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PAMIĘTALIŚMY O NASZYM OJCU ŚWIĘTYM 
 

W piątek 1 IV, po uzyskaniu niepokojących wiadomości z Watykanu, na lekcjach religii rozpoczęły się 
pierwsze modlitwy o zdrowie dla papieża. 

We wtorek 5 IV uczniowie klasy 1B pod kierunkiem p. prof. Iwony Bednarek i Katarzyny Klimczak 
(5C) przygotowali w gablotach na I piętrze wystawę okolicznościową pt. Non omnis moriar. 

We wtorek 5 IV o godz. 2000 wielu uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięło udział we mszy świętej 
na sieradzkim rynku. 

W środę 6 IV 
uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli 
na sali gimnastycz-
nej w apelu poświę-
conym pamięci Jana 
Pawła II. 

W środę 6 IV 
o godz. 1915 mło-
dzież Sieradza wzię-
ła udział w spotkaniu 
modlitewnym w koś-
ciele NSJ na osiedlu 
Jaworowym. 

 
 
 

Modlący się uczniowie kl. I D w piątek 1 IV w sieradzkiej kolegiacie (fot.: „Echo” nr 14 z 6 IV 2005, s. 2). 
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GŁOS TECHNIKUM EKONOMICZNEGO  
 

– Jan Paweł II był dla mnie wyjątkową osobą. 
Szkoda tylko, że dostrzegłam to po Jego śmierci. 
Smutno mi bardzo z tego powodu, uczestniczę np. 
w mszach, ale teraz jest to dla mnie bardziej ważne 
niż dotąd. Gdy usłyszałam, że umarł, trudno mi było 
przestać płakać, a zwłaszcza, gdy pokazywany był 
z dziećmi lub z młodzieżą. Karol Wojtyła był dla 
mnie autorytetem. Był wyjątkową osobą, pragnął 
naprawdę zmienić „oblicze tej ziemi”. Pojednał się 
z innymi religiami. Nie wyobrażam sobie innego 
człowieka, który tak jak Jan Paweł II mógłby pełnić 
tę rolę równie dobrze. Ktoś powiedział, 
że powinniśmy cieszyć się, że żyliśmy w tym 
samym czasie co On i wspólnie mogliśmy tworzyć 
historię. Też tak uważam i jestem dumna z tego, 
że Jan Paweł II był Polakiem. Karol Wojtyła był, 
jest i będzie na zawsze w moim sercu. Wiem, że jak 
będę miała własną rodzinę, to na pewno opowiem 
swoim dzieciom o Tym wyjątkowym człowieku, 
który żył w tych czasach, co ja. W tym roku mam 
zamiar jechać do Lednicy. Słyszałam, że Jan Paweł 
II miał odwiedzić to miejsce, teraz jednak nie będzie 
Go, ale i tak mam zamiar jechać. Nie będzie 
Go ciałem, ale duszą będzie na pewno. 

– Ojciec Święty był dla mnie kimś ważnym 
i nadal jest. Teraz, po jego odejściu,  bardziej 
to zrozumiałam i zaczęłam dostrzegać Jego ogromne 
poświęcenie, znaczenie i wielkość rzeczy, jakich 
dokonał podczas swego pontyfikatu dla Polski 
i całego świata. Papież poprzez swe cierpienie oraz 
wytrwałość pokazał mi, ile może dokonać jeden 
człowiek. Jego czyny i słowa świadczą o głębokiej 
wierze. Mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli 
wypełnić Jego przesłanie poprzez głęboką wiarę, 
szerzenie dobra i miłości oraz poprzez swoje 
szlachetne czyny. Mam też nadzieję, że nikt nigdy 
nie zapomni Tego wielkiego człowieka, jakim był 
Karol Wojtyła. 

– Papież był i jest dla mnie autorytetem 
i wzorem do naśladowania. Chciałbym chociaż 
w jakimś stopniu móc Go naśladować. Pokazał nam, 
jak radzić sobie z chorobą, z cierpieniem. Pokazał, 
jak można żyć z chorobą i nie wstydził się tego 
pokazywać publicznie. Każdego potrafił serdecznie 
przyjąć, porozmawiać. Bez wątpienia postać nr 1 
ostatnich lat na świecie. Bardzo Go ceniłem, 
kochałem, bo On ukochał młodzież. Kontakty 
z młodzieżą sprawiały mu wiele radości – i nam 
również. Zawsze potrafił do każdego z osobna trafić 
mocą swego słowa i przykładu życia. 

– Ojciec Święty był dla mnie kimś bardzo 
dalekim (dlatego, że nigdy nie mogłam spotkać się 

z Nim, ani widzieć Go „na żywo”), ale jednocześnie 
był kimś bardzo bliskim. Zawsze modliłam się 
o zdrowie dla Jana Pawła II. Nigdy nie 
przypuszczałam, że tak strasznie przeżyję Jego 
śmierć i pogrzeb. Ojciec Święty był i jest (zawsze 
będzie) dla mnie autorytetem oraz kimś, kogo 
można naśladować. Nie wyobrażam sobie, że będzie 
wybrany inny papież – może dlatego, że pamiętam 
tylko Jana Pawła II. Ale boję się o to, co może dziać 
się na całym świecie, gdy będzie ktoś inny zajmował 
to stanowisko. Ojciec Święty był przyjacielem dla 
wszystkich (nawet dla swojego zamachowca). 
Myślę, że nie każdy z nas mógłby wybaczyć 
swojemu wrogowi – On potrafił. 

– Nasz Papież Jan Paweł II był i nadal jest 
bardzo ważną osobą dla mnie. Choć nigdy nie 
widziałem Go z bliska, ani nie rozmawiałem z Nim, 
to czułem do Niego sentyment – i to wielki. Był dla 
mnie jak ktoś z rodziny, jak dziadek, z którym 
mógłbym zawsze o wszystkim porozmawiać 
i zwierzyć mu się. Po śmierci Karola Wojtyły 
odczuwam pewną pustkę w sercu, czegoś mi brak. 
Boję się, że teraz nikt już nie będzie tak czuwał nad 
Polską, jak On. Kocham Go za to, kim był i za to, 
co robił. Modlę się za niego i wierzę, że jest już tam 
w niebie. Ten tydzień od Jego śmierci był dla mnie 
bardzo smutny i ciężki. 

– Szczerze mówiąc, Ojciec Święty był dla mnie 
ważny, na pewno odgrywał ważną rolę w moim 
życiu. Słuchałam Jego nauki, ale tylko czasami i to 
był mój błąd, ponieważ nie doceniałam Go tak 
bardzo jak teraz. Po prostu poświęcałam Mu zbyt 
mało uwagi, a na pewno zasługiwał na więcej. Teraz 
postaram się to naprawić, ale szkoda, że Ojciec 
Święty musiał umrzeć, żebym mogła to zrozumieć. 
Uważam, że dużo jest takich osób jak ja, którzy 
postępowali tak jak ja, a teraz tego żałują. Teraz 
Ojciec Święty jest dla mnie wzorem do naśla-
dowania. Od czasu Jego choroby z wielkim 
zainteresowaniem oglądałam programy telewizyjne, 
poświęcone Jego osobie. Od czasu śmierci, 
a właściwie choroby Ojca Świętego zaczęłam więcej 
się modlić, odmawiam nawet różaniec, a to dlatego, 
że Ojciec Święty powiedział, że: „Różaniec to skarb, 
który trzeba odkryć” i ja właśnie chcę ten skarb 
odkryć... i mam nadzieję, że to mi się uda...       

– Ojciec Święty jest jedną z najbardziej przez 
nas kochanych osób w naszym życiu. Piszę „JEST”, 
gdyż tak naprawdę zawsze będzie żył w naszych 
sercach i na wieki pozostanie w pamięci. Nauczył 
nas wiele, dzięki czemu w każdym z nas pozostanie 
jakaś jego cząstka. 
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– Dla mnie Ojciec Święty był bardzo ważną 

postacią i nadal nią jest. Jego odejście jest bardzo 
smutne (myślę, że dla wszystkich). Papież był 
wielkim człowiekiem o wielkim sercu, 
wypełnionym miłością nie tylko dla dzieci 
i młodzieży, ale dla wszystkich. Jan Paweł II był 
najwyższym pośrednikiem na ziemi z Bogiem, 
posiadał wszystkie te cechy za które go kocham 
i szanuję. 

– Papież Jan Paweł II był dla mnie ważną 
postacią w życiu i jest. Był moim pasterzem, który 
prowadził mnie przez życie. Mimo jego „śmierci 
ziemskiej” w moim sercu pozostanie i on i jego 
mądre kazania. To on nauczył mnie, czym jest 
miłość, jaką ma moc – pomaga przezwyciężyć ból, 
cierpienie. Zawsze będę o nim pamiętać i zawsze 
będzie dla mnie wzorem do naśladowania.   

– Ojciec Święty Jan Paweł II był dla mnie 
wyjątkowym człowiekiem. Odegrał w moim życiu 
bardzo ważną rolę. To dzięki niemu zrozumiałam, 
kim jest Bóg. Był dla mnie wielkim autorytetem 
i tak pozostanie do końca mojego życia. Dzięki 
niemu uwierzyłam, że stać mnie na więcej. Jego 
słowa: „Jeśli inni od Ciebie nie wymagają, sam 
od siebie wymagaj” dały mi wiele do myślenia. 
Uwierzyłam, że mogę coś zrobić dla siebie i innych. 
Miałam głęboką depresję, nie chciałam żyć, 
odwrócili się ode mnie wszyscy, ale On dał mi 
nadzieję, że ludzie nie są tacy źli. Będzie mi 
Go brakowało. 

– Ojciec Święty Jan Paweł II był i jest 
największym Polakiem jakiego znałam, po którego 
śmierci płakała prawie cała Polska. Był człowiekiem 
świętym i na pewno nie ma już na świecie takiego 
drugiego. Był głową kościoła, człowiekiem, którego 
wszyscy kochali. Ja nigdy Go nie zapomnę i znajdę 
dla Niego miejsce w moim sercu oraz czas 
na modlitwę za Jego duszę. Był to człowiek, który 
wszystkich traktował na równi, tak samo, czy 
biednych, chorych. Jan Paweł II jest dla mnie 
wzorem. Tyle wycierpiał, a jednak nigdy się nie 
poddał, bezgranicznie ufał Bogu. Przebaczył 
człowiekowi, który próbował Go zabić. Jan Paweł II 
jest według mnie Świętym. 

– Papież Jan Paweł II był dla mnie kimś 
wielkim. Choć w sumie uświadomiłam to sobie 
dopiero teraz, kiedy go już nie ma. Był to człowiek 
głębokiej wiary i potrafiący tę wiarę przekazywać, 
„przelać” na innych ludzi. Kiedy człowiek 
Go słuchał, chciał wypełniać rzeczy, które zawierał 
w swoich kazaniach. Był człowiekiem kochanym. 
Rozumiał wszystkich ludzi i starał się, jak mógł, 
pomagać im. Wierzę, że szybko zostanie świętym. 
Nigdy nie myślał tylko o sobie. Mam nadzieję, 

że ludzie nie zapomną o nim tak jak o wielu 
osobach, których już nie ma. 

– Ojciec Święty jest dla mnie wzorem 
do naśladowania.. Chciałabym być, postępować, tak 
jak on. Ojciec Święty dał mi nadzieję na lepsze 
życie. Doceniłam Go dopiero kiedy odszedł. Będzie 
mi Go bardzo brakowało. Postaram się zmienić 
swoje życie. Będę Go zawsze nosić w swoim sercu, 
wiem, że jest szczęśliwy, nie cierpi i nam 
błogosławi.  

– W tej chwili nie potrafię dokładnie określić 
kim był dla mnie Ojciec Święty. Na pewno był kimś 
ważnym, wartościowym – kimś, kto miał wpływ 
na moje zachowanie w mniejszym lub większym 
stopniu. Był przewodnikiem dla wszystkich. Potrafił 
naprowadzić na właściwą drogę. Potrafił doradzić 
każdemu i w każdej sytuacji. 

– Ojciec Święty był i jest dla mnie bardzo 
ważny. Na nim się wzorowałam, ponieważ był 
dobrym człowiekiem. Podziwiam Go za to wszyst-
ko, co zrobił. Już nigdy nie będzie tak dobrego 
papieża, bo on był cudownym człowiekiem, a mało 
jest takich ludzi. Zawsze będzie w moim sercu 
i nigdy o nim nie zapomnę. Staram się kochać 
wszystkich ludzi tak, jak on kochał. 

– Jan Paweł II był dla mnie kimś naprawdę 
wyjątkowym. Miał szczególne podejście do dzieci, 
młodzieży i do wszystkich ludzi. Kiedy żył liczono 
się z Polską, a teraz ... Był człowiekiem, który 
interesował się wszystkim, co nas otaczało. Znał 
bardzo dużo języków, z każdym mógł się 
porozumieć. Jeździł wszędzie, jest bardzo mało 
miejsc gdzie nie był. Chciał zjednać wszystkich, 
w pewnym stopniu Mu się to udało. Wiem tylko 
jedno, drugiego takiego Papieża jak nasz rodak – 
Karol Wojtyła to już nie będzie. 

– Jan Paweł II jest dla mnie wielkim 
autorytetem. Stał się idolem wielu ludzi. Zarówno 
tych młodszych, jak i starszych. Wszyscy 
Go szanowali, niezależnie od narodowości, czy 
wyznania religijnego. Po jego śmierci każdy w jakiś 
sposób chciał oddać mu hołd. Ludzie zjednoczyli się 
w modlitwie. 

– Papież był i jest dla mnie ideałem i wzorem 
do naśladowania. Pokazał nam, jak należy walczyć 
z chorobą i cierpieniem. Każdego potrafił zrozumieć 
na swój sposób. Był w swoich działaniach bardzo 
konsekwentny. Dążył do tego, by to co zaplanował, 
zawsze zrealizować. Ceniłam Go za to, że dążył 
do pokoju na świecie jak nikt inny. 

– Ojciec Święty jest dla mnie kimś bardzo 
ważnym. Zawsze tak było, ale myślę, że uświa-
domiłam to sobie dopiero po jego śmierci. Poczułam 
się tak, jakby odszedł ktoś bliski, ktoś z mojej 
rodziny. Jestem dumna z tego, że był moim 
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Rodakiem. Bardzo Go kocham i dziękuję za wszyst-
ko co dla nas zrobił. Dla mnie jest już Święty. 
Całym swoim życiem uczył nas, jak należy 
postępować. Na zawsze pozostanie w moim sercu. 

– Dla mnie Ojciec Święty był i będzie naszym 
wspólnym przewodnikiem. Jego nauki na zawsze 
pozostaną w naszej pamięci. Stanowił wzór 
prawdziwego sługi Boga. Droga powołania była dla 
niego jakby drogą krzyżową. Swoją osobą i miłością 
zdobywał serca młodych ludzi, w tym moje. Był 
„dobrym człowiekiem”. W słowa nie da się ująć, jak 
wiele zrobił dla świata. Nie mogę powiedzieć, 
że miał obywatelstwo tylko polskie. Od urodzenia 
myślę, że był tym wybranym. On nie należy tylko 
dla nas, ale całego świata i w szczególności 
do Boga. 

– Papież był i jest dla mnie ideałem i wzorem 
do naśladowania. Jego życie i posługa apostolska 
jest drogowskazem dla mnie, jak postępować i żyć. 
Pokazał nam, jak należy przyjmować wolę Boską. 
Jak przyjmować cierpienie, ból i nieść swój krzyż. 
Ojciec Święty przekazywał nam, jak należy modlić 
się, być z Bogiem, wypełniać jego wolę. A teraz 
Ojciec Święty czuwa nad nami i przygląda się nam. 
I nigdy nie pozwoli, abyśmy pozostali bez jego 
opieki i troski o nasz przyszły los i naszą wiarę. 

– Jan Paweł II był dla mnie kimś, kogo 
podziwiałam, kogo nadal podziwiam i będę 
podziwiać. Swoją obecnością dawał nam wiele 
radości. W swoim życiu osobiście widziałam 

Papieża tylko raz i wiem, że nie zapomnę tego 
do końca życia. Nigdy nie widziałam, nie znałam 
takiego człowieka jakim był papież, który potrafił 
przemówić do każdego ludzkiego serca. Był, jest i 
zawsze będzie w pamięci i w sercach każdego z nas, 
a jeśli nie każdego to na pewno w moim. Sprawił, że 
świat stał się lepszy. Nauczył przebaczać drugiemu 
człowiekowi; pokazał jak żyć, kiedy nie wszystko 
toczy się po naszej myśli. Chciał, abyśmy jego nauki 
wzięli sobie do serca i postępowali według jego 
nauczania. Wiem, że teraz jest tam, gdzie jest mu na 
pewno dobrze. Jego cierpienie na łożu śmierci było 
dla nas przykładem, jak żyć i umierać. Nie wiem, 
jak będzie wyglądało życie bez niego.   

– Papież – osoba wyniesiona na piedestał 
doskonałości przez ludzi, a ostatnio przez media. 
Mam do niego szacunek i tylko to. Mówienie, 
że „Nauczył mnie, jak kochać i być kochanym”, 
które ostatnio często pada z ust młodych i nie tylko 
młodych, jest kompletną bzdurą. Mnie kochać 
nauczyli rodzice. Wszystko, o czym nauczał Papież, 
gdy przejrzymy się z drugiej strony, uczą nas nasi 
najbliżsi. A kiedyś właśnie ich; rodziców, bliskich, 
będzie mi brakowało, nie jego. Kiedyś był mi bliski, 
kiedy zaczęłam interesować się i wgłębiać 
w zagadnienia teologiczne i biblijne; odsunął się ode 
mnie, a inaczej ja odeszłam od niego. Zawsze 
sprzeciwiałam się kłamstwu, a on nie robi nic, żeby 
to zakłamanie zmienić i naprawić. Dlaczego? Nie 
wiem. 

 
KIM BYŁ / JEST DLA MNIE OJCIEC ŚWIĘTY 

 

GŁOS ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
 

– Dla mnie Ojciec Święty był i jest człowiekiem 
Wielkim. Jego czyny są tak szlachetne i godne 
podziwu. Dzięki niemu nie tylko ja, ale wszyscy 
wierni zrozumieli, że pokój, dobro, pojednanie ludzi 
i rasowo, i narodowo i religijnie jest bardzo ważne. 
Dla mnie osobiście jest jak własny ojciec. 

– Ojciec Święty jest dla mnie osobą, którą trzeba 
szanować i naśladować. 

– Ojciec Święty był dla mnie człowiekiem, który 
kochał cały świat. Był wzorem do naśladowania. 

– Ojciec Święty kochał cały świat i cały świat 
kochał Jego. 

– Był dla mnie wzorem oraz autorytetem. Był 
drugim ojcem. 

– Był dla mnie nauczycielem i człowiekiem, 
z którego mogłem brać przykład. Uczył dobrego 
życia. 

– Dla mnie Papież jest autorytetem i wzorem. 
A przede wszystkim bardzo podziwiam Go za to, 
że zawsze miał tyle życia w sobie. Nawet, gdy już 
był bardzo chory to cierpienie Mu nie przeszkadzało 

i wychodził do ludzi, którzy zawsze na niego 
czekali. 

– Ojciec Święty jest dla mnie osobą, która 
zawsze wszystkich rozumie. Był bardzo otwarty dla 
młodzieży, był autorytetem i wzorcem. 

– Ojciec Święty był i jest dla mnie wielkim 
autorytetem i wzorem do naśladowania. Był naszym 
ojcem, który zawsze dbał o nasze dobro.  

– Ojciec Święty był i jest dla mnie wielkim 
autorytetem i wzorem do naśladowania. Po prostu 
jest wielkim człowiekiem, który bardzo dużo zrobił 
dla Polski. 

– Ojciec Święty był jest i będzie dla mnie bardzo 
dobrym i mądrym człowiekiem, jedynym w swoim 
rodzaju. Był duszą Polski i narodu. Był naszą 
nadzieją na przyszłość. Zawsze będzie w moim 
sercu najważniejszą osobą. On powinien zostać 
ogłoszony świętym dla narodu, który Go kochał, 
kocha i będzie kochać. 

– Ojciec Święty był i jest dla mnie dobrym 
człowiekiem. Takiego jak On nigdzie już nie ma. 
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WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO – MENEDŻERSKICH 
SIERADZ – 9 KWIECIEŃ 2005 

 

W sobotę 9 kwietnia w naszej szkole odbyły się 
zawody centralne jubileuszowego X Turnieju Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. 

Pierwsi uczestnicy finałów przybyli już w piątek 
wieczorem. Po kolacji w stołówce przy 
pl. Wojewódzkim udali się na nocleg do internatu ZSP 
nr 1 przy ul. Polnej oraz  do internatu Studium 
Medycznego przy ul. 3. Maja. 

W sobotę rano, przed rozpoczęciem zawodów, 
uczestnicy wraz z opiekunami przybyli do sali 
gimnastycznej. 

Pani dyrektor Ignacja Buda serdecznie powitała 
naszych gości w towarzystwie uczniów należących 
do Zespołu Pieśni i Tańca „Sieradzanie”, ubranych 
w stroje ludowe. Uczestnicy tegorocznych zawodów 
centralnych przybyli do nas m. in. z Krakowa, Konina, 
Nowego Sącza, Dębicy, Szczecinka, Elbląga, Słupcy, 
Tczewa, Mielca, Sandomierza, Kartuz, Olsztyna, Kielc, 
Brzegu, Głogowa, Kołobrzegu i Ostrowa Wielko-
polskiego. Przedstawiając krótko przebieg zawodów, 
pani dyrektor nawiązała do słów Jana Pawła II: 

Drodzy młodzi przyjaciele, bądźcie wymagający 
wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim 
wymagajcie od siebie – nie popadajcie w przeciętność – 
prosi was o to Papież, nie sprawcie mu zawodu,  

które stanowiły motto tegorocznych jednodniowych 
finałów. 

Pan Zygmunt Grzesiak, prezes Zarządu Fundacji 
Liceów Handlowo-Kupieckich, który zabrał głos po pani 
dyrektor, zwrócił m. in. uwagę na olbrzymi wysiłek 
logistyczny, jaki ponoszą szkoły będące organizatorami 
zawodów centralnych. Z całą pewnością turniej pozos-
tanie na długo w pamięci uczniów naszej szkoły: w wielu 
salach lekcyjnych przygotowano okolicznościowe 
wystawy prezentujące osiągnięcia szkoły, inaczej niż 
zwykle wyglądała sala gimnastyczna, a salę 112 
przekształcono w miejsce spożywania posiłków. W sali 
tej obecni na turnieju mogli oglądać filmy o szkole 
autorstwa naszych uczniów należących do koła MIT 205. 
Przyznać trzeba, że nauczyciele oraz uczniowie biorący 
udział w przygotowaniach i obsłudze turnieju spisali się 
na medal. 

W eliminacjach szkolnych X Turnieju Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich wzięło udział 
ponad 2500 uczniów z 97 szkół. Do zawodów 
okręgowych zakwalifikowało się 385 osób, natomiast 
w finale wzięło udział 62 uczestników z 49 szkół. 

Zawody finałowe składały się z dwóch części. 
Pierwsza – która odbyła się przed południem – 
obejmowała test wiadomości oraz sprawdzian praktyczny 
z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i znajomości 
języka obcego. Część ta miała na celu wyłonienie 10-12 
najlepszych zawodników. W tym roku do ścisłego finału 
weszło 10 osób. 

Część druga – finał ustny mający formę 
bezpośredniej rywalizacji w obecności wszystkich 
uczestników, zaproszonych gości oraz młodzieży naszej 

szkoły – rozpoczęła się o godz. 1500 w sali 
gimnastycznej. Finaliści rywalizowali o tytuł Laureata 
Turnieju, stypendia przyznawane przez Fundację Liceów 
Handlowo-Kupieckich oraz o indeksy Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu. Byliśmy świadkami 
pasjonujących zmagań, których zwycięzcą okazała się 
Barbara Dudzińska z Krakowa. 

Wykaz laureatów Turnieju przedstawia tabela. 
Magdalena Mann (3D) i Emil Makówka (5H), którzy 

reprezentowali naszą szkołę znaleźli się, niestety, poza 
pierwszą dziesiątką. Mimo to Emil otrzymał specjalną 
nagrodę ufundowaną przez Jerzego Pieniążka – senatora 
RP dla najlepszego uczestnika tegorocznych finałów 
wywodzącego się z Ziemi Sieradzkiej. 

Organizatorami X Turnieju Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo-Menedżerskich była Fundacja Liceów 
Handlowo-Kupieckich oraz Klub Szkół Aktywnych. 

Patronat naukowy nad Turniejem sprawuje 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. 

Patronat honorowy nad tegorocznym turniejem 
objęli: Łódzki Kurator Oświaty, Starosta Sieradzki 
i Prezydent Miasta Sieradza. 

Choć poziom turnieju należy uznać za wysoki, 
jurorzy spodziewali się lepszego wykorzystania 
komputera przez część uczestników zawodów. 

Organizacja X Turnieju Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo-Menedżerskich należy do  najważniejszych 
przedsięwzięć naszej szkoły w ostatnich latach. Nasza 
szkoła nigdy dotąd nie organizowała eliminacji 
ogólnopolskich. Podczas wręczania nagród Laureatom 
Turnieju byli obecni: Zygmunt Grzesiak – prezes 
Zarządu Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich, 
przewodniczący Klubu Szkół Aktywnych, Zdzisław 
Dębowski – kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie, Irena Maria Nowacka – poseł 
RP, Marian Przybylski – wicekurator łódzki, Halina 
Giżejewska – wizytator, przedstawiciel Delegatury 
w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi, Marek Król – 
członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Magdalena 
Marciniak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego, Jadwiga Maciejewska – 
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta (w imieniu Prezydenta 
Sieradza – Barbary Mrozowskiej-Nieradko), obecni 
na turnieju dyrektorzy szkół wchodzących w skład Klubu 
Szkół Aktywnych (do którego należy także nasza szkoła), 
oraz opiekunowie uczniów. 

Pod znakiem zapytania stoją dalsze losy tego 
turnieju, który przez minione 10 lat dopracował się już 
należnego znaczenia. W wyniku reformy systemu 
edukacji zmniejszył się nabór do techników 
ekonomicznych i handlowych. Koszty przeprowadzenia 
turnieju są wysokie, a MENiS tylko jeden raz włączył się 
w jego finansowanie. Miejmy nadzieję, że ta cenna 
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inicjatywa edukacyjna „obroni się” i za rok odbędzie się 
kolejna edycja tego turnieju. 

Laureaci Turnieju otrzymali wiele cennych nagród, 
np. cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, 
przenośny odtwarzacz CD. Przyczyniła się do tego 
zapobiegliwość dyrekcji i nauczycieli oraz hojność 
sponsorów, do których należeli m. in.: parlamentarzyści – 
Irena M. Nowacka, Cezary Grabarczyk i Jerzy Pieniążek, 
Starosta Sieradzki, Prezydent Miasta, członkowie zarządu 
firm takich jak: „Terplast”, „Pharma Terpol” S. A., 
Agencja Rozwoju Regionalnego, „Sommer” Polska, 
„Eko-Oil”, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Supermarket „Albert”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe „Mark-Bud”, Hurtownia „Atest” K. Biernata 
i D. Kobierskiego oraz właściciele wielu małych 
i średniej wielkości firm sieradzkich: M. i S. Gajewscy, 
J. Gaik, K. Grabicka, D. Hajduk, B. Jabłońska, J. Kubis, 
J. Kucharski, B. Michalak, S. J. Musiał, E. Wewersowicz, 
E. Zakrzewska, M. Zalewska. 

Nasza szkoła godnie przyjęła i uhonorowała swoich 
gości, uczniów, opiekunów i dyrektorów placówek 
oświatowych z różnych miast Polski. Należycie 
zaprezentowano szkołę, jej osiągnięcia dydaktyczne, 
wychowawcze, współpracę międzynarodową, a także 
miasto znane z cennych zabytków i region sieradzki. 

 
Lista Laureatów X Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 

Sieradz, 9 kwietnia 2005 r. 
 

Zajęte miejsce Imię i nazwisko laureata Szkoła 
I Dudzińska Barbara Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie 
II Malesza Magdalena I Liceum Ogólnokształcące w Koninie 
III Grzybowski Przemysław I Liceum Ogólnokształcące w Koninie 
IV Ziółkowski Sebastian Zespół Szkół nr 1 w Szczecinku 
V Świadek Anna Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie 
VI Cyman Władysław Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
VII Grzywna Marcin Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu 
VIII Jagodziński Marek Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie 
IX Paprocki Damian Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu 
X Gibała Elżbieta Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu 

 

WYWIAD Z BARBARĄ DUDZIŃSKĄ 
ZWYCIĘZCĄ X TURNIEJU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH 

 

1. Czy pytania w finale były Twoim zdaniem trudne? 
– Nie, lecz jest mi wstyd, ponieważ na jedno pytanie nie odpowiedziałam. 
2. Czy lubisz wiedzę ekonomiczną? 

      – Tak, lubię i mogę powiedzieć, że jest to moja życiowa pasja. 
3. Czy w przyszłości chcesz iść na studia z nią związane? 
– Tak. Mam zamiar iść na Akademię Ekonomiczną w Krakowie. 
4. Czy wygrana jest dla Ciebie zaskoczeniem? Może przeczuwałaś, że zwyciężysz? 
– Jest to dla mnie totalne zaskoczenie i ogromny szok; tym bardziej, że w ogóle miało mnie tu nie być! 
5. Czy to jest Twój największy sukces życiowy, czy też były już jakieś wcześniejsze zwycięstwa? 
– To mój największy sukces. Jest to także mój pierwszy konkurs, w którym wzięłam udział. 
6. Czy podobała Ci się atmosfera, jaka panowała w szkole podczas trwania Turnieju? 
 – Tak. Czułam się tu bardzo dobrze, bardzo gorąco przyjęto nas przez uczniów, a także przez 
nauczycieli i Panią dyrektor. 
7. Czy przed Turniejem byłaś bardzo stremowana, czy raczej spokojna? 
– Byłam bardzo spokojna. 
8. Jak podchodziłaś do turnieju: jak do zwykłego sprawdzianu, czy też jakoś inaczej się  wewnętrznie 

przygotowałaś? 
– Potraktowałam ten turniej jak zwykły sprawdzian. Na naukę zupełnie nie miałam czasu. 
9. Jak się czujesz jako zwycięzca? 
– Czuję się zaszczycona tym wyróżnieniem (było przecież tylu poważnych przeciwników), przeżyłam szok 
i w ogóle nie wiem już, co powiedzieć... 
10. Czy nagroda Cię satysfakcjonuje? Jesteś zadowolona? 
– Jestem bardzo zadowolona. Z moim udziałem odbyła się tu „ niema walka” między zawodnikami. 
Wszyscy wypadli bardzo dobrze. A to, że mi się udało wygrać taką wspaniałą „rzecz” jak opłacenie 
studiów,  to dla mnie wielki zaszczyt, choć już dziś mam wątpliwości czy z niego skorzystam. 

Wywiad z Barbarą Dudzińską przeprowadziła Kaja Szumicka
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Wiersze Szymona Kasprzaka 

 
 

KURIER SPORTOWY 
 

W Międzyszkolnych Zawodach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sieradzkiego w piłce siatkowej, 
które odbyły się w dniach 14-18 marca, drużyny dziewcząt i chłopców naszej szkoły zajęły piąte miejsce. 

W dniu 1 IV 2005 r. w „Jagiellończyku” i w „Żeromskim” odbyły się powiatowe zawody w koszykówce 
dziewcząt. Nasza żeńska drużyna zajęła V miejsce. Reprezentowały nas: 

 

Majchrzak Marta II B 
Majchrzak Paulina II B 
Kwiatkowska Katarzyna II A 
Klimowicz Ewelina II E 
Kozieł Justyna I B 

Olejnik Karolina II A 
Zaremba Elżbieta I B 
Lipka Joanna II B 
Stefaniak Maria II F 
Garncarek Justyna II F 

 

W dniu 12 IV 2005 r. odbyły się w Złoczewie rejonowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt. Nasza 
reprezentacja w składzie: Justyna Kozieł (1B), Katarzyna Krawczyk (2E) i Agnieszka Pawlik (2C) zajęła 
I miejsce. Chłopcy z kolei zajęli V miejsce. 

Gratulujemy!!!

„Przyjaźń” 
 

Przyjaźń to skarb, którym możemy obdarzyć bliska nam 
osobę. Na przyjaźń zasługuje człowiek, który jest zaufany, 
uczuciowy wobec drugiego. Potrafi przeżywać razem nie 

tylko chwile radości i szczęścia ale również zło i cierpienie. 
Przyjaciel to człowiek zasłużony, honorowy w pełni oddany, 

który dopomoże w trudnej sytuacji, doradzi, a nawet 
skrytykuje. Człowiek potrzebuje przyjaciół bo bez nich życie 

straciło by sens, stając się szarym monotonnym w koło 
powtarzającym się dniem. Czym dla ptaka są skrzydła, tym 

dla człowieka przyjaźń, wznosi go ponad proch ziemi. 
 

„Miłość” 
 

Miłość nie jedno ma imię. Miłość może być gorąca,  
namiętna, czuła, wyjątkowa, głęboka. Kochać to nie to 

samo co nienawidzić. Obdarzanie kogoś uczuciem i 
docenianie jego wartości to skarb który nie każdy posiada. 
Milczenie jest zlotem lecz nie w tym przypadku. Człowiek 
jest po to by go kochać i mówić mu o tym z całego serca. 

Istota kochana kochająca jest dowartościowana i szczęśliwa 
ponieważ ma swój cel w życiu dla którego warto żyć. 

„Życie” 
 

Życie to wielka gra w której wiele osób nie zna jej zasad. 
Życie to kamienista droga usłana kolcami. Dar od Boga, 

którego nie potrafimy w pełni wykorzystać. W życiu tak jak 
w grze. Jesteśmy pionkami własnego losu. Kiedy już 

poznamy sens życia wygramy grę z samym sobą i spełnimy 
się w swojej roli na ziemi. 

„Wiara” 
 

Wiara to szczególne i bogate słowo. 
Dzięki wierze pokonujemy problemy 

jakie niesie nam życie, jesteśmy umocnieni duchowo 
i potrafimy wiele przezwyciężyć. 

Człowiek bez wiary jest osamotniony wewnętrznie, 
Stając się pustą małowartościową nic nie znaczącą istota. 

Wiara to podpora, z która żyjemy na co dzień. 
„Teatr życia” 

 
Życie wszystkich znajdujących się we wspólnocie to wielki 

teatr. W Królestwie Niebieskim otrzymaliśmy od Boga 
wspaniały dar jakim jest szansa i równocześnie rola, która 

powinniśmy dobrze wykorzystać. od nas zależy kim 
będziemy i jak wysoko zajdziemy po stromych schodach 
życia. Deski teatru to nic innego jak ziemia po której 

stąpamy każdego dnia. To na scenie rozgrywają się nasze 
losy. Jesteśmy marionetkami własnego przedstawienia, 
którymi ktoś zarządza bez naszej zgody i świadomości. 

Zakładane przez nas maski ukrywają prawdziwe uczucia. 
Prowadzi to do złego odbioru naszych intencji przez co 
stajemy się fałszywi i zakłamani. Grajmy sprawiedliwie, 
mądrze wykorzystujmy talenty i wysławiajmy się tak jak 

podpowiada nam wewnętrzny glos. Nie dajmy się 
zastraszyć i manipulować własnym życiem. Na świecie jest 
wiele teatrów i granych w nim ról, ponieważ każdy z nas 

jest sprawcą i bohaterem własnego losu. 

 
„Chwila” 

 
Życie to rwący potok górski. 

Cieszmy się każdą jego sekundą, minutą, godzina. 
Łapmy chwile, które w sposób niezauważalny idą w 

zapomnienie. 
Chwile, które swym pięknem urzekają i prowadza do 

szczęścia. 
Życie każdego z nas składa się  z  wielu rozmaitych i 

niezapomnianych chwil 
przepełnionych uczuciem, radością, złem i nienawiścią. 

Umiejmy czerpać z nich dużo pozytywnej energii, 
która potrzebna jest na co dzień w szarej rzeczywistości. 
Chwila jest ulotna, chwytajmy ja póki nie jest jeszcze za 

późno. 
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WYRUSZYLIŚMY ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA 
 

12 marca 2005 roku odbył się XXX Jubileuszowy Rajd Powstańców Styczniowych 1863 r. „Śladami 
Łuki Bakowicza”. Po raz drugi wzięli w nim udział członkowie Szkolnego Koła Turystyczno – 
Krajoznawczego. Naszą szkołę reprezentowali: Agnieszka Kłopotek i Sylwia Majchrzak (2E), Jarek 
Wojtysiak i Mateusz Wolman (3C) oraz Natalia Mikołajczyk, Katarzyna Szcześniak, Kamil Grzyb oraz 
Krzysztof Kijański (1F). Opiekę nad grupą sprawowali p. prof. Iwona Bednarek i p. prof. Jacek Gruszka. 

Trasa rajdu wiodła z Chojnego przez Stoczki, Sokołów, Budziczną aż do Dąbrowy Wielkiej – 
miejsca urodzenia Teodora Goździkiewicza. W Chojnem obejrzeliśmy renesansowy kościółek św. Anny, 
wysłuchaliśmy także informacji o jego historii, którą przedstawił pan Andrzej Ruszkowski. Następnie 
przeszliśmy do Stoczek – miejscowości, w której urodził się Łuka Bakowicz, bohater powieści Teodora 
Goździkiewicza. Dalsza trasa rajdu prowadziła przez malownicze (dzięki śniegowi) lasy do Sokołowa 
i Budzicznej, gdzie w Szkółce Leśnej czekało na nas: ognisko, kiełbaski i gorąca herbata. Przy ognisku 
mieliśmy okazję poznać pana Piotra Goździkiewicza, syna pisarza, i Marcina Goździkiewicza, jego wnuka. 
W Budzicznej odbyły się ponadto konkursy: wiedzy o powstaniu styczniowym w Sieradzkiem, 
ze znajomości twórczości Teodora Goździkiewicza oraz na wykonanie wiersza lub piosenki o tematyce 
powstańczej. W pierwszym wzięła udział Agnieszka Kłopotek (zajęła IV miejsce), a w drugim 
reprezentowała nas Sylwia Majchrzak, która recytowała wiersz Marii Konopnickiej pt. O Zarembie. 

W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy II miejsce!!! W nagrodę otrzymaliśmy piłkę do piłki nożnej oraz 
wydaną w tym roku po raz drugi książkę „Śladami Łuki Bakowicza” z autografami syna i wnuka pisarza 
oraz pani Krystyny Brodowskiej, szefowej Sieradzkiego Oddziału PTTK. Rajd zakończył się w Dąbrowie 
Wielkiej. 

 
00W czwartek 10 III br. o godz. 13  uczniowie kl. 1 F wzięli udział w promocji III wydania książki 

Teodora Goździkiewicza pt. Sprawy Łuki Bakowicza, która odbyła się w czytelni Powiatowej Biblioteki 
Publicznej. 
 

WYSTAWA MALARSTWA ADAMA PĘKALSKIEGO W BWA 
 

11 III 2005 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu odbył się wernisaż malarstwa 
satyrycznego Adama Pękalskiego. Uroczyste otwarcie wernisażu rozpoczęło  się o godzinie 1800. 
Uczestniczyło w nim wielu gości, lokalne  media oraz uczennice z klasy I A, które reprezentowały naszą 
szkołę. 

Pani Małgorzata Piotrkowska, dyrektor BWA w Sieradzu, przybliżyła obecnym  osobę Adama 
Pękalskiego – jego biografię i dotychczasowe najważniejsze dokonania. Dowiedzieliśmy się, że Adam 
Pękalski urodził się w Gdańsku w 1975 roku. Obecnie mieszka w Sopocie, skąd przywiózł swe prace. 
W latach 1995-2002 kształcił się na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w dziedzinie grafiki i malarstwa. 

Po słowie wstępnym pani dyrektor, artysta wyraził zadowolenie, że może się spotkać z zaproszonymi 
na otwarcie wernisażu osobami oraz publicznością, która dopisała. Następnie każdy mógł indywidualnie 
przyjrzeć się obrazom. Malarz interpretował prace w sposób „swobodny” lecz tak, by dla zwiedzających 
było zrozumiałe ich przesłanie. Przedstawiają one pełen humoru, satyryczny i graficzny sposób postrzegania 
i odbierania świata. Dzieła te przedstawiają świat współczesny oraz antyczny. Obrazy zostały  namalowane 
pastelami oraz akwarelami. Widać, że artysta przywiązuje uwagę do szczegółów. Niektóre obrazy nawiązują 
do słabszych i  negatywnych cech charakteru człowieka. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pracami malarskimi Adama Pękalskiego.
 

 Dominika Szałek i Paulina Płaczek (I A) 
 

W poniedziałek 25 IV w Teatrze Miejskim zostanie wystawiony spektakl Piaskownica przez grupę 
teatralną „Zamkowa”. O godz. 900-1000 obejrzą go klasy 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 2 A, 2 C, 1 D, 1 F pod opieką 
p. prof. A. Bzurskiej, K. Jaworskiej-Griese, S. Smorawskiej i B. Wysoty, a o godz. 1000-1100 – klasy 1 A, 
1 E, 1 C, 2 B, 2 E, 2 F, 3 D, 3 E pod opieką p. prof. R. Brzezieckiego, Z. Grzesiak, M. Skoczylas i J. Zemły. 

Siódmy w roku szkolnym 2004/2005 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Dominika Szałek 
(I A), Paulina Płaczek (I A), Kaja Szumicka (I F), Szymon Kasprzak (II B) pod kierunkiem p. prof. Grzegorza Brodackiego. 


	„Chwila”

