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WIELKANOC 
 

WIELKANOC, najważniejsze  i najstarsze  święto 
chrześcijaństwa,  obchodzone  na  pamiątkę 
Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w dniu 
żydowskiej  Paschy,  a  od  soboru  w  Nicei  (325) 
w pierwszą  niedzielę  po  pierwszej wiosennej  pełni 
Księżyca  (tj.  między  21  marca  a  25  kwietnia). 
Obchody  religijne  Wielkanocy  rozpoczyna 
odbywająca się wczesnym rankiem procesja  i msza, 
w  Kościele  katolickim  zwana  rezurekcją,  w 
prawosławnym –  jutrznią. W  tym dniu spożywa się 
uroczyste  śniadanie  w  gronie  rodzinnym, 
poprzedzone  składaniem  sobie  życzeń.  Wielkanoc 
wieńczy  okres Wielkiego  Postu  i  poprzedzający  ją 
Wielki Tydzień.  Jest czasem  radości  (symbolizuje  ją 
biały kolor  szat  liturgicznych).   Z Wielkanocą wiążą 
się  liczne  religijne  i  ludowe  obrzędy:  święcenie 
pokarmów, pisanki, śmigus‐dyngus. 

Święta Wielkanocne mają  bogatą  tradycję.  Są 
niezwykle  barwne,  towarzyszy  im wiele  obrzędów. 
Po wielkim poście – kiedyś bardzo  ściśle przestrze‐
ganym –  ludzie z niecierpliwością czekali na odmia‐
nę.  O  wielu  obyczajach  pamiętamy  także  dzisiaj. 
Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne. 
 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 
 

Palemki na szczęście 
 

Wielki Tydzień  zaczyna  się Niedzielą Palmową. 
Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – 
rózgi  wierzbowe,  gałązki  bukszpanu,  malin, 
porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, 
kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palemki biło 
się nią  lekko domowników, by zapewnić  im szczęś‐
cie na  cały  rok. Połkniecie  jednej poświęconej bazi 
wróżyło zdrowie  i bogactwo. Zatknięte za obraz  lub 
włożone do wazonów palemki  chroniły mieszkanie 
przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

 

Świąteczne porządki 
 

Przed  Wielkanocą  robimy  wielkie  świąteczne 
porządki  nie  tylko  po  to,  by  mieszkanie  lśniło 
czystością.  Porządki  mają  także  symboliczne 
znaczenie – wymiatamy  z mieszkania  zimę, a wraz 
z nią wszelkie zło i choroby. 
 

Święconka 
 

Wielka  Sobota  była  dniem  radosnego  oczeki‐
wania. Koniecznie należało tego dnia  poświęcić  ko‐ 

 
szyczek  (albo wielki  kosz)  z  jedzeniem.  Nie mogło 
w nim  zabraknąć  baranka  (symbolu  Chrystusa 
Zmartwychwstałego),  mięsa  i  wędlin  (na  znak,  że 
kończy się post). Święcono też chrzan – bo „gorycz 
męki  Pańskiej  i  śmierci  została  zwyciężona  przez 
słodycz  zmartwychwstania”,  masło  –  oznakę 
dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę 
jadło się następnego dnia, po  rezurekcji. Tego dnia 
święcono też wodę. 
 

Lany poniedziałek 
 

Lany poniedziałek,  śmigus‐dyngus,  święto  lejka 
–  to  zabawa,  którą  wszyscy  doskonałe  znamy. 
Oblewać  można  było  wszystkich  i  wszędzie. 
Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na 
zamążpójście.  A  jeśli  któraś  się  obraziła  –  to 
nieprędko  znalazła męża. Wykupić  się można  było 
od  oblewania  pisanką  –  stąd  każda  panna  starała 
się,  by  jej  kraszanka  była  najpiękniejsza.  Chłopak, 
wręczając  tego  dnia  pannie  pisankę,  dawał  jej  do 
zrozumienia, że mu się podoba. 
 

Specjalnie dla dziewcząt 
 

Uwaga  dziewczyny,  –  jeżeli  w  Wielką  Sobotę 
obmyjecie  twarz w wodzie, w  której  gotowały  się 
jajka  na  święconkę,  to  znikną  piegi  i  inne manka‐
menty urody. 

Anna Głuch 
 

WIOSNA 
 

Wiosna wkoło jest wesoło, 
słońce grzeje, 
świat się śmieje, 

puszcza pąki kwiat jabłonki, 
przebiśniegów dzwonią dzwonki 

i latają już skowronki, 
pohukuje sowa w lesie,  

aż się 
w drzewach echo niesie. 

Niedźwiedź, lisek oraz jeż, 
obudziły się już też, 

każdy kręci się i szuka, 
aby wpadło coś do brzucha. 

Wiosna wszystkich obudziła, 
cały świat rozpromieniła, 

wiosną wszystko jest ładniejsze, 
bo słoneczko jest cieplejsze. 

 
Magdalena Cieślar 
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DZIEŃ PAPIESKI 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez 
to, czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II – Encyklika „Veritatis splendor” 
 

W piątek 3 IV 2009 r. obchodziliśmy uroczyście Dzień Papieski. Młodzież zgromadzona na sali 
gimnastycznej wzięła udział w uroczystym apelu poświęconym 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II. W apelu, 
który rozpoczął się o godz. 9.50 uczestniczyli uczniowie z klas: 1A, 1B, 1D, 1F, 1L, 2A, 2U, 3D, 3L I 3C. 

Apel rozpoczął się od podziękowań przekazanych przez Kapitułę i stypendystów „Stypendium 
Pokolenie JP II” ofiarodawcom, którzy od października 2008 roku przekazywali środki pieniężne 
na stypendia dla wybranych wówczas uczniów ZSP Nr 2 w Sieradzu. Okolicznościowymi dyplomami 
uhonorowano blisko 70 dobroczyńców, spośród których połowa to osoby na co dzień nie związane 
ze szkołą, druga zaś połowa to nauczyciele oraz pracownicy administracji zatrudnieni w naszej szkole. 

Po zakończeniu pierwszej, oficjalnej części apelu, uczniowie wzięli udział w programie 
okolicznościowym, poświęconym  4. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Program ten przygotowali pod 
kierunkiem p. prof. Sylwii Dęgi nast. uczniowie: 
- Mateusz Gidelski, Robert Grabiński (2b), Aldona Owczarek (2c), Artur Pertkiewicz, Kamil Pietrzak, 
Michał Szewczyk (2d), Justyna Feliksiak, Marta Osiewała (2A), Sebastian Góźdź (2B), Kamila Sibińska 
(2U) – recytatorzy, 
- Katarzyna Podsiadła, Justyna Prus, Barbara Skowron, Julita i Natalia Stachura (2A) – chórek, 
- Łukasz Chilczuk i Bartłomiej Rosłan – gitara, 
- Michał Michalski (3B) – obsługa techniczna. 

Po zakończeniu apelu ofiarodawcy „Stypendium Pokolenie JP II” spotkali się w bibliotece szkolnej 
z dyrekcją i panem Andrzejem Domańskim, głównym specjalistą w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Sieradzu. 

Dziękujemy p. prof. Sylwii Dędze oraz paniom prof. Marii Bogdańskiej i Henryce Głogowskiej 
za przygotowanie tegorocznego Dnia Papieskiego w naszej szkole. 
 

II FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
 

W piątek 20 marca br. odbył się na sali gimnastycznej „II Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”. 
W konkursie wzięły udział następujące klasy: 1A, 2A (grupa niemiecka i angielska), 3A, 2B, 2b, 2L, 

2U, 3D oraz 3F, które zaprezentowały swoje umiejętności zarówno muzyczne, taneczne, jak i aktorskie. 
Mogliśmy podziwiać występy zespołów, lecz nie zabrakło także solistów. Nie zapominajmy jednak o tym, 
iż by wystąpić przed tak liczną publicznością wiele osób musiało zdusić w sobie niemałą tremę. 

Organizacją tej imprezy zajęły się panie prof. Karina Szymczak, Karolina Smus oraz Krystyna 
Laszczyk. Przygotowanie całego przedsięwzięcia zajęło bardzo dużo czasu, wysiłku a nierzadko 
cierpliwości. Pani prof. K. Szymczak wpadła na wspaniały pomysł, by zamiast banalnych przedstawień 
poszczególnych wykonawców, zastąpić je krótkimi kabaretowymi skeczami. 

Przed rozpoczęciem, przy wejściu na salę gimnastyczną rozdawane były karteczki, na których można 
było głosować na wykonawcę, który najbardziej przypadł nam do gustu. Festiwal rozpoczął się o godzinie 
9:50. Na sali panowała atmosfera radości, podniecenia i napięcia spowodowanego oczekiwaniem na kolejne 
występy. Wszyscy śmiali się i dokazywali. Marcel Suwała niczym paparazzi fotografował występy 
festiwalowych uczestników oraz publiczność. Po zakończeniu występów uczniowie z klasy 2A zebrali głosy 
i dokonali ich podliczenia. Natomiast jury w składzie: pani dyrektor Magdalena Marciniak, p. prof. Robert 
Brzeziecki, Henryka Głogowska, Janina Zemła oraz siostra A. Tarabuła udali się na naradę, aby wyłonić 
laureatów festiwalu. 

Oto wyniki: I miejsce zajęła klasa 2L, II miejsce ex aequo zajęły klasy 2A – grupa niemiecka („Und 
alles nur, weil ich dich liebe”) i klasa 2b („Crack that”), natomiast III miejsce zajęła klasa 2B, która ponadto 
zdobyła nagrodę publiczności. Zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody. 

Zabawa była świetna i jestem przekonana, że wszystkim uczestnikom na długi czas pozostaną miłe 
wspomnienia z tej imprezy. 

Marlena Dubiak 
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KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 
 

W piątek 20 III 2009 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej (zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana”). Tematem testów 
konkursowych były ewangelie synoptyczne. Konkurs odbywał się w sali 07, trwał 45 minut. Uczestnicy 
mieli za zadanie odpowiedzieć prawidłowo na 45 pytań dotyczących Ewangelii wg Mateusza, Marka 
i Łukasza. 

W konkursie wzięły udział nast. osoby: Marika Bartosik (1A), Sylwia Nowak (1A), Patrycja Perka 
(1D), Agata Powalska (1D), Dawid Matusiak (2B), Marta Rogalska (2D), Monika Salomon (2D) i Marcin 
Młoczek (2F). 

Trzy pierwsze miejsca zajęli kolejno: 
1. Monika Salomon, 
2. Marta Rogalska, 
3. Dawid Matusiak. 

Uczniowie ci tym samym zakwalifikowali się do diecezjalnych eliminacji, które zaplanowano na 21  
kwietnia we Włocławku. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu konkursu było uzyskanie ponad 50% 
maksymalnej liczby punktów w rozwiązywanym teście. 

Nad przebiegiem etapu szkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej czuwali p. prof. D. Danielewski 
i M. Siniarska. 
 

DZIEWCZYNY NAMALOWAŁY DZIESIĄTĄ STACJĘ DROGI KRZYŻOWEJ 
 

W czasie rekolekcji wielkopostnych w parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu została 
zaprezentowana praca malarska 4 uczennic naszej szkoły. Weronika Ciapa, Paulina Pałucka, Marta Świstacz 
(3A) i Paulina Świniarska (1F) namalowały X stację drogi krzyżowej – Obnażenie Jezusa z szat. Każda 
szkoła należąca do tej parafii miała za zadanie namalowanie jednej stacji, ich wybór dla poszczególnych 
szkół odbył się przez losowanie. Zadanie to nie było łatwe, ponieważ płyta, na której malowano, była 
pokaźnych rozmiarów. Jednak dziewczyny poradziły sobie doskonale. W ciągu dwóch tygodni, poświęcając 
dziennie kilka godzin, przygotowały obraz według własnej koncepcji i wizji. 

Komplet wszystkich 14 stacji można oglądać do 30 kwietnia w domu wystawowym przy parafii 
Wszystkich Świętych. Zapraszamy. 

P. Prof. Marta Siniarska 
 
 

 
 
 

Siódmy w roku szkolnym 2008/2009 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: 
Magdalena Cieślar, Anna Głuch, Justyna Stangret (1A), Jesika Szewczyk (1L), Marlena Dubiak (2A) i Ewelina 
Wojtynka (1a) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 

 
NA STÓŁ WIELKANOCNY 

 
KOPIEC Z PIECZARKAMI I JAJKIEM 

 
Składniki: 

• 2 opakowania mrożonego ciasta francuskiego, 
• Farsz: 80 dag pieczarek, 3 cebule, 4 kajzerki, 4 jajka, 2 pęczki natki pietruszki, 4 łyżki śmietany, jajka 

na twardo, żółtko, sól, świeżo mielony pieprz. 
 
Przygotowanie: 
 

1. Ciasto francuskie rozmrozić, pokroić radełkiem na średniej wielkości kwadraty. 
2. Farsz: 

Pieczarki umyć, obrać i pokroić w kostkę. Cebulę drobno posiekać i zeszklić na oliwie. 
Dodać pieczarki. Całość poddusić do momentu, gdy nie odparuje woda. 
Przełożyć do miski, odstawić do wystudzenia. 

3. Natkę pietruszki opłukać, osuszyć i drobno posiekać. Kajzerki (najlepiej dwudniowe) pokroić w małą 
kostkę. Bułkę i natkę dodać do pieczarek. Do miski wbić jajka i wlać śmietanę. Doprawić do smaku 
solą i świeżo mielonym pieprzem. Wymieszać. 

4. Na środku kwadratu rozsmarować porcję farszu pieczarkowego. Na masie ułożyć po jednym obranym 
jajku. Zlepić rogi ciasta tworząc zamkniętą kopułę. Wierzch posmarować rozkłóconym żółtkiem. 

Piec w temp. 190-2000C. 
Uwaga! Farsz można przełożyć do wysmarowanej masłem, wysypanej bułką tartą blaszki kosówki 
i upiec wspaniały pasztet dla jaroszy! 

 
ROLADKI CIELĘCE 

 
Składniki: 
 

• 8 sznycli z górki cielęcej (po ok. 7 dag każdy), 
• 6 dag suszonej żurawiny amerykańskiej, 
• 5 dag orzechów włoskich, 
• 4 dag miękkiego masła, 
• 100 ml czerwonego wytrawnego wina, 
• 200 ml sosu z pieczeni cielęcej, 

• 1 łyżka masła, 
• 1 łyżka oleju, 
• 1 łyżka zimnego masła, 
• ½ pęczka bazylii, 
• papryka czerwona słodka, 
• sól, pieprz. 

 
Przygotowanie: 

1. Listki bazylii, żurawinę i orzechy rozdrobnić mikserem. Doprawić do smaku solą i pieprzem, 
a następnie wymieszać z masłem w małej miseczce. 

2. Sznycle osuszyć papierowym ręcznikiem, oprószyć z obu stron solą i pieprzem. Jedną stronę 
posmarować przygotowanym masłem żurawinowym. Zwinąć w roladki i spiąć wykałaczkami. 

3. Na rozgrzanej łyżce masła i oleju obsmażyć roladki ze wszystkich stron, podlewając wydzielającym się 
tłuszczem. Na 2-3 minuty przed końcem smażenia ogień zwiększyć do maksimum. Wlać wino, krótko 
zagotować. 

4. Roladki wyłożyć na półmisek. Wino prawie całkowicie wygotować, zalać sosem z pieczeni cielęcej. 
Zredukować o połowę. Gorący sos doprawić do smaku solą, pieprzem i słodką papryką. Następnie za 
pomocą trzepaczki rozprowadzić w nim zimne masło. Serwować z roladami. Danie doskonale komponuje 
się z ziemniakami z wody. 

 
Smacznego!!! 
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Z ŻYCIA TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW „ZAMKOWA 15” 
 

W dniach 5-6 II Paulina Czyżak (2B), która jest członkiem TWI „Zamkowa 15”, wzięła udział 
w szkoleniu w Spale zorganizowanym przez Fundację FERSO oraz Narodową Agencję Programu 
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. 

Celem szkolenia było wprowadzenie w podstawowe zasady obowiązujące w tym programie. 
Paulina zapoznała się z zasadami tworzenia i realizacji projektu w ramach akcji: Wolontariat 

Europejski, Wymiany Międzynarodowe oraz Inicjatywy Lokalne, poznała też wielu ciekawych ludzi, którzy 
działają w szkołach i na wyższych uczelniach województwa łódzkiego. 

 
We wtorek 17 III o godz. 1430 odbyły się w naszej szkole warsztaty fotograficzne, które poprowadził 

pan Ryszard Sierociński, prezes Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Bezpośrednio po warsztatach 
na korytarzu I piętra nastąpiło otwarcie wystawy fotograficznej Mateusza Chrabelskiego (2B) pt. Impresje. 
 

19 III gościli w naszej szkole, zaproszeni przez TWI „Zamkowa 15” wolontariusze, którzy znaleźli się 
w Polsce dzięki akcji Wolontariat Europejski, koordynowanej w Łodzi przez Fundację FERSO. 

Clement, pochodzący z Francji, i Natalie, która przyjechała do Łodzi ze Szwecji, poprowadzili 
dwugodzinne warsztaty dotyczące praw zwierząt i recyklingu. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klasy 
2D i 4L pod opieką p. prof. K. Pastusiak i siostry A. Tarabuły. 

Towarzystwo planuje zorganizowanie kolejnych warsztatów prowadzonych przez Clementa i Natalie 
jeszcze w tym roku szkolnym. 
 

Z inicjatywy Towarzystwa w środę 1 IV o godz. 9.00 odbyły się warsztaty projektowania i tworzenia 
palm wielkanocnych, które przeprowadziła pani Józefa Chaładaj, natomiast w piątek 3 IV na korytarzu 
I piętra zorganizowano kiermasz kartek, ozdób i wypieków wielkanocnych. 
 

Z ŻYCIA WOLONTARIATU 
 

Od 16 marca Szkolny Wolontariat współpracuje z Domem Opieki Społecznej „Bankowiec” w Sieradzu. 
Uczennice z klas: 1A, 1F, i 2B odwiedzają pensjonariuszy „Bankowca”, czytają książki i gazety, robią 
drobne zakupy. Wolontariuszki spotkały się wcześniej z panią psycholog Izabelą Filipek, która przedstawiła 
im warunki współpracy. 
 

Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
 

24 marca odbył się konkurs na kartkę wielkanocną zorganizowany przez OHP w Sieradzu i Samorząd 
Uczniowski. W warsztatach, podczas których wykonywano kartki, wzięły udział: M. Cieślar, 
M. Karczmarek, J. Kowalczyk, A. Kosatka, K. Szabliska i J. Zaborowska (1A), P. Czyżak, P. Miłek, 
P. Rosłan, A. Szymonik i A. Wania (2B). Najlepsze kartki zostaną przesłane do Łodzi, gdzie nastąpi 
rozstrzygnięcie konkursu. 

(ibis) 
TERMINARZ 

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
Czerwiec 2009 

 
Etap pisemny (wszystkie zawody) – 15 VI 2009 (poniedziałek) – godz. 1200 (120 minut) 
 
Etap praktyczny – technik handlowiec – 16 VI 2009 (wtorek) – godz. 900 (240 minut) 

technik ekonomista – 16 VI 2009 (wtorek) – godz. 900 (240 minut) 
technik logistyk – 17 VI 2009 (środa) – godz. 900 (180 minut) 

 
Etap praktyczny egzaminu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej rozpocznie się od 22 VI 2009 r. 
 
Na egzamin zdający zgłasza się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. 
Wydanie dyplomów – 28 VIII 2009 r. 
 

PRAKTYKI ZAWODOWE KLAS 3D, 3L, 3F ODBĘDA SIĘ W DNIACH 4V – 29 V 2009. 
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KOMUNIKATY 
 

W dniach 9-10 III odbyły się Dni Otwarte Szkoły. Wzięli w nich udział uczniowie niemal z wszystkich 
gimnazjów powiatu sieradzkiego. Formuła tegorocznych dni otwartych była podobna do zeszłorocznych. W tym 
roku zajęcia lekcyjne dla gimnazjalistów przeprowadzili nast. nauczyciele: S. Dęga (j. polski), K. Pastusiak 
(j. angielski), K. Krawczyk (j. niemiecki), K. Focht (rachunkowość), A. Jabłońska (logistyka), M. Świniarski 
(gosp. elektr.), A. Krynicki (geografia), M. Woźniak (zajęcia gastronomiczne). 

W piątek 13 III na wycieczkę do Łodzi pojechała klasa 1B pod opieką p prof. M. Kwiatusińskiej 
i K. Pastusiak. Uczniowie i nauczyciele w kinie „Silver Screen” obejrzeli film pt. Slum dog. 

We wtorek 24 III uczniowie klas 1F i 1L obejrzeli w muzeum okręgowym wystawę archeologiczną 
z p. prof. W. Grzesiakiem. 

W czwartek 26 III do Częstochowy pojechały klasy: 3A, 3U, 4D, 4E, i 4F pod opieką p. prof. 
A. Bzdurskiej, D. Danielewskiego, Z. Kołodzieja, R. Miśkiewicz, M. Plesiewicz, M. Siniarskiej, siostry 
A. Tarabuły i księdza M. Pachlińskiego. 

W czwartek 26 III w Teatrze Wielkim w Łodzi uczniowie z klasy 2B obejrzeli Hrabinę Moritz wraz 
z wychowawczynią, p. prof. A. Barwaśną. 

W dniach 26-27 III odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami uczniów klas 
maturalnych. 

Zajęcia z doradztwa zawodowego odbyły się: we wtorek 31 III – dla klasy 2d i 2U oraz w czwartek 2 IV – 
dla klasy 2c. 

Od środy 1 IV na korytarzu I piętra możemy zapoznać się z wystawą okolicznościową poświęconą 
IV rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, którą przygotowała p. prof. A. Barwaśna wraz z uczniami klasy 2B. 

W poniedziałek 6 IV klasy 1a, 2a i 2D wzięły udział w konferencji z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Trzeźwości. Tego dnia klasa 1L wraz z wychowawczynią, p. prof. A. Jabłońską, podczas wycieczki do Studia 
„Relax” poznawali na czym polega zdrowy tryb życia. 

Także w poniedziałek 6 IV w sali 101 odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
dla sprzedawców z klasy 2a i 2b zsz; nad przebiegiem egzaminu czuwała p. prof. M. Woźniak. 

We wtorek 7 IV został przeprowadzony etap praktyczny próbnego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe; o godz. 800 dla zawodów technik ekonomista i technik handlowiec (240 min) oraz 
o godz. 900 dla zawodu technik logistyk (180 min). 

W dniach 7-8 IV wzorem lat ubiegłych przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Organizatorami 
tegorocznych rekolekcji byli p. prof. D. Danielewski, M. Siniarska, ks. M. Pachliński, a także s. A. Tarabuła, 
I. Bednarek i K. Pilc-Vinci. 

Zapraszamy do udziału w dyktandzie z języka niemieckiego w piątek 17 IV o godz. 1305. Organizatorem 
dyktanda jest p. prof. K. Krawczyk. 
 

WIESZ SKĄD JESTEŚ – WIESZ KIM JESTEŚ 
 

Krajoznawstwo to poszukiwanie, opracowywanie i upowszechnianie wiadomości o walorach turystycznych 
swojego kraju. W skrócie krajoznawstwo oznacza znajomość własnego kraju, Dużej  Ojczyzny – Polski jak i tej Małej, 
na przykład sieradzczyzny. 

W drugiej połowie marca w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne konkursu krajoznawczego. Wzięły w nim 
udział klasy 1A, 1D i 1L. Uczestnicy odpowiadali na 30 pytań, z czego 20 dotyczyło Polski, a 10 Sieradza i okolic. 

Do finału awansowały osoby z największą ilością punktów. Są to: 
 

1. Sylwia Nowak (1A) 
2. Marika Bartosik (1A) 
3. Anna Tokarek (1D) 
4. Alicja Górczyńska (1D) 
5. Mateusz Jasek (1D) 
6. Krystian Mańka (1D) 
7. Agata Powalska (1D) 
8. Joanna Walczak (1D) 

9. Marta Janczak (1D) 
10. Paweł Trzciński (1D) 
11. Patrycja Perka (1D) 
12. Sylwia Jasiak (1D) 
13. Aleksandra Pietrzak (1D) 
14. Edyta Wolska (1D) 
15. Sylwia Walasiak (1D) 
16. Justyna Sowizdrzał (1D) 

 

17. Justyna Derda (1D) 
18. Mariusz Kikowski (1L) 
19. Jesika Szewczyk (1L) 
20. Wiktor Kubas (1L) 
21. Dawid Wawrzyniak (1L) 
22. Julia Kamola (1L) 
23. Marta Pawlak (1L) 
24. Anna Adamczewska (1L) 
25. Martyna Wiewiura (1L) 

 
Finał konkursu odbędzie się w drugiej połowie kwietnia. Jeśli i Ty chcesz sprawdzić swoje wiadomości 

na ten temat możesz spróbować odpowiedzieć na przedstawione pytania. 
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Pytania konkursu krajoznawczego dotyczące sieradzczyzny – eliminacje: 
 

1. Z którego wieku pochodzi pierwszy, pisemny przekaz o Sieradzu? 
2. Jak się nazywają dwa największe parki krajobrazowe w rejonie Sieradza? 
3. Czyją własnością był przed II wojną światową pałac w Tubądzinie? 
4. Jak się nazywa największy rezerwat ornitologiczny w powiecie sieradzkim? 
5. Z jakim pisarzem kojarzyć należy miejscowość Małków? 
6. Jak się nazywa rzeka, która w Sieradzu wpada do Warty? 
7. Dlaczego ulica przy której stoi szkoła nazywa się Zamkowa? 
8. W jakim stylu architektonicznym zbudowany jest sieradzki kościół farny (wnętrze, bryła)? 
9. Opisz herb Sieradza. 
10. Jak się nazywa największy zbiornik wodny w woj. łódzkim? 
Odpowiedzi zostaną zamieszczone w następnym numerze „Kuriera Zamkowego” 

P. Prof. Janusz Ziarnik 
 

DWA KONKURSY MATEMATYCZNE 
 

W marcu w naszej szkole odbyły się dwa konkursy matematyczne. 19 marca uczniowie wzięli udział 
w eliminacjach Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2009”. Celem konkursu jest popularyzacja 
matematyki wśród młodzieży szkolnej, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętności w rywalizacji 
międzynarodowej. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku, jednocześnie we wszystkich uczestniczących 
w nim krajach. Zadania oraz termin ustala międzynarodowa komisja. Na rozwiązanie testu przeznaczonych jest 75 
minut. W naszej szkole w konkursie wzięli udział uczniowie z różnych klas. Uczestnicy z klas pierwszych 
rozwiązywali test w kategorii Junior, z klas drugich i trzecich w kategorii Student. 

Uczestnicy KM „Kangur” w dniu 19 III 2009 roku (kategoria: Junior): Emilia Bogusiak, Justyna Ciomek (1A), 
Paulina Chudzia, Magdalena Podsiadła, Anna Szczypkowska (1B), Dariusz Banaś, Justyna Derda, Kesja Janik, 
Mateusz Jasek, Krzysztof Leśnik, Krystian Mańka, Patrycja Perka, Katarzyna Świstacz, Edyta Wolska (1D). 

Uczestnicy KM „Kangur” w dniu 19 III 2009 roku (kategoria: Student): Dagmara Kulawiecka, Karolina 
Kwiatkowska, Justyna Prus, Julita Stachura, Natalia Stachura (2A), Iwona Gołdyn (2U), Tomasz Tomczyk (2B), 
Adam Emche, Natalia Łukomska, Joanna Pawlak, Marta Rogalska (2D), Klaudia Pałucka, Magdalena Wawrzyniak, 
Kamila Wosiak (3D), Karolina Dzieciątkowska, Jakub Frątczak, Patrycja Szewczyk (3L). 

25 marca 2009 roku w naszej szkole odbyły się rejonowe eliminacje Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego „Euklides”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich, Klub Szkół 
Aktywnych w Bydgoszczy przy współpracy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna w Bydgoszczy. Był to drugi etap tego konkursu, do którego zakwalifikowało się 118 
uczniów z Polski (z 43 szkół) oraz 124 uczniów z Litwy (z 36 szkół). Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły: 
Natalia Łukomska z klasy II D, Joanna Kozłowska z klasy II L i Jakub Frątczak z klasy III L. W eliminacjach 
rejonowych przeprowadzonych w naszej szkole, oprócz trzech w/w uczniów uczestniczyły 2 uczennice z ZSE 
w Ostrowie Wielkopolskim i 2 uczniów z ZS Nr 1 w Wieluniu. 

Konkurs składał się z 5 zadań pisemnych obejmujących różne działy matematyki, na rozwiązanie których 
uczniowie mieli 120 minut. Pojawiły się zadania konkursowe również typu maturalnego. Przygotowaniem uczniów 
do konkursu oraz organizacją zajmowały się nauczycielki matematyki: Ewa Dominiak, Anna Barwaśna i Katarzyna 
Jaworska-Griese. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Wyniki obu konkursów poznamy dopiero w maju. 
P. Prof. Ewa Dominiak 
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Księga imion 
 

ZNACZENIE IMION MĘSKICH 

Lech – człowiek bardzo dobry, troskliwy i przede wszystkim kulturalny. Potrafi wykorzystywać swoje zalety 
– staje się najczęściej publicznym działaczem i to nie tylko w aspekcie politycznym. Ma jednak trudności 
w zachowaniu odpowiedniej postawy życiowej. 

Leszek – osoba o tym imieniu jest człowiekiem dobrym, statecznym, kulturalnym, inteligentnym 
i wykształconym. Wszystkie swoje zalety umie prawidłowo wykorzystywać w życiu. Są wierni partnerowi 
życiowemu i nie uznają wolnej miłości. Noszą się modnie, są dobrymi mówcami.  

Łukasz – osoba tak nazwana jest człowiekiem systematycznym, przywykłym do stosowania w życiu wręcz 
naukowej metodyki postępowania, umiejącym poprawnie analizować zjawiska, posiadającym dobrą 
pomięć. Jest pracowity, punktualny, pilny. Nie znosi podróży. 

Maciej – uczuciowy, oddany przyjaciel. Wielki marzyciel; podróżnik i przywódca średniego szczebla. 
W pracy przeważnie doskonały. W miłości stały i solidny. Czasem ma zbyt szeroki wachlarz zainteresowań. 
Chętnie pomaga, szczególnie kobietom. Bywa, że się pogniewa i niechętnie przebacza.  

Marcin – to imię pochodzi z łaciny, a utworzone zostało od Marsa, boga wojny. Człowiek o tym imieniu 
posiada twórczy umysł, jest dobrym organizatorem, może być trybunem ludu, bowiem zdobywa wielki 
autorytet. Na dobro jego imienia pracuje także żona, dzieci oraz tradycja rodowa. Marcin jest oddany 
rodzinie, kocha żonę, dobrze wychowuje dzieci. Jest skromny, lubi spokój, przebywa wiele na łonie natury. 
Posiada skromną osobowość, charakter ma ułożony, może za bardzo jest zamknięty w sobie. Nie potrafi 
siłą narzucać innym swojej woli. Udziela innym rad i pomocy materialnej. 

Marek – Marek posiada dużą indywidualność twórczą, kocha sztuki piękne, potrafi odnosić duże sukcesy 
literackie. Jest skryty, lojalny, spokojny, pracowity. Potrafi w każdej sytuacji odnaleźć się, wyjść cało 
z każdej opresji, bowiem jest pewny siebie. Lubi bardzo wolność myśli i swobodę działania; nie znosi gdy 
ktoś narzuca mu swoje ramy organizacyjne. Ceni kontakt z przyrodą, lubi wygodne życie, smaczne 
potrawy, modne ubiory. 

Mariusz – jest wykształcony, lubi służyć radą innym. Często i chętnie bierze na siebie ogromne 
odpowiedzialności, służy sprawom publicznym. Jest człowiekiem pracowitym, zaradnym, lubiącym spokój.  
 
Mateusz – jest człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym, prawdomównym, sprawiedliwym, dobrodusznym. 
Raz podjęte ustalenia i raz dane słowa, realizuje z żelazną konsekwencją, choćby miały mu przynieść 
straty. Jest konserwatystą w swych przekonaniach, nie uznaje wolnej miłości. Jeżeli obierze kierunek 
studiów humanistycznych – zostaje duszpasterzem.  

Michał – to człowiek dobry, stateczny, pogodny, inteligentny, służy chętnie pomocą. Często podejmuje się 
do działań, których nie może wykonać. Michał sprawia często wrażenie człowieka wyniosłego 
i zarozumiałego. I prawdą jest, że myśli dużo, ale i dobrze, i nie tylko o sobie, ale także o swoich bliskich. 

Mikołaj – jest człowiekiem szlachetnym, dociekliwym i sprawiedliwym. Potrafi właściwie uregulować swoje 
sprawy życiowe. Jest to człowiek inteligentny, kulturalny, ale mało elokwentny. Lubi słuchać muzyki, 
natomiast nigdy nie jest jej wykonawcą. Popada czasem w nastrój melancholii. Otacza się przyjaciółkami.  

Norbert – posiada wysokie wykształcenie biologiczne, może posiadać dar mówienia i popularyzacji wiedzy. 
Jest człowiekiem inteligentnym, kulturalnym, starannie się noszącym, bywałym w kręgach naukowych, ale 
i żądnym władzy. Posiada umysł twórczy, ujmującą osobowość, elegancką powierzchowność, a także dużą 
dozę humoru. Posiada także umiejętność bawienia towarzystwa swoimi żartami. 

Oskar – jest pełen twórczych pomysłów i ma wrażliwą duszę; jest wrażliwy na sztukę. Równie dobrze może 
być lekarzem jak i ulicznym bardem. Oskar jest miły i szarmancki, co sprawia, że odnosi liczne sukcesy 
towarzyskie. Jego osobisty wdzięk jest potężną bronią w kontaktach z dziewczynami. Łamie im serca 
i jakże często odchodzi. Oskar w głębi duszy nie przestaje być małym chłopcem, pełnym wyobraźni. 
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ZNACZENIE IMION ŻEŃSKICH 

Laura – kobieta o tym imieniu jest wszechstronnie wykształcona, mimo to nadal pogłębia swoją wiedzę. 
Jest tak zaabsorbowana nauką, zwłaszcza nauką o życiu, że zapomina o swych obowiązkach. W życiu jest 
niezwykle krytyczna, do wszystkiego podchodzi z dużą rezerwą. Z natury jest osobą pobudliwą, co 
powoduje wiele komplikacji w jej życiu. Lubi wygody życiowe. Jest osobą oszczędną. Osoby o tym imieniu 
chciałyby być podziwiane przez innych.  

Lidia – jest uzdolniona artystycznie, ma wielki dar komponowania muzyki. Jest bardzo pracowita, ciągle 
zajęta twórczością, jest wrażliwa na rytmy i kolory. Lubi nosić się ekstrawagancko, chce być podziwiana, 
ceni wygody, lubi wyszukane towarzystwo.  

Łucja – lubi wszystko, co piękne, pogodne, wzorowo urządzone. Z natury jest osobą odważną, energiczną 
oraz wrażliwą na krzywdę społeczną. Nie znosi polityki, choć nieraz na ten temat się wypowiada. Uwielbia 
wygody osobiste, wymaga posłuszeństwa, lubi rozkazywać, kocha mężczyzn. Kocha do szaleństwa sztuki 
artystyczne, a więc obrazy, rzeźbę, architekturę. Lubi mieć to, czego inni nie mają. 

Magdalena – Magdaleny są wrażliwe i wyczulone na subtelne sygnały, których większość ludzi po prostu 
nie dostrzega. Jednocześnie jednak nie ulegają złudzeniom, mają dar jasnego widzenia rzeczywistości oraz 
– rzadko idzie to w parze – niewątpliwy życiowy spryt. Kobiety o tym imieniu dążą do tego, żeby poznać 
życie w całej pełni; pociągają je zarówno rzeczy idealne, jak poezja, sztuka i filozofia, jak i sprawy „świata 
tego": rywalizacja, pieniądze i seks. Zdarza się, ze silnie działają na mężczyzn. Ich celem jest życie na 
wysokich obrotach. Uwaga, panowie! Tym kobietom trzeba umieć sprostać! 

Maja – jest konsekwentna w swych przekonaniach. Jej charakter jest spokojny, rozsądny, prostolinijny, 
sprawiedliwy. Jest kobietą subtelną, postępującą intuicyjnie, zgodnie ze wszystkimi regułami prawdy. Zna 
doskonale naturę ludzką oraz różne charaktery. Szybko podejmuje decyzje, które w zasadzie są trafne. 
Nigdy nie zmienia raz danego słowa.  

Malwina – kobieta pełna uroku osobistego o gorącym temperamencie. Swoimi względami obdarza jednak 
jedynie mężczyznę, którego mocno kocha. Jej radość życia i umiejętność cieszenia się chwilą sprawiają, że 
wokół niej zawsze jest pełno ludzi lubiących spędzać z nią czas. Ceni sobie spokój w gronie rodzinnym, ale 
nie wyobraża sobie życia bez wyjazdów na łono natury i romantycznych kolacji w przytulnych knajpkach.  
 
Małgorzata – osoba o bardzo kobiecej naturze. Małgorzata należy do ludzi zrównoważonych, spokojnych, 
umiejących się przystosować do otoczenia i żyjących w zgodzie i harmonii z naturą. Małgorzaty żyją 
w swoich „intymnych małych światach". Kobiety te umieją cierpliwie czekać na swoje przeznaczenie. 
Dobrze się znają na kobiecej stronie życia, na wszelkich kobiecych umiejętnościach.  

Marcelina – pełna wdzięku i o dużym temperamencie. Lubi błyszczeć w towarzystwie, być inspiratorem 
spektakularnych wydarzeń. Ma ogromną wyobraźnię i wrażliwość, co czyni z niej doskonałego mediatora 
w sprawach delikatnych i wymagających taktu. Nie umie gniewać się zbyt długo, zbyt ceni sobie przyjaźń 
i ... dobrą zabawę.  

Maria – cechuje ją doskonałość, mistrzostwo i wszelkie osiągnięcia, daleko wykraczające poza to, co 
zwykłe i pospolite. Pociąga ją wszystko, co tajemnicze. Ma rozwiniętą intuicję. Marie są przy tym wnikliwe 
i starają się zawsze dotrzeć do istoty problemu. Nie znoszą bylejakości i prowizorki. Do życiowych zadań 
podchodzą w sposób perfekcyjny i często innym ludziom stawiają wysokie wymagania. Są wymagające, ale 
opiekuńcze, uczuciowe. Cenią sobie wysoka jakość życia, także w sensie materialnym, ale nie pozwalają 
się „wciągnąć" w wyścig po pieniądze.  

Marlena – nie załamuje rąk i nie wzdycha do księżyca, lecz przeciwnie, jest dzielna i śmiało idzie do 
przodu. Marleny szczególnie są powołane do tego, aby na całym świecie czuć się jak u siebie w domu – 
ułatwia im to fakt, że ich imię jest wymawiane jednakowo w każdym języku.  

Marta – jest niezależna, o ciekawej osobowości. Uparcie dąży do celu. Osiąga sukcesy dojść szybko. 
Zwalcza wszelkie przeszkody. Wszystkie Marty od dziecka mają dobrze określone zainteresowania, wiedzą 
kim chciałyby zostać, gdy dorosną i zwykle wybierają praktyczne zawody, w których można zarówno być 
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użyteczną dla innych, jak i osiągnąć wymierne wyniki. Można zaufać jej zdrowemu rozsądkowi. Potrafi 
sobie narzucić dyscyplinę. Dobrze się sprawdzają w trudnych warunkach, kiedy trzeba sobie radzić w życiu 
przy pomocy skromnych środków. Marty potrafią zrozumieć ludzką niedolę i podnieść na duchu. Są wierne. 

Martyna – kobieta subtelna o nieprzeciętnej intuicji, szybkiej i trafnej decyzji, dobry znawca ludzkiej natury. 
Powinna posiadać wszechstronne wykształcenie. Lubi przyrodę i dobre filmy, jak również nowoczesne 
ubiory. Nie znosi aby jej rozkazywano.  

Marzena – Marzeny żyją zwykle nieco na uboczu, z dala od światowego gwaru. Nie są przesadnie 
towarzyskie; zachowują się tak, jakby chroniły swoją intymność i odrębność przed wścibskim okiem. Mają 
mnóstwo ulubionych zakątków, pamiątek, melodii i innych szczegółów, które pobudzają ich fantazję, choć 
dla innych ludzi mogą być bez znaczenia. Zainteresowania ich są rzadkie i elitarne. Często imię to nadane 
dziewczynce jest zapowiedzią talentów artystycznych, jakie się u niej rozwiną – choć, trzeba przyznać, 
dorobek Marzen pozostaje mało znany, a one same rzadko stają się popularnymi gwiazdami. 
 
Matylda – osoba nosząca to imię kieruje się w życiu raczej intuicją, a nie praktyką czy wiedzą. Jest osobą 
szlachetną, kulturalną, subtelną. Lubi życie artystyczne, więc utrzymuje ścisłe kontakty z ważnymi 
osobistościami. Sama także próbuje sił na scenie. Lubi pełną gamę kolorów. Ubiera się gustownie i tak, by 
mogła zwracać na siebie uwagę. Osoby te chętnie i wcześnie zakładają rodzinę, troszczą się o dom, 
dobrze wychowują dzieci. Umieją stworzyć zgodną i harmonijną rodzinę. Swoim postępowaniem łagodzą 
kontrasty i unikają konfliktów. Są to osoby bardzo pracowite.  

Milena – kobieta skryta, która woli pisać pamiętniki zamiast plotkować o swoich problemach 
z przyjaciółkami. Jest kobietą wyzwoloną, emancypantką, która nie lubi, gdy ktoś traktuje ją jako kruchą, 
potrzebującą wsparcia istotę. Jest wspaniałą, wyrozumiałą i dbającą o przyjacielski kontakt ze swoimi 
dziećmi matką. Chętnie prowadzi własną firmę, aby zrealizować swoje zainteresowania i marzenia.  
 
Monika – należy do osób zgodnych, łagodnych, skorych do kompromisu i troszczących się o innych. Imię 
Monika rzeczywiście naładowane jest dobrocią, oddaniem i chęcią przychylenia nieba innym. Mają większy 
talent do wydawania pieniędzy aniżeli do walki o pieniądze. Zgodnie z magią swojego imienia, najlepiej się 
czują w bezpiecznym cieniu silniejszej osobowości. Z imieniem Monika często wiążą się talenty 
artystyczne, a także zamiłowanie do antyków, obrazów starych mistrzów i muzyki dawnej. Moniki nie są 
nowatorkami i wolą sprawdzone wzory. W ogóle są miłośniczkami tradycji, najpewniej czują się przy typowo 
kobiecych zajęciach.  

Natalia – kobieta o wnikliwym umyśle i głębokich zainteresowaniach. Natalie starają się szczerze iść drogą 
wskazaną przez rodziców. Ale szybko okazuje się, że ich horyzonty są szersze, a cele leżą dalej. Często 
się zdarza, że Natalie interesują się abstrakcyjnymi dziedzinami wiedzy. Natalie nie pchają się do 
pierwszych rzędów. Raczej wolą być odkrywane niż dbać o własną popularność. Instynktownie liczą na 
szczęśliwy los, który rzeczywiście ich nie zawodzi.   

Nina – Niny są bardzo utalentowane i często bujają w obłokach. Czasem cenią sobie życie rodzinne 
i spokój, ale nie odmówią, gdy się je zaprosi na wspaniałą podróż z atrakcjami, po prostu są ciekawe 
świata. Nadają się do prowadzenia interesu przemysłowego lub handlowego. Na zewnątrz są jednak 
osobami miłymi, czarującymi, o gładkim sposobie bycia. A ponieważ są łatwowierne, dlatego natrafiają na 
wiele trudności i kłopotów. 

Olga – należy do ludzi dzielnych, pełnych inicjatywy, ale też niespokojnych duchem i mających żyłkę 
ryzykantów. To w istocie rogate dusze. Olgi potrafią się przystosować do każdych warunków, więc również 
w środowisku ludzi spokojnych, statecznych i dbających o swoją opinię nie będą nikogo na siłę szokować. 
Jednak prawdziwym celem ich życia jest przygoda, doświadczanie wciąż nowych i dziwnych wrażeń, 
podróże. Pociąga Olgi wszystko, co obiecuje nowość, sukces i zwycięstwo. Kiedy wymaga tego sytuacja, 
potrafią być groźnymi konkurentkami dla silnych mężczyzn. Tak więc możemy sobie wyobrazić Olgę jako 
elegancką damę, której ulubioną rozrywką są skoki ze spadochronem! Życie z Olgą dostarczy jej 
wybranemu wielu mocnych wrażeń. Kobiety o tym imieniu potrafią działać niby środek dopingujący – ale 
i mężczyzna musi mieć silny charakter, aby sprostać takiej partnerce.  

Oliwia – kobieta o takim imieniu jest obdarzona wieloma pozytywnymi cechami charakteru: jest dostojna, 
pogodna, sprawiedliwa,  posłuszna rodzicom. Lubi pracować i tworzyć. Jest uzdolniona artystycznie. (J. S.). 
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