
DNI OTWARTE SZKOŁY 

 

Odeszliśmy od zwyczaju organizowania dni 
otwartych w budynku przy ul. Zamkowej. W marcu 
i w kwietniu pani dyrektor Magdalena Marciniak wraz 
z uczniami z klasy 2L i 3L promowała naszą szkołę 
w gimnazjach na terenie Sieradza i powiatu sieradzkiego: 
w Gimnazjum Gminy Sieradz (4 III), w gimnazjach 
w Brzeźniu i we Wróblewie (23  III), w gimnazjach nr 1 
i 2 w Sieradzu (24 III), w gimnazjum w Burzeninie 
(25 III), w Gimnazjum nr 3 w Sieradzu (5 IV) oraz 
w gimnazjach w Brąszewicach i w Klonowej (8 IV). 

Jakie będą owoce tych wizyt? – przekonamy się 
w lipcu po zakończeniu rekrutacji do naszej szkoły. Jedno 
jest pewne: nasza delegacja stanęła na wysokości zadania. 

Jak było podczas wizyt w gimnazjach? – atmosferę 
panującą w odwiedzanych szkołach oddają zdjęcia, które 
prezentujemy na s. 5. 
 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 
 

W piątek 1 kwietnia 2011 r. w Teatrze Miejskim 
w Sieradzu odbyły się warsztaty dziennikarskie 
zorganizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-
Ekonomiczną w Sieradzu, Liceum Ogólnokształcące 
Umiejętności Twórczych w Sieradzu oraz Sieradzkie 
Centrum Kultury. Motto warsztatów to słowa Margaret 
Fuller: „Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste”. 
Warsztaty  prowadzili dziennikarze TVP Łódź i TVP 
Warszawa: Magdalena Wiercioch, Monika Andrzejczak, 
Adam Malik i Piotr Lisiecki (operator kamery). 
Organizatorzy chcieli pokazać młodym ludziom, że to, co 
nieznane, niedostępne może być fascynującą przygodą 
i sposobem na życie. Podczas szkolenia uczestnicy mogli 
w praktyce poznać elementy pracy dziennikarza. Chętni 
wcielili się w rolę reportera. Uczestnicy dowiedzieli się, 
w jaki sposób powstaje program telewizyjny, jak zdobywa 
się informacje i na czym polega praca korespondenta 
telewizyjnego. Z naszej szkoły na warsztaty dzienni-
karskie wybrali się: Kesja Janik, Sylwia Jasiak (3D), 
Patrycja Smosna (1H), Jesika Szewczyk (3L) i pisząca te 
słowa 

Patrycja Perka (3D) 
 

Obfitych łask 
i błogosławieństwa 

od Chrystusa zmartwychwstałego 
oraz pełnych pokoju i nadziei 

Świąt Wielkanocnych 
z radosnym Alleluja 

 

życzy 
 

redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego” 

 
W NUMERZE: 

 

• O uroczystości poświęconej Stypendium „Pokolenie 
JP II” oraz zdjęcia z tej uroczystości – znajdziesz na s. 2-3;
• O wielu konkursach z udziałem uczniów naszej szkoły –
piszemy na s. 2, 4 i 9; 
• Jak wypadł turniej szachowy? – zajrzyj na s. 6; 
• Co warto przeczytać? – proponujemy na s. 7; 
• Kącik z poezją – zamieszczamy na s. 8; 
• O kiermaszu wielkanocym – piszemy na s. 9; 
• Kącik kulinarny i zdjęcia z jarmarku wielkanocnego –
znajdziesz na s. 10; 
• Krzyżówka – oczekuje na rozwiązanie na s. 11; 
• Co należy wiedzieć o wolontariacie europejskim? –
dowiesz się na s. 12; 
• Kwietniowe osiemnastolatki – prezentujemy na s. 12. 
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„PROWADŹ NAS DO ŚWIĘTOŚCI” 
 

W poniedziałek 4 kwietnia 2011 roku, w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II, już po raz piąty odbyło się 
uroczyste spotkanie stypendystów ze sponsorami „Stypendium Pokolenie JP II”. Uroczystość połączono z wręczeniem 
wyróżnień i podziękowań ofiarodawcom, wśród których są nauczyciele oraz mieszkańcy Sieradza. Spotkania 
organizowane przez Kapitułę na stałe wpisały się już w tradycję naszej szkoły.  

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz – inicjator stworzenia Stypendium, pani 
Elżbieta Cieślak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pani Iwona Kaczmarek – 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie, a także panie Agnieszka Kuś i Katarzyna 
Napieraj – nauczycielki tej szkoły. 

W programie artystycznym pt. „Barwy życia według Jana Pawła II”, przygotowanym przez panią prof. Sylwię 
Dęgę wystąpili stypendyści oraz uczennice klasy II A Liceum Profilowanego: Marta Haraszkiewicz i Emilia Szydzisz, 
którym akompaniował absolwent i były stypendysta – Bartłomiej Rosłan. 

Kapituła wyróżniła księdza Andrzeja Ziemieśkiewicza, panią Grażynę Szczepanik i pana Wacława Jamroziaka 
za szczególne zaangażowanie na rzecz Stypendium, pracę włożoną w krzewienie nauki Jana Pawła II wśród 
młodzieży, życzliwość oraz wsparcie w niesieniu pomocy potrzebującym. 

Stypendyści programem artystycznym podziękowali wszystkim ofiarodawcom. W imieniu sponsorów głos 
zabrała pani Anna Łacina. W dalszej części spotkania szczególnie ciepłe słowa do zebranych skierowały: pani 
dyrektor Magdalena Marciniak, pani naczelnik Elżbieta Cieślak oraz pani Iwona Kaczmarek, dyrektor zaprzyjaźnionej 
szkoły z Niemysłowa. 

Ponadto samorząd uczniowski pod opieką pani prof. Anny Barwaśnej przygotował okolicznościową wystawę 
poświęconą Janowi Pawłowi II. 

Po uroczystości, stypendyści w bibliotece szkolnej poczęstowali tortem sponsorów oraz zaproszonych gości. 
Panie prof. Maria Bogdańska i Henryka Głogowska 

 

„KANGUR 2011” 
 

W środę 17 III uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach Konkursu Matematycznego „Kangur”. Była 
to już dwudziesta edycja tego międzynarodowego konkursu. 

Jego uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. W grupie Kangur „Student” znaleźli się: Aneta Kolba (2G), 
Dominik Miłek (2L) oraz nast. uczniowie z klasy 3B: Dariusz Banaś, Justyna Derda, Kesja Janik, Mateusz Jasek, 
Krzysztof Leśnik, Krystian Mańka, Sylwia Matusiak, Edyta Mikołajczyk, Patrycja Perka, Aleksandra Pietrzak, Paweł 
Trzciński, Katarzyna Świstacz, Edyta Wolska i Aleksandra Zdunek. W grupie Kangur „Junior” znaleźli się: Natalia 
Bąk, Paulina Szalińska i Patrycja Świątek (1H), Patryk Owczarek (1L) oraz Natalia Bartos, Justyna Pyżanowska, 
Tomasz Rył i Dominika Wrzosek (1D). 

Zadania wymagały przede wszystkim logicznego myślenia, ale też wykazania się wiedzą matematyczną. 
Wyniki konkursu poznamy w maju. 
Poniżej przytaczamy treść jednego z zadań: 
Zebra na przejściu dla pieszych składa się z pasów białych i czarnych, każdy szerokości 0,5 m. Zebra zawiera 

dokładnie 10 białych pasów oraz zaczyna się i kończy białym pasem. Jaka jest szerokość jezdni? 
a)11 m, b) 10,5 m, c) 10 m, d) 9,5 m, e) 9 m. 

Która z podanych pięciu propozycji odpowiedzi jest Twoim zdaniem prawidłowa? 
P. prof. Ewa Dominiak 

 

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 
 

W pierwszych dniach marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie informatycznym 
zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką OHP w Łodzi. Zadaniem uczniów, którzy wzięli udział w tym 
konkursie było przygotowanie prac tematycznych, a następnie przesłanie ich do Łodzi do 9 marca. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 23 marca. Z przyjemnością informujemy, że drugie miejsce zajęła Sylwia 
Kaczmarek (1H), a trzecie – Łukasz Kikowski i Jakub Marciniak (2A). 

Wymienieni uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe i dyplomy. W ich imieniu nagrody odebrała w Łodzi 
pani Jolanta Pietrzak z komendy OHP w Sieradzu i przekazała je Sylwii, Łukaszowi i Jakubowi w dniu 24 marca. 

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich zachęcamy do udziału w tym konkursie w przyszłym roku szkolnym. 
P. prof. Marlena Woźniak 
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„PROWADŹ NAS DO ŚWIĘTOŚCI” 
(fot. Jesika Szewczyk) 
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„SPRZEDAWCA ROKU 2011” 
 

 
W czwartek 10 marca 2011 roku w naszej szkole odbył się  konkurs „Sprzedawca roku 2011” organizowane we 

współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy . Była  to III edycja tego konkursu, w tym roku do udziału w zaproszono 
młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach. Konkurs składał się z pięciu etapów. Pierwszym etapem 
był test sprawdzający wiedzę teoretyczną, który składał się z 20 pytań. Kolejne etapy pozwoliły zaprezentować siebie 
jako sprzedawcę, wykazać się umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, obsługą klienta przy wykorzystaniu poznanych 
w szkole technik. Po każdym etapie eliminowano najsłabszych zawodników, co pozwoliło na wyłonienie zwycięzców. 
Najlepsze miejsca w poszczególnych etapach uhonorowano nagrodami, pozostali uczestnicy otrzymali upominki 
i dyplomy. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a młodzież doskonale przygotowana. Udział w konkursie 
pozwolił sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w grupie, oraz sprawdzić się przed czekającym w tym roku 
egzaminem zawodowym.  Za konkurs odpowiedzialna była Marlena Woźniak i Jolanta Pietrzak. 

Zwycięzcami zostali: 
I miejsce: Agata Powalska klasa 2a ZSP Nr 2,  
II miejsce: Sylwia Salomon z ZSP w Błaszkach, 
III miejsce: Anna Paruch  klasa 2a ZSZ Nr 2. 

Gratulujemy! I już czekamy na konkurs „Sprzedawca roku 2012”. 
P. prof. Marlena Woźniak 

PS Dziękujemy klasie 2G za przygotowanie poczęstunku. 
 

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO 
 

W piątek 25 lutego w ZSP Nr 1 w Wieluniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Międzypowiatowym 
Konkursie Języka Niemieckiego i Angielskiego. Uczestnikami tego konkursu mogli być uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym. Naszą szkołę reprezentowały nast. uczennice: Justyna Ciomek (3A), 
Paulina Paś (2A) i Justyna Sowizdrzał (3D) – język niemiecki, a także: Karolina Gajda (4D) i Ewelina Smug (3F) – 
język angielski. 

Na napisanie pracy miałyśmy trzy godziny. Nastroje po konkursie były różne, większość uczestników uważała, 
że był on na wysokim poziomie i należało się do niego solidniej przygotować. Test zawierał część gramatyczną oraz 
krótką i długą formę pisemną (była nią rozprawka). 

W czwartek 24 marca pojechałyśmy ponownie do Wielunia na ogłoszenie wyników naszych prac. Najlepiej 
z naszej szkoły wypadła Justyna Ciomek, która zajęła trzecie miejsce. Miałyśmy także okazję zapoznać się z nową 
formą nauki, którą od niedawna stosuje ZSP Nr 1 w Wieluniu, mam na myśli tablicę interaktywną. Na koniec 
wzięłyśmy udział w krótkim teście. 

Udział w konkursie pozwolił nam ocenić na jakim poziomie jest nasza znajomość języka obcego, z czego 
jesteśmy dobrzy, a także na co musimy zwrócić więcej uwagi podczas dalszej nauki języka niemieckiego 
i angielskiego. 

Dziękujemy p. prof. Janinie Zemła za opiekę nad nami podczas pobytu w Wieluniu i okazaną nam cenną pomoc. 
Justyna Sowizdrzał (3D) 
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DNI OTWARTE SZKOŁY 
(fot. Krzysztof Jadczak) 
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TURNIEJ SZACHOWY 
(fot. Jesika Szewczyk) 

 
W środę 23 III w sali 101 odbył się drugi w tym roku szkolnym turniej szachowy. Była to już siódma edycja tych 

zawodów w naszej szkole. Tym razem w turnieju wzięło udział 36 entuzjastów „królewskiej gry”. Rywalizacja 
zakończyła się sukcesem Piotra Zamysłowskiego (2F), który zgromadził 7 punktów i wyprzedził kolejno Artura 
Świniarskiego (3L – 6 punktów) i Dariusza Banasia (3D – 5 punktów). W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: 
Damian Płachta (1L – 5 pkt.), Łukasz Kikowski (2A – 5 pkt.), Tomasz Rył (1D – 5 pkt.), Jan Stabrawa (1F – 4,5 pkt.), 
Tomasz Baliński (2D – 4 pkt.), Krystian Kamiński (1G – 4 pkt.) i Krzysztof Domański (2D – 4 pkt.). 

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, a wszystkich uczestników konkursu uhonorowano okolicznościowymi 
dyplomami. 

Adrian Brzeziecki (2L) 
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WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Johann Wolfgang Goethe to autor powieści pt. 
Cierpienia młodego Wertera. 

Książka przedstawia nam historię młodego 
człowieka, który opisuje w listach do przyjaciela swoją 
nieszczęśliwą miłość do Lotty. Poznał ją podczas jednego 
z balów i, oczywiście, się zakochał. W tym samym czasie 
zaprzyjaźnił się z jej narzeczonym, Albertem. Lotta 
darzyła Wertera sympatią, ale po słowie danym 
Albertowi, nie mogła ofiarować mu już nic więcej. 
Pochodzący z mieszczańskiej rodziny Werter doznaje 
wielu upokorzeń od grupy ludzi, która  nadaje rytm życiu 
miasteczka i nie dopuszcza do siebie ludzi z niższych 
sfer. Przeżywający nieszczęśliwą miłość tytułowy boha-
ter powieści, wyobcowany w społeczeństwie, niewidzący 
celu swego istnienia, popełnia w urzędzie samobójstwo. 

Goethe podjął problematykę dość typową dla 
współczesnej mu codzienności. W utworze tym 
odnajdujemy wątki autobiograficzne. Autor utożsamia 
siebie z Werterem. Książka ta jest historią zbuntowanego, 
młodego, wrażliwego młodzieńca, który obsesyjnie 
kocha się w kobiecie i całkowicie się zatraca w tej 
obsesyjnej miłości. 

Cierpienia młodego Wertera J. W. Goethego to 
książka, którą należy przeczytać nie tylko dlatego, że 
znajduje się w kanonie naszych lektur obowiązkowych. 
Ukazuje ona, do czego może doprowadzić miłość 
obsesyjna i jakie mogą być jej następstwa. Na książkę tę 
zwracamy uwagę także tegorocznym maturzystom. 
Warto sobie przypomnieć jej treść i miejsce w literaturze 
europejskiej mając na uwadze zbliżający się egzamin 
maturalny z języka polskiego. 

Emilia Gałka (2F) 
 

Książka Marliese Arold pt. Chcę żyć opowiada 
o przeżyciach siedemnastoletniej Nadine, która jest 
nosicielką śmiertelnego wirusa HIV. 

Nadine, główna bohaterka powieści, wiedzie 
normalne życie nastolatki: chodzi do szkoły, trenuje 
siatkówkę, spotyka się z przyjaciółmi. Niedawno rozstała 
się ze swoją pierwszą miłością, Florianem, szybko 
przenosi swoje zainteresowania na Marka. Cały świat się 
jej wali, gdy dowiaduje się, że Florian jest chory na 
AIDS. Niebawem dopada ją przeziębianie. Podczas 
wizyty u lekarza poddaje się testowi na obecność 
śmiertelnego wirusa. Niestety dowiaduje się, że jest 
nosicielką wirusa HIV. Załamuje się, pojawiają się myśli 
samobójcze. Dużym wsparciem są dla niej rodzice oraz 
spotkania z innymi chorymi. Powoli oswaja się z chorobą 
i próbuje normalnie żyć. 

Warto przeczytać tę książkę. Warto choć przez 
chwilę zastanowić się, w jakiej sytuacji znajdują się 
ludzi, którzy zostali zarażeni często nie z własnej winy. 
Dlatego gorąco zachęcam Was do przeczytania książki 
M. Arold pt. Chcę żyć. 

Monika Kłodzińska (2F) 

Władca Czasu. Powrót Andrzeja Żaka to trzeci 
tom opowieści o przygodach Manu, Dawida, rycerza 
Lancelota i zabawnego rumaka Poncyliusza. 

Autor przenosi nas na tajemnicze wybrzeże Karłów, 
Magiczne Wyspy i niebezpieczne przestrzenie oceanu 
Tempus. Powrót bohaterów na przyjazną im wyspę Mu to 
wędrówka, podczas której muszą zmierzyć się nie tylko 
z potęgą oceanu, ale i z czarnoksiężnikiem Tiro, który 
chce im wydrzeć topór z Ans. Strzegące swych tajemnic 
skrzydlate lwy i pająki olbrzymy są najłagodniejszymi 
z magicznych stworzeń, z którymi przychodzi zmagać się 
bohaterom Powrotu. Pokonując mroczne lochy labiryntu, 
walcząc z jednogłowymi, krwiożerczymi smokami, 
znajdują także przyjaciół. Maledivius – ostatni smok 
z życzliwej ludziom i czarodziejom dynastii, który dzięki 
pomocy bohaterów odzyskał rodowy zamek Kaduk, 
ofiarował im swą przyjaźń. 

Władca Czasu. Powrót A. Żaka to opowieść 
o dzielności, odwadze i przyjaźni ludzi z magicznymi 
stworzeniami połączona z przygodą i fantazją, a wyprawa 
po nieśmiertelność jest wyprawą po nadzieję i dobro. 
W książce tej dzieje się dużo, akcja płynie wartko, często 
zmieniają się realia, w których można się pogubić, ale 
naprawdę warto się trochę pomęczyć. Zapewnia Was 

Patrycja Ciołek (1H) 
 

Bohaterką książki Kai Meyer pt. Powrót 
Czarnoksiężnika jest rudowłosa Kira i trójka jej 
przyjaciół, którzy walczą z wiedźmami i demonami 
wykorzystując moc czarodziejskich pieczęci. Te dziwne 
znaki pojawiają się na ich ramionach w momencie 
zagrożenia ze strony złych mocy. Dzielni nastolatkowie 
przeżywają emocjonujące przygody i starają się 
rozwikłać zagadki i tajemnice, jakie napotykają w trakcie 
licznych podróży. Na co dzień żyją tak jak ich 
rówieśnicy: chodzą do szkoły, bywają w konflikcie 
z rodzicami, przeżywają pierwsze związki uczuciowe, 
lubią włóczyć się po okolicy. A jednak są w pewien 
sposób naznaczeni… 

W Giebelstein pojawia się dziwna kobieta, która w 
torebce z krokodylej skóry nosi ogromną latającą rybę. 
Czego szuka w kościele św. Abakusa? Prawda jest 
bardziej przerażająca niż Kira jest sobie w stanie 
wyobrazić. Ma ona ścisły związek z pochodzeniem 
dziewczynki. Czwórce przyjaciół grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo – do akcji wkroczył czarownik 
z Arkansas… 

Jak się to wszystko skończyło? – przeczytaj książkę 
pt. Powrót Czarnoksiężnika. Zapewniam, że warto. 
Ma niebanalną fabułę, wartką akcję i trzyma w napięciu. 
Na pewno przy niej nikt nie zaśnie. Dodam jeszcze, że 
seria „Siedem Pieczęci”, do której należy Powrót 
Czarnoksiężnika liczy dziesięć tomów. Polecam tę serię 
w szczególności fanom fantastyki. 

Patrycja Ciołek (1H)
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WIERSZE AGATY POWALSKIEJ 
 

Bieg przez życie 
 
Biegniemy przez życie ile sił 
nie rozumiemy tego, 
czy warto? 
spieszyć się, 
uciekać, 
szukać czegoś nowego, 
innego, 
lepszego świata... 
 
Wystarczy mały znak 
światełko w tunelu, 
które wskaże inną drogę 
lub osoba, która zmieni życie 
i pójdzie ze mną przez świat. 
 

Droga 
 
Rodzimy się z płaczem i uśmiechem 
Dorastamy, bawimy się rozrabiamy 
wiedzę do głowy wbijamy 
i nagle tak szybko umieramy 
 
Odchodzimy, zostawiamy wspomnienia 
które odchodzą w zapomnienie 
dla rodziny to cierpienie 
a dla nas zwykłe marzenie 
 
Anioł śmierci przychodzi 
Zabiera nas do siebie 
Na wieczne zbawienie. 
 

Kochane oczka 
 
Niebieskie oczy 
Wciąż je widzę 
Wciąż je tak bardzo kocham 
Tylko głupi sen 
Nie mija 
Wciąż trwa 
Wciąż mi je przypomina 
 
Bezpieczeństwo 
Radość i smutek 
Czasem też złość w nich widziałam 
Mimo to bardzo je kochałam 
KOCHAŁAM te niebieskie oczęta 
Teraz mogę już ich nie zobaczyć 
Znikną na zawsze… 

 

Muzyka wśród drzew 
 
Cisza 
Spokoju brak... 
Tylko ten cichy wiatr 
Między drzewami 
Gra 
Muzykę smutku i łez 
Którą znamy jako deszcz. 
 

Uśmiech w kolorze róż 
 
Na Twojej buzi uśmiech się pojawia 
tylko wtedy gdy jesteś blisko mnie. 
Mogę zrobić wszystko, 
wszystko co tylko chcesz 
bo nasza miłość wieczna jest. 
Chcę robić wszystko by było tak: 
by uśmiech nie poszedł w dal, 
by smutek odszedł już na zawsze. 
Na twarzy Twojej chcę widzieć uśmiech 
w kolorze tysiąca róż. 
 

KOMUNIKATY 
 

W środę 9 III w sali 112 z inicjatywy Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 
została po raz kolejny w naszej szkole przeprowadzona 
akcja krwiodawstwa. Nad jej przebiegiem czuwała 
p. prof. H. Lewandowska. 

Zajęcia z pracownikami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sieradzu odbyły się z uczniami nast. 
klas: 9 III (klasa 1a), 10 III (klasa 1F) oraz 15 III (klasa 
1D i 1b). 

Próbny egzamin zawodowy został przeprowadzony: 
- w klasie 4D w piątek 11 III (godz. 8.00-10.15) oraz 
w poniedziałek 14 III (godz. 8.00-12.30), 
- w klasie 4F w środę 23 III (godz. 8.00-12.15). 

W czwartek 24 III odbyła się próbna matura 
z matematyki, a w piątek 1IV – próbna matura z języka 
niemieckiego (klasa 3B). 

W środę 30 III o godz. 16.00 wychowawcy spotkali 
się z rodzicami uczniów klas maturalnych; spotkania 
z rodzicami pozostałych klas zostaną przeprowadzone 
w czwartek 14 IV. 

W czwartek 7 IV z inicjatywy p. prof. R. Brzeziec-
kiego w sali 07 odbyły się warsztaty szachowe. 

Zajęcia z doradztwa zawodowego zaplanowano na: 
8 IV (piątek) – klasa 2c (lekcja 1-2) i 3F (lekcja 3-4), 
13 IV (środa) – klasa 1a (lekcja 6-7) i 2A (lekcja 8-9), 
19 IV (wtorek) – klasa 3L (lekcja 1-2) i 3D (lekcja 3-4), 
27 IV (środa) – klasa 2b (lekcja 7-8). 
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POTYCZKI EKONOMICZNE NASZYCH 
 

W marcu br. uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach z przedmiotów ekonomicznych. Nasi 
reporterzy przyjrzeli się dokładnie ich przygotowaniom i zmaganiom. 
 

„XVI Turniej Wiedzy i Umiejętności  
Handlowo Menedżerskich” 

 
Eliminacje szkolne odbyły się w dniu 21 grudnia 

2010 r. Miały one formę testu. Do zawodów okręgowych 
przeszło pięciu uczniów z naszej szkoły: Marcin 
Młoczek, Magdalena Sowizdrzał, Kinga Wieczorek, 
Weronika Marędziak oraz Kesja Janik. Eliminacje 
okręgowe odbyły się w Zespole nr 3 w Kutnie. Brało 
w nich udział 10 uczniów z naszego okręgu, czyli 
stanowiliśmy 50% w ogólnej liczbie uczestników 
z naszego okręgu!!! Oficjalnie powitano nas o godz. 
11.00, po czym zasiedliśmy do rozwiązania 50 pytań 
jednokrotnego wyboru. Zakres materiału obejmował 
elementy prawa, statystykę, towaroznawstwo, ekonomikę 
przedsiębiorstw, podstawy ekonomii, marketing. Po 
wyczerpującym wytężaniu umysłów dyrekcja szkoły 
zaprosiła nas na obiad do pobliskiej stołówki szkolnej. 
Wyniki turnieju zostały niedawno ogłoszone. Ku naszej 
wielkiej radości do finału dostała się Kinga Wieczorek! 
Serdecznie gratulujemy!!! Będzie ona uczestniczyła 
w zmaganiach ogólnopolskich w Szczecinku w dniach 
15-16 kwietnia. Nagrodą gwarantowaną dla każdego 
finalisty jest zwolnienie z egzaminu zawodowego. 

„Turniej Wiedzy Ekonomicznej” 
 

W dniu 30 marca w Centrum Kształcenia 
Nauczycieli w Łodzi po raz kolejny odbył się Turniej 
Wiedzy Ekonomicznej. Uczestniczyło w nim w tym roku 
ponad 40 drużyn z województwa łódzkiego. Drużynę 
z naszej szkoły tworzyli: Patrycja Perka, Kesja Janik, 
Mateusz Jasek (kl. 3D). Nadzór nad merytorycznym 
przygotowaniem objęła p. prof. Anna Bzdurska. Konkurs 
ten miał nieco odmienną formę od poprzedniego. Otóż 
polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 65 pytań 
przez cały zespół (3 osoby). Był to pierwszy etap. 
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 8 zespołów, 
w tym nasza szkoła:). Finał polegał na tym, że pytania 
były czytane przez jednego z członków komisji oraz 
wyświetlane przez rzutnik. Każda drużyna musiała na nie 
odpowiedzieć pisemnie w czasie 1 minuty. Finał składa 
się z 20 pytań. Jednak w tym roku doszło do dogrywki 
między drużyną z Łasku i Łodzi o drugie miejsce. Było o 
co walczyć, gdyż można uzyskać cenne nagrody. Ich 
fundatorem jest Narodowy Bank Polski. Nasza drużyna 
zajęła 7 miejsce w ogólnej klasyfikacji. 
 

 

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Za rok kolejna 
okazja na odniesienie sukcesu. Co chciałbyś osiągnąć? Otrzymać indeks na studia? Zdać w 100% egzamin 
zawodowy? Dostać laptopa? Wszystko przed Tobą! 

Kesja Janik (3D) 
KIERMASZ WIELKANOCNY 

 

W poniedziałek 21 marca szkolny wolontariat wspólnie z TWI „Zamkowa 15” zorganizował warsztaty, 
podczas których wolontariusze z klas 1H, 2G i 3D uczyli się wykonywać ozdoby wielkanocne: baranki, kurczaczki 
i palemki. Zajęcia prowadziła siostra Teresa Brzozowska opiekująca się dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej 
„Światełko Dzikuska” przy klasztorze sióstr urszulanek w Sieradzu.  

Warsztaty miały na celu zachęcenie uczniów naszej szkoły do włączenia się w działania wolontariackie. 
Wszystkie wykonane ozdoby zostały sprzedane podczas kiermaszu, który odbył się w I LO w Sieradzu 31 marca br. 
Pieniądze uzyskane w ten sposób zostały przekazane siostrze Teresie na dofinansowanie wypoczynku letniego jej 
podopiecznych. 

P. prof. Iwona Bednarek 
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KĄCIK KULINARNY MILENY DZIADEK 
 

Rolada serowa 
 

Składniki: 
• 30 dag żółtego sera, 
• 2 jaja ugotowane na twardo, 
• 10 dag serka topionego, 

• 2 ząbki czosnku, 
• pęczek szczypiorku, 
• ½ czerwonej papryki, 

• 1 cebula, 
• 2 plastry szynki, 
• sól, pieprz. 

 

Wykonanie: 
Serek topiony rozgniatamy w misce. Resztę składników (oprócz żółtego sera) drobno siekamy i wkładamy do 

serka. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem, a następnie mieszamy. Do gorącej wody wkładamy żółty ser 
i podgrzewamy, aż stanie się miękki i będzie go można rozwałkować (ok. 1 godz.). Na ser wykładamy masę i zwijamy 
jak roladę. Zawijamy w folię aluminiową i wkładamy na noc do lodówki.  
 

Farsze do jajek 
 

Składniki: 
6 jajek oraz 
Farsz z rokpolem: 
• 2 żółtka, 
• 3 dag rokpolu (plaster), 
• łyżeczka posiekanego 
szczypiorku, 
• sól, pieprz. 

Farsz zielony: 
• 2 łyżki tłustego twarogu, 
• 2 łyżki roztartego miąższu awokado, 
• łyżeczka soku z cytryny, 
• łyżeczka rozmrożonego szpinaku, 
• sól, pieprz. 

Farsz różowy: 
• 2 łyżki chudego twarogu, 
• łyżeczka przecieru pomidorowego 
• ¼ łyżeczki chili, 
• sól. 

 

Przygotowanie: 
Jaja gotujemy na twardo, studzimy w zimnej wodzie, obieramy ze skorupek, przekrawamy na pół. Wyjmujemy 

żółtka i przekładamy do miseczki. Składniki poszczególnych farszów ucieramy na jednolita masę, dodając po 2 żółtka. 
Polówki białek wykładamy na półmiski i szprycą wyciskamy na każdą rozetkę z farszu. 
 

Smacznego!!! 
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KRZYŻÓWKA  „ŚRODKI STYLISTYCZNE” 
 

     1    

    2    

3        

   4      

   5      

7   6     

        

 8       

 9       

    10    

     11    

  12      

 

Polecenia: 
1. Bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa; 
2. …........... homeryckie; 
3. „Barwne słyszenie”; 
4. Wyraz określający rzeczownik; 
5. Sformułowanie zawierające zaskakującą myśl, 
skłóconą z powszechnie uznawanymi przekonaniami;

6. Inaczej animizacja;
7. ….......................!!! 
8. Wyrazy dźwiękonaśladowcze; 
9. Inaczej metafora; 
10. Zestawienie dwóch przeciwieństw; 
11. Wyolbrzymienie; 
12. Pytanie ....................

 

Rozwiązaniem krzyżówki jest pora roku, a zarazem tytuł powieści. (Przyg. Kesja Janik). 
 

OGŁOSZENIA 
 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! 
Jak wiadomo, każdy z nas w okresie przedświątecz-

nym robi różne porządki w domach, w szafach, na 
półkach. Jeżeli macie problem z odzieżą w dobrym 
stanie, która nie jest Wam już potrzebna, możecie ją 
oddać do Zespołu Charytatywnego działającego przy 
Parafii NSJ w Sieradzu w każdy czwartek w godz. 16-17. 

Jest wiele rodzin w naszym mieście, które żyją 
w skrajnej biedzie. Jeśli jest to możliwe, zdobądźcie się 
na gest miłości i braterstwa. 

Marta Gruszel (2a) 

Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Sieradzu: 

Pomagamy: 
• określić oczekiwania zawodowe, 
• oceniać zainteresowania i uzdolnienia, 
• wybrać ścieżkę edukacyjną, 
• przygotować się do poszukiwania pracy, 
• zdobyć umiejętności związane z planowaniem własnego 
rozwoju zawodowego. 

Kontakt: e-mail: doradcazawodowy&wup.lodz.pl 

 

SPROSTOWANIE 
 

W poprzednim numerze autorką tekstów pt.: Spotkanie w St. Marienthal (s. 2) oraz Na co do kina? (s. 10) była 
Sylwia Jasiak, którą za pomyłkę serdecznie przepraszamy 

Redakcja i opiekun „KZ” 
 

Siódmy w roku szkolnym 2010/2011 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Adrian Brzeziecki (2L), Patrycja 
Ciołek (1H), Milena Dziadek (2a), Emilia Gałka i Monika Kłodzińska (2F), Kesja Janik, Sylwia Jasiak, Patrycja Perka i Justyna Sowizdrzał 
(3D), Krzysztof Jadczak (2L; fot.) i Jesika Szewczyk (3L; fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KWIETNIOWA OSIEMNASTOLATKA 

SYLWIA – ur. 20 IV 1993 (kl. 2D)
 

CO TO JEST 
WOLONTARIAT  EUROPEJSKI – EVS? 

 

To Akcja 2 Programu „Młodzież w działaniu" Unii 
Europejskiej. EVS wspiera międzynarodową wolonta-
rystyczną pracę dla młodych ludzi z całej Europy. Jego 
celami jest rozwijanie solidarności, promocja tolerancji 
między młodymi ludźmi i obywatelstwa europejskiego. 
To właśnie w ten sposób Unia Europejska wspiera 
projekty kulturalne, socjalne i ekologiczne. 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service 
– EVS) to akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub 
grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we 
wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach 
Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli 
zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich 
rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia 
związane z edukacją poza formalną. W Wolontariacie 
Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek 
w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach 
możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 - 17 lat. Pobyt 
w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy. 

Wolontariat Europejski to szansa dla organizacji 
i instytucji, które chcą gościć i wysyłać wolontariuszy. 
Organizacją Wysyłającą, Goszczącą lub/i Koordynującą 
może zostać każda organizacja, której działalność nie jest 
nastawiona na zysk. Organizacja taka musi uzyskać 
status akredytowanej organizacji EVS. 

 

Gdzie mogę zrealizować EVS? 
 

Zrealizowanie EVS jest możliwe w „Krajach 
Programu" (wszyscy członkowie UE, Turcja, Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia), oraz w sąsiadujących krajach 
(Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, 
Serbia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, 
Mołdawia, Rosja, Ukraina), lub „Inne-Kraje Partnerskie 
na świecie" np. Ameryka Łacińska, Karaiby, Azja, 
Oceania. 

Istotne jest jedynie to, żeby jeden z dwóch krajów 
(goszczących lub wysyłających) był z Unii Europejskiej. 

 

Kto może wziąć udział? 
 

Każdy w wieku od 18 do 30 lat, kto chciałby 
przeżyć niesamowitą przygodę, zdobyć doświadczenie, 
poznać wyjątkowych ludzi! 

 

Jak długo trwają projekty? 
 

Sam możesz zdecydować ile czasu spędzisz 
u organizacji goszczącej! Projekty trwają od 2 do 12 
miesięcy (najczęściej od 6 do 12). Musisz odbyć również 
trening przed wyjazdem i ewaluację. 

 

Jakie muszę ponieść koszty? 
 

Koszty są niewielkie, gdyż Unia Europejska opłaca 
prawie wszystkie wydatki! Nie musisz martwić się 
o koszt zakwaterowania, ubezpieczenia, podróży, 
jedzenia! Dodatkowo masz zapewniony kurs języka 
kraju, do którego pojedziesz i kieszonkowe na drobne 
wydatki. 
 

Jak wypełnić wniosek? 
 

Zanim wypełnisz wniosek, musisz znaleźć 
organizację wysyłającą, która będzie Cię wspierała 
i która wypełni z Tobą wniosek. 

Patrycja Perka (3D) 
 

KWIETNIOWA OSIEMNASTOLATKA 

PAULINA – ur. 24 IV 1993 (kl. 2D) 
 


