce w etapie rejonowym 
XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, który odbył się w Pabianicach 16 XII 2016 r. 

„Jeżeli się miłujecie, Bóg rodzi się wśród Was”. W piątek 22 XII w atmosferę zbliżających się Świąt 
wprowadzili nas podczas jasełek uczniowie z klasy 3D, 3G, 3H i 2D wraz z ks. R. Jańczakiem i p. prof. K. Borkowską 
i D. Danielewskim. 
 

Czwarty w roku szkolnym 2016/2017 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Justyna Wlazło 
(3D), Daria Błazik i Monika Wlazło (1G), Patrycja Ozdoba (2a), Patrycja Żurawska (3D, rys.), Karolina Zarębska (4H) i Mateusz 
Kwapisz (4D)  pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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POWRÓĆMY NA KONKURS FYZJERSKI 
 

 
 

MARLIESE AROLD: CHCĘ ŻYĆ 
 

Jest to historia młodej Nadine która nie może uwierzyć, że jej pierwsza miłość, którą był Florian jest chory na 
AIDS. Pojawia się pytanie: czy ona też się zaraziła? Okazuje się, że jednak zaraziła się wirusem HIV. Jej świat lega w 
gruzach. Nie wie, ile zostało jej dni życia. 

Jest to wstrząsająca lektura, która powinna nas nauczyć jak bardzo jest ważne nasze zdrowie. Książkę polecam 
tym wszystkim, którzy walczą z ciężkimi chorobami i pragną zaakceptowania przez świat. 

Patrycja Ozdoba (2a) 
 
JAK ODŻYWIAJĄ SIĘ NAUCZYCIELE? 

 

W ankiecie, którą przeprowadzili uczniowie 
z klasy 4G w grudniu 2016 r. wzięło udział 11 osób, 
z czego 91% to kobiety. Ponad połowa mieszka 
w mieście. Wiek jest zróżnicowany. 

Wnioski: 
1. Ponad połowa ankietowanych codziennie spożywa 
mleko i jego przetwory. (+) 
2. Ponad połowa ankietowanych je warzywa 
strączkowe raz w tygodniu. (+) 
3. Prawie połowa ankietowanych podjada między 
posiłkami. (-) 
4. Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że uprawia 
sport. (+) 
5. Ponad połowa ankietowanych jada codziennie 
warzywa i owoce. (+) 
6. 91% ankietowanych jada codziennie śniadanie. (+) 
7. Prawie połowa ankietowanych uważa, że zdrowo się 
odżywia, co jest zgodne z prawdą. (+) 
8. Wszyscy ankietowani piją kawę. (-) 
9. Tylko połowa ankietowanych je pięć posiłków 
dziennie. (+) 
 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Z „KURIEREM ZAMKOWYM” 

 
Wyk. Weronika Kokoszka (2L) 

 


