
         MOJA POEZJA 
 

niczego nie tłumaczy  
niczego nie wyjaśnia  
niczego się nie wyrzeka  
nie ogarnia sobą całości  
nie spełnia nadziei  
 
nie stwarza nowych reguł gry  
nie bierze udziału w zabawie  
ma miejsce zakreślone  
które musi wypełnić  
 
jeśli nie jest mową ezoteryczną  
jeśli nie mówi oryginalnie  
jeśli nie zadziwia  
widocznie tak trzeba  
 
jest posłuszna własnej 
konieczności  
własnym możliwościom  
i ograniczeniom  
przegrywa sama ze sobą  
 
nie wchodzi na miejsce innej  
i nie może być przez nią 
zastąpiona  
otwarta dla wszystkich  
pozbawiona tajemnicy  
 
ma wiele zadań  
którym nigdy nie podoła 

 
Tadeusz Różewicz 

 
W NUMERZE: 

 

• Stypendyści dziękują sponsorom – na s. 2, 
• O konkursach wiedzy ekonomicznej – piszemy na s. 2, 
• O rajdzie „Śladami Łuki Bakowicza” – relacja na s. 3, 
• O szkolnych konkursach – informujemy na s. 4, 5 i 8, 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 9, 
• O tym, że witaminy są niezbędne – dowiesz się na s. 10, 
• Z poezją Tadeusza Różewicza – spotkasz się na s. 7. 
 

WATYKAN – 27 KWIETNIA 2014 
DWIE KANONIZACJE 

 

 
JAN PAWEŁ II JAN XXIII 
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„MIŁOŚĆ WYRAŻA SIĘ W POSTAWIE I CZYNIE" 
STYPENDYŚCI DZIĘKUJĄ SPONSOROM 

 
W czwartek 10 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona Janowi Pawłowi II. 

Zaproszono na nią sponsorów Stypendium Pokolenie JP II- nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół naszej szkoły, 
do których należy również pani Iwona Kaczmarek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemysłowie. Przybyłym 
gościom zaprezentowano program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pana prof. Dariusza Danielewskiego 
i pani prof. Marty Siniarskiej. 

Tematem przewodnim uroczystości była zbliżająca się kanonizacja Jana Pawła II. Jego drogę do świętości 
zaprezentowano pod hasłem: „Miłość wyraża się w postawie i czynie”. 

Spotkanie otworzyła pani dyrektor Magdalena Marciniak, która podziękowała sponsorom za przybycie oraz 
zaangażowanie w kontynuowanie idei stypendium. 

Kapituła Stypendium Pokolenie JP II (ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz, pani wicedyr. Anna Pietrzak, pani prof. 
Maria Bogdańska, pani prof. Henryka Głogowska) podziękowała sponsorom „za pracę włożoną w krzewienie nauki 
Jana Pawła II wśród młodzieży, życzliwość, okazane serce, wyraz dobroci oraz wsparcie w niesieniu pomocy 
potrzebującym”. W dowód wdzięczności Kapituła, wraz z tegorocznymi stypendystami, wręczyła darczyńcom 
podziękowania i pamiątkowe książki. Wyjątkowymi wyróżnieniami uhonorowano panią prof. Annę Barwaśną i panią 
Bogumiłę Bobrycz, które od lat wspierają dzieło Stypendium Pokolenie JP II. 

Po podziękowaniach przyszedł czas na program słowno-muzyczny. Swój talent recytatorski po raz kolejny 
zaprezentowali uczniowie: Patrycja Ciołek (4H), Katarzyna Kaczmarek i Dominika Oganiaczyk (3H), Agnieszka 
Olejniczak i Mateusz Kwapisz (1D), Justyna Andrzejczak, Katarzyna Rogaszewska, Dominika Dąbek i Mateusz 
Wojtysiak (3D). Śpiewem wzbogacili program uczniowie z klasy 4D: Martyna Brożyna, Aleksandra Jaros i Tomasz 
Krzyminźniak, Na gitarze akompaniował im Dawid Grochulski (2H). 

Część oficjalną uroczystości, tradycyjnie zakończono wspólnym odśpiewaniem Barki, ulubionej pieśni Jana 
Pawła II. 

Następnie uczestnicy spotkania udali się do biblioteki szkolnej na słodki poczęstunek. Goście mieli okazję 
spróbować własnoręcznych wypieków stypendystów i w miłym gronie spędzić czas. 

Całe spotkanie przebiegało w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Za wszelką pomoc i zaangażowanie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i upiększenia tego wyjątkowego spotkania, przeżywanego 
w duchu radości i oczekiwania na rychłą kanonizację Jana Pawła II. 

Kapituła 
 

ODPŁYNĄŁ Z „BARKĄ” DO OJCA  
 
 

Odpłynął z „ Barką” do Ojca w niebie  
długa i znojna była to droga  
zostawił nam serce pełne miłości  
a ból i cierpienie zabrał do Boga  
 
Przez okno w niebie na ziemię spogląda  
uśmiecha się do świata i lud błogosławi  
nie płaczcie za nim kochane dzieci  
On odszedł lecz samych nas nie zostawi  
 
Jak dobry Ojciec kocha Swoje dzieci  
będzie nas wspierał pomagał w potrzebie  
a pokój który tak szczerze umiłował  
wyprosi dla nas u Boga w niebie  
 
Gołąbku pokoju skrzydlaty przyjacielu  
zanieś do Papieża piosenkę miłości  
o Czarnej Madonnie z Jasnej Częstochowy  
niech się ucieszy z naszej wdzięczności 

 
Regina Sobik 

 

KONKURSY WIEDZY EKONOMICZNEJ 
 

W czwartek 13 III 2014 r. odbył się Konkurs 
Wiedzy z Rachunkowości, którego organizatorem była 
Wyższa Szkoła Rachunkowości i Informatyki w Łodzi. 
30 III odbył się finał tego konkursu. Wzięli z nim udział: 
Martyna Brożyna, Magdalena Kowalczyk, Natalia Miłek, 
Agnieszka Tworek, Anna Wolak, Kinga Wróż i Domini-
ka Wrzosek (4D) oraz Katarzyna Piotrowska i Angelika 
Świątek (3D). Z przyjemnością informujemy, że 
w finale pierwsze miejsce zajęła Katarzyna 
Piotrowska, a trzecie – Martyna Brożyna. 

W tych samych terminach został przeprowadzony 
w Łodzi Konkurs Wiedzy Ekonomiczno-Finansowej. 
W finale tego konkursu znalazły się Dominika Wrzosek 
i Martyna Brożyna, która uplasowała się na II miejscu. 

We wtorek 8 IV 2014 r. w finale Wojewódzkiego 
Konkursu Ekonomicznego „Ekonomista roku 2014” 
organizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu 
wzięli udział: Natalia Miłek, Tomasz Krzyminźniak, 
Magdalena Kowalczyk, Kinga Wróż i Anna Wolak (4D). 

W środę 5 III w finale Turnieju Wiedzy i Umiejęt-
ności Handlowo-Menedżerskich wzięli udział: Natalia 
Miłek i Tomasz Krzyminźniak (4D). 
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39. RAJD POWSTAŃCÓW 1863 ROKU „ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA” 
 

W sobotę 5 kwietnia 2014 roku odbył się 39. Rajd 
Powstańców 1863 roku „Śladami Łuki Bakowicza”, 
zorganizowany m.in. przez  Zarząd Oddziału PTTK 
w Sieradzu, Urząd Miasta i Gminy Warta, Urząd Gminy 
Goszczanów. Komandorem rajdu był nauczyciel historii 
w Gimnazjum nr 2 w Sieradzu i stały „bywalec” 
sieradzkich rajdów, pan Witold Drozd. Głównym celem 
rajdu było uczczenie 151 rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego oraz upamiętnienie walk powstania 
styczniowego opisanych w książce Teodora 
Goździkiewicza Sprawy Łuki Bakowicza. Jego uczestnicy 
mieli poznać walory turystyczno-krajoznawcze gmin 
Warta i Goszczanów oraz zabytki i miejsca pamięci 
narodowej znajdujące się na trasie tegorocznej imprezy. 

Wśród około pięciuset uczestników rajdu znaleźli 
się tradycyjnie członkowie Szkolnego Koła 
Zainteresowań Turystyką i Krajoznawstwem „P.S.”. 

W tym roku kilkunastokilometrowa trasa piesza 
wiodła z Warty do Goszczanowa. 

O godz. 8.20 osiem autobusów zawiozło 
„piechurów” do Warty, gdzie na cmentarzu katolickim 
spotkali się z pozostałymi uczestnikami rajdu z innych 
miejscowości. Tutaj odbył się pierwszy wykład na temat 
walk powstańczych. Następnie wielka piesza kolumna 
przeszła przez wieś Socha i dotarła do Poprężnik, gdzie 
znajduje się kapliczka ku czci powstańców. 

Na trasie zorganizowano również konkurs piosenki 
powstańczej. Następnie komandor rajdu polnymi 
drogami poprowadził uczestników do barokowego 
kościoła św. Marcina i Stanisława w Goszczanowie 
W murach świątyni można było usłyszeć krótki koncert 
organowy oraz wykłady lokalnych historyków na temat 
walk powstańczych i dziejów regionu. Lokalną atrakcją 
turystyczną są znajdujące się w krypcie kościoła 
zmumifikowane szczątki dwóch Turczynek, które 
przybyły na te ziemie zakochane w synu dziedzica, 
powracającego z tureckiej niewoli. 

Ostatnim punktem imprezy był pobyt w Gospodarst-
wie Agroturystycznym „Amazonka” w Goszczanowie. 
Tam można było posmakować znakomitej grochówki, 
odpocząć przy ognisku, spotkać się z gospodarzami 

gminy i zaproszonymi gośćmi oraz członkami rodziny 
Teodora Goździkiewicza i wziąć udział w konkursie 
sprawdzającym wiedzę o powstaniu styczniowym oraz ze 
znajomości książki Sprawy Łuki Bakowicza i życiorysu 
Teodora Goździkiewicza, a także w konkursie ze 
znajomości trasy rajdu i przebiegu szlaku powstańców. 

Po skończonej imprezie autobusy rozwiozły 
zadowolone i zmęczone dzieci, młodzież i dorosłych do 
miejsc zamieszkania. 

Podsumowując i porównując tegoroczny rajd 
z poprzednimi jego „wcieleniami” należy zwrócić uwagę 
na dobrą organizację, dużą liczbę uczestników (pięciuset) 
i dłuższy niż zwykle czas trwania (piszący te słowa dotarł 
do Sieradza przed godziną 18.00). Ponieważ trasa rajdu 
wiodła przez polne dukty, nie było osłony przed wiatrem, 
który dał wszystkim mocno „w kość”. Ale przecież 
również i o to chodzi. Łatwiej przez to można wczuć się 
w położenie powstańców, którzy błąkali się po polach 
i lasach sieradzczyzny w 1863 roku. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejną imprezę 
lokalnego oddziału PTTK. 

P. prof. Jacek Gruszka 
 

(Fot. p. prof. Jacek Gruszka) 
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VIII KONKURS SIERADZKICH SZKÓŁ ŚREDNICH 
 

W czwartek 20 marca 2014 r. odbył się kolejny etap międzyszkolnego konkursu religijnego, organizowanego już 
po raz ósmy na terenie naszej szkoły.  

Tradycją się stało, że każdej edycji konkursowej patronuje inny kościelny bohater – święty lub błogosławiony. 
W tym roku uczestnicy poznawali życie i działalność  św. Franciszka z Asyżu. Franciszkański charakter konkursu, 
podkreślało hasło: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”. 

Inspiracją do wyboru tego właśnie świętego, stał się obecnie trwający pontyfikat papieża Franciszka, który na 
wzór założyciela żebraczego zakonu Braci Mniejszych, postanowił w szczególny sposób pochylić się nad ludźmi 
ubogimi. 

W murach naszej szkoły gościliśmy trzy szkoły ponadgimnazjalne powiatu sieradzkiego, których uczniowie 
przybyli na konkurs wraz ze swoimi katechetami.  

Konkurs rozpoczął się wspólną modlitwą, po której każdy uczestnik otrzymał do rozwiązania test wyboru 
składający się z 40 pytań. Etap pisemny trwał 40 minut. Po nim nastąpiła przerwa na sprawdzanie testów oraz słodki 
poczęstunek. 

Spośród 21 uczestników komisja katechetyczna nagrodziła 3 najlepsze prace. Laureatami zostali: Karolina Sobota 
z I LO (I miejsce), Karolina Kasprzak z II LO (II miejsce) oraz Patrycja Ciumek z I LO (III miejsce).  

Naszą szkołę godnie reprezentowały: Justyna Butwicka (2D) oraz Katarzyna Rogaszewska, Amanda Szczerba, 
Aleksandra Arczyńska, Justyna Andrzejczak i Dominika Dąbek (3D). Laureaci otrzymali piękne nagrody ufundowane 
przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Natomiast wszyscy pozostali uczestnicy – dyplomy oraz 
pamiątkowe książki. Organizatorami przedsięwzięcia byli katecheci: p. prof. Dariusz Danielewski i p. prof. Marta 
Siniarska. 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!  
P. prof.Marta Siniarska 

 

MARCOWE TARGI EDUKACYJNE 
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„SPRAWNY W ZAWODZIE BEZPIECZNY W PRACY” 
 

W poniedziałek 24 marca 2014 odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu SPRAWNY W ZAWODZIE 
BEZPIECZNY W PRACY z zakresu BHP. W konkursie wzięło udział 6 uczniów z III klas ZSZ. Konkurs był 
zorganizowany we współpracy z OHP. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeństwa wykonywania 
pracy, jak również ze znajomości kodeksu pracy. Poziom był wyrównany, ale jak każdego roku zostali wyłonieni 
zwycięzcy. 
I miejsce zajął: Mateusz Marciniak 
II miejsce: Paweł Kliński 
III miejsce: Klaudia Gołąb 

Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Jednocześnie Mateusz Marciniak będzie reprezentował naszą szkołę  
i OHP w Sieradzu w etapie wojewódzkim w Dobieszkowie. Życzymy mu sukcesów. 

P. prof. Marlena Woźniak 
 

DOPALACZE WRACAJĄ 
 

W Ośrodku Kontroli Zatruć obejmującym swym 
zasięgiem całą Polskę w ciągu 8 miesięcy 2012 roku 
zarejestrowano 501 zgłoszonych przypadków zatruć 
dopalaczami. W całym 2012 roku tego typu przypadków 
było 279 co świadczy o wciąż aktualnym i nawracającym 
ze wzmożoną siłą problemie używania przez młodzież 
substancji psychoaktywnych jakimi są dopalacze. 
Pomimo zamknięcia sklepów, gdzie je sprzedawano 
funkcjonują inne rodzaje dystrybucji. Na przykład 
w Sieradzu bywa otwarty sklep z „artykułami 
śmiesznymi”, gdzie po podaniu odpowiedniego hasła 
można dopalacze kupić. Drugim i największym 
sposobem na dystrybucję jest Internet. Po wpisaniu w 
wyszukiwarkę hasła „dopalacze” wystarczy wybrać 
odpowiedni „towar” i przesyłka przychodzi pocztą. Stąd 
prośba do rodziców by kontrolować przesyłki 
otrzymywane przez dzieci, pytać skąd pochodzą i co 
zawierają. Podejrzenia rodziców winny wzbudzić tzw. e-
papierosy mogące zawierać substancje psychoaktywne, 
amulety, saszetki zapachowe, a nawet rozpałka do pieca. 
Nade wszystko zwrócić należy uwagę na zachowanie 
dziecka. Wszelkie zmiany nastroju, odmienne od normy 
mogą być objawem  używania dopalaczy. Podobne 
działanie mają narkotyki. Jeśli więc dziecko przestaje 

dbać o swój wygląd, ma przekrwione oczy, nadmiernie 
zwężone lub rozszerzone źrenice, zaburzenia pamięci, 
szybki wzrost lub spadek masy ciała są to jedne 
z sygnałów mogących świadczyć o używaniu narko-
tyków. 

Najprostszym sposobem na zyskanie pewności, czy 
dziecko „bierze” są testy dostępne w każdej aptece. 
W dalszej kolejności należy skontaktować się ze 
specjalistą w poradni (np. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Sieradzu –plac Wojewódzki, poradnie 
specjalistyczne bądź lekarz rodzinny). 

Więcej informacji na temat dopalaczy na stronie 
Internetowej: „Dopalacze mogą cię wypalić.” 

P. prof. Janusz Ziarnik 
 

ZBIÓRKA MAKULATURY 
 

W dniach 23 kwietnia – 9 maja 2014 r. zostanie 
zorganizowana zbiórka makulatury. Makulaturę można 
przekazywać Darii Lipy ( 3G), Kamili Lefik (2F) oraz 
p. prof. Iwonie Bednarek. Każdy worek z makulaturą 
powinien być podpisany przez klasę. 

Klasy, które zbiorą najwięcej makulatury otrzymają 
w nagrodę jeden dzień bez pytania, II miejsce – 
3 godziny bez pytania, III miejsce – 1 godzina bez 
pytania. 
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KSIĄŻKI DZIŚ 

 
W badaniu przeprowadzonym przez TNS Polska ponad połowa 

ankietowanych przyznała się, że w ubiegłym roku nie przeczytała ani jednej 
książki. Należy zaznaczyć, że osoby poproszone o wypełnienie ankiety były w 
różnym wieku co pozwoliło zaobserwować pewną prawidłowość. Wiele osób 
po skończeniu szkoły gimnazjalnej rezygnuje z rozwijania swojej wyobraźni. 

Każdy ma jakieś  Hobby, któremu poświęca swój wolny czas. Niektórzy 
uprawiają sport, inni słuchają muzyki, kolejni mogą godzinami grać w gry 
komputerowe. Ale w ostatnich latach w dobie Internetu, zaczęło zanikać 
czytanie książek. 

Teraz wszyscy się gdzieś śpieszą, do czegoś dążą, próbują osiągać swoje 
cele kosztem zdrowia. Nie zauważają, że nawet to 30 minut czytania książki 
na tydzień, może pomóc im się odprężyć, zrelaksować, a przy okazji pozwolić 
umysłowi odpocząć, nie wspominając o tym, że zwiększa się wtedy bogactwo 
słownictwa takiej osoby. 

Ale czy mentalność ludzi można tak szybko zmienić? Jak często można 
spotkać się z podejściem: „Po co mam czytać książkę, skoro mogę obejrzeć 
film?” Jednak trzeba zauważyć, że ekranizacja książki nie oddaje treści w niej 
zawartych. Są one spłycane, po to aby spodobały się większej publiczności. 
Jaki jest w tym sens? Rzadko zdarza się, żeby widz po obejrzeniu filmu chciał 
przeczytać książkę, ponieważ uważa to za niepotrzebne. Zna główne wątki, 
okrojoną fabułę, przywiązuje się do aktorów i mogłoby być dla niego szokiem 
jak bardzo mija się to z prawdą. Jak wiele uczuć nie zostaje przekazanych 
poprzez ekran telewizora. Jak bardzo producenci filmów zmieniają 
wydarzenia, by lepiej były odbierane przez społeczeństwo nie mogące, 
poświecić swojego jakże cennego czasu na chwile zatracenia się w życiu 
bohatera książki. 

Takie zachowanie powoduje, że biblioteki ubożeją w czytelników, 
a nowości są rzadkością. Większość ludzi przesiaduje godzinami w Internecie 
lub przed telewizorem i nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, jak wiele świtów 
literatury czeka na odkrycie. Jak wiele można zobaczyć oczami bohatera 
książki. 

Kinga Tępowska (2L) 
 

BOSKA KOMEDIA 
 
Rok 1865. Boston słynący ze swej śmietanki towarzyskiej – znanych 

poetów, ludzi sukcesu, intelektualistów. Boska Komedia Dantego Alighieri nie 
jest znana w Nowej Anglii. Pojawia się grupa śmiałków gotowych to zmienić: 
Henry Wadsworth Longfellow – pierwszy poeta amerykański, James Russel 
Lowell – również poeta, doktor Oliwer Wendell Holmes, historyk George 
Washington Greene oraz wydawca James T. Fields. Zakładają oni „Klub 
Dantego” i spotykają się by przełożyć Komedię z włoskiego na angielski. Nie 
wszystkim podoba się pomysł mężczyzn, trafiają na najróżniejsze  
przeszkody. Jednak wszelkie negatywne opinie o ich pracy stają się niczym, 
kiedy w Bostonie zaczyna szaleć morderca, który zabijał swe ofiary tak, jak… 
w Boskiej Komedii. „Klub Dantego” postanawia wykorzystać swą imponującą 
wiedzę na temat dzieła i zaczyna śledztwo na własną rękę… 

Matthew Pearl porywa, wciąga w świat kryminału. Książka pełna jest 
zaskakujących sytuacji, zwrotów akcji, których nie da się z góry przewidzieć. 
Bardzo przyjemnie się ją czyta, jednym tchem. Ostrzegam, odłożenie jej na 
bok nie będzie łatwe  

Natalia Marchewa (2G) 
 

 

 
WIELKANOCNE 
PRZYSŁOWIA 

 
W Wielką Niedzielę 
pogoda,  duża w polu 
uroda.  
 
Zielone Boże Narodzenie, 
a Wielkanoc biała,  
w polu uciecha mała.  
 
Gdy na dzwony 
wielkanocne pada, 
suchość nam  
przez całe lato włada.  
 
Od Wielkiejnocy  
do Zielonych Świątek  
może lać i w piątek.  
 
Jeszcze jedna nocka,  
a będzie Wielkanocka, 
mięsko ham, ham.  
 
Wdzięczy się  
jak prosię na Wielkanoc.  
 
Tak go pokrajał  
jak wielkanocne prosię.  
 
Kto dzień i noc gości,  
to w Wielką Niedzielę 
pości.  
 
Mocne  
jak jajo wielkanocne.  
 
Niewinny jak baranek 
wielkanocny.  
 
Nie każdej niedzieli 
Wielkanoc.  
 
Czyś się z choinki 
wielkanocnej urwał? 
 
Lepszy by jeden mądry 
w piątek, niżeli błaznów 
w Wielkanoc dziesiątek. 
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TADEUSZ RÓŻEWICZ NIE ŻYJE (9 X 1921 – 24 IV 2014) 
 

Oblicze ojczyzny 
 
Ojczyzna to kraj dzieciństwa 
Miejsce urodzenia 
To jest ta mała najbliższa 
Ojczyzna 
 
Miasto miasteczko wieś 
Ulica dom podwórko 
 
Pierwsza miłość 
Las na horyzoncie 
Groby 
 
W dzieciństwie poznaje się 
Kwiaty zioła zboża 
Zwierzęta 
Pola łąki 
Słowa owoce 
 
Ojczyzna się śmieje 
 
Na początku ojczyzna 
Jest blisko 
Na wyciągnięcie ręki 
 
Dopiero później rośnie 
Krwawi 
Boli 
 

Kto jest poetą 
 
Poetą jest ten który pisze wiersze 
I ten który wierszy nie pisze 
 
Poetą jest ten który zrzuca więzy  
I ten który więzy sobie nakłada 
 
Poetą jest ten który wierzy 
I ten który uwierzyć nie może 
 
Poetą jest ten który kłamał 
I ten którego okłamano 
 
Ten który upadł 
I ten który się podnosi 
 
Poetą jest ten który odchodzi 
I ten który odejść nie może 

 
  List do ludożerców 

 
Kochani ludożercy 
Nie patrzcie wilkiem 
Na człowieka 
Który pyta o wolne miejsce 
W przedziale kolejowym 
Zrozumcie 
Inni ludzie też mają 
Dwie nogi i siedzenie 
 
Kochani ludożercy 
Poczekajcie chwilę 
Nie depczcie słabszych 
Nie zgrzytajcie zębami 
 
Zrozumcie 
Ludzi jest dużo będzie jeszcze 
Więcej więc posuńcie się trochę 
Ustąpcie 
 
Kochani ludożercy  
Nie wykupujcie wszystkich 
Świec sznurowadeł i makaronu 
Nie mówcie odwróceni tyłem: 
Ja mnie mój moje 
Mój żołądek, mój włos 
Mój odcisk moje spodnie 
Moja żona moje dzieci 
Moje zdanie 
 
Kochani ludożercy 
Nie zjadajmy się Dobrze 
Bo nie zmartwychwstaniemy 
Naprawdę 
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„WIESZ SKĄD JESTEŚ – WIESZ KIM JESTEŚ” 
 

W kwietniu odbyły się w naszej szkole eliminacje konkursu krajoznawczego. Konkurs ma na celu popularyzację 
wiedzy o walorach krajoznawczych (natura, kultura) Polski, regionu łódzkiego oraz Sieradza i okolic. W tej edycji 
wzięło w nim udział 98 uczniów. A oto lista osób, które uzyskały największą ilość punktów (od 17 do 22) 
i zakwalifikowały się do finału. 
Klasa 1 H – Aleksandra Górska, Kinga Rychlik, Aleksandra Grafińska, Dominika Kaźmierczak, Weronika Staszak, 
Anna Owczarek, Klaudia Skoczylas, Angelika Augustyniak, Estera Kozielska, Kamila Drożdżyńska. 
Klasa 2H – Martyna Przybyłek, Patrycja Łużyńska, Monika Bednarek, Edyta Świniarska, Marta Trzcińska, Kamila 
Przybylska, Żaneta Benben. 
Klasa 3H – Martyna Bałwas, Daria Wiśniewska, Karolina Król, Paulina Kawecka, Anna Szymczak. 
Klasa 1D – Natalia Dziuba 
Klasa 2D – Maciej Jurewicz, Justyna Szczepańska, Kinga Klucha, Anita Makówka, Natalia Adamczewska. 
Klasa 3D – Mateusz Wojtysiak 
Klasa 2G – Dawid Spentany 
Klasa 1L – Adrian Kulawiak 
 

Osoby zainteresowane pozyskaniem materiałów, wskazówek bądź pragnące skonsultować się przed finałem 
proszone są o kontakt z prof. J. Gruszką lub J. Ziarnikiem. Termin i miejsce finału zostaną ogłoszone wkrótce. 

Poniżej pytania eliminacji oraz prawidłowe odpowiedzi. 
 

POLSKA 
 

1. Która z mniejszości narodowych ma swoją reprezentację w Sejmie RP? (1pkt – odp. niemiecka) 
2. Wymień minimum 5 gatunków zwierząt chronionych w Polsce? (do 3 pkt. - odp. łoś, żbik, niedźwiedź, bóbr, ryś  

itd.) 
3. Największe jezioro w Polsce to…(1 pkt. – odp. Śniardwy) 
4. Wzdłuż jakiej rzeki wiódł polski odcinek bursztynowego szlaku? (1pkt. – odp. Wisły) 
5. Najwyższy szczyt całkowicie Polski to…(1pkt. – odp. Kozi Wierch w Tatrach) 
6. Wymień minimum 5 polskich parków narodowych. (do 3pkt. – Karkonoski, Tatrzański, Bieszczadzki, 

Świętokrzyski, Kampinoski itd.) 
7. U ujścia jakiej polskiej rzeki leżą Żuławy? (1pkt. – Wisły) 
8. Jaką powierzchnię Polski zajmują lasy (można się pomylić o 5 %)-1pkt. – 29 % 
9. Jaką nazwą się określa świątynię prawosławną? (1pkt. – cerkiew). 
10. Jaki tytuł nosi najwyższy rangą wojskowy w Polsce? (1pkt. – marszałek) 

 
REGION 

 
1. Wymień 5 atrakcji turystycznych Sieradza (do 3 pkt. – kościoły p.w. św. Ducha, św. Stanisława, Wszystkich 

Świętych, kamienica pojagiellońska, skansen) 
2. Co się mieści w dawnym zajeździe pocztowym przy ul. Kościuszki w Sieradzu? (1 pkt. – Biuro Wystaw 

Artystycznych) 
3. Jak się nazywa zabieg któremu poddawana jest sieradzka starówka? (1 pkt. – rewitalizacja) 
4. Wymień 3 będące zabytkami atrakcje turystyczne Łodzi (do 3 pkt. – Ratusz, tzw. „dętka”, Biała fabryka, pałac 

Poznańskiego, kaplica Scheiblerów itd.) 
5. Komu będzie poświęcona dobudowana ostatnio sala w sieradzkim muzeum? (1 pkt. – Aremu Szternfeldowi) 
6. Wymień nazwy min. trzech parków krajobrazowych woj. łódzkiego (do 3 pkt. – Załęczański, Spalski, 

Przedborski itd.) 
7. Dlaczego ulica, przy której stoi Twoja szkoła nazywa się Zamkowa? (1pkt. – ponieważ wiodła do zamku) 
8. Gdzie się urodził i mieszkał w młodości Julian Tuwim ? (1 pkt. – Łódź) 
9. Czyje imię nosi port lotniczy w Łodzi? (1pkt. – W. Reymonta) 
10. Kim z zawodu był A. Cierplikowski ? (1 pkt. – fryzjerem) 

    
Gratulujemy laureatom i zapraszamy na finał. 

P. prof. Janusz Ziarnik 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

Dania jajeczne 
 

Faszerowane jajka 
 

Składniki: 
• 8 jajek 
 • mała garść kolendry 

• 1 awokado  
• sok z 1 limonki (może być cytryna)  

• sól, pieprz 
• garść rukoli  

 
Wykonanie: 

Jajka wkładamy do zimnej wody i gotujemy 5 minut, licząc od chwili, gdy woda zacznie wrzeć. W tym 
czasie przecinamy awokado na pół, wyjmujemy pestkę i oddzielamy miąższ od skórki, wrzucamy go do miski 
i rozgniatamy. Ugotowane jajka studzimy i obieramy ze skorupek. Cztery jajka siekamy, wrzucamy do awokado 
i rozgniatamy. Cztery pozostałe kroimy na pół, wyjmujemy żółtka i łączymy je z pastą. Dodajemy posiekaną 
kolendrę, przyprawiamy sokiem z limonki, solą oraz pieprzem. Na każdą połówkę jajka nakładamy obfitą porcję 
pasty i układamy na talerzu posypanym rukolą. 
 

Jajecznica chrzanowa 
 

Składniki: 
• 3 jajka 
• 1 łyżeczka chrzanu  

• 1 łyżka jogurtu naturalnego 
• sól, pieprz 

• pomidorki koktajlowe 
• rozmaryn, kromka chleba 

 
Wykonanie: 

Na garnku z gotującą się wodą ustawiamy stalową miseczkę o cienkich ściankach. Wbijamy jajka i lekko 
ubijamy, aż powoli zaczną się ścinać. Po 2-3 minutach jajecznica powinna być gotowa. Dodajemy chrzan 
i jogurt, mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy na zrumienionej w opiekaczu chrupiącej kromce 
chleba, z dodatkiem pomidorków koktajlowych z rozmarynem. 
 

Sałatka żydowska 
Składniki: 

• 4 ugotowane na twardo jajka 
• 5 ugotowanych w mundurkach ziemniaków 

• 2 cebule 
• odrobina szczypiorku 

• 1/2  słoiczka majonezu  
• sól, pieprz 

 
Wykonanie: 

Obierz jajka i ziemniaki, pokrój je w kostkę. Cebulę i szczypiorek posiekaj. Wszystko wymieszaj 
z majonezem, przypraw solą  i pieprzem. Wstaw na 20 minut do lodówki. 
 

Czerwony kogel-mogel 
(dla 4 osób) 

 
Składniki: 4 żółtka, 4 łyżki cukru, czerwone wino. 
 
Wykonanie: 

Ucieramy żółtka z cukrem, aż powstanie jasna i puszysta masa. Odmierzamy odpowiednią ilość wina, 
używając połówki skorupki jajka - na każde żółtko przypada wino z dwóch połówek. Wlewamy wino do żółtek 
cieniutkim strumieniem, cały czas ubijając. Napełniamy płynem kieliszki i podajemy. 
 

Smacznego!!! 
 

Siódmy numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2013/2014 przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak 
(2H), Natalia Marchewa (2G), Zuzanna Sobańska (3D), Kinga Tępowska (2L) i Anna Wolak (4D) pod opieką p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
 
  



10 „Kurier Zamkowy” nr 7/2013/2014 
 

Witaminy! 
Witaminy są niezbędne  nie tylko dla naszego zdrowia ale i urody :) Ich niedobór od razu 

dostrzegalny na naszej skórze, włosach i paznokciach. Ważne jest więc, aby zadbać o ich 
dostarczanie. Możemy znaleźć je nie tylko w suplementach diety, ale także w naszych ulubionych 
warzywach, owocach i słońcu! 
 
Witamina  K 
Tak jak i witamina C, witamina K to antidotum dla osób z cerą naczynkową. Nie tylko wzmacnia 
kruche naczynka ale i poprawia koloryt skóry oraz łagodzi skutki nadmiernej ekspozycji na słońce. 
Możemy znaleźć ją w: szpinaku, brokułach, kalafiorze, sałacie, groszku, marchwi. 
 

Witamina  H 
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, poprawia jej nawilżenie i elastyczność. Poprawia 
również stan suchych i łamliwych włosów, a także kruchych paznokci. 
Możemy znaleźć ją w: ziarnach pszenicy, grochu, szpinaku, bananach, winogronach. 
  
Witamina  A 
Jej głównym kierunkiem działania jest regulowanie zachodzących w skórze procesów 
metabolicznych, przyspieszanie regeneracji skóry właściwej i naskórka. Ponadto zwiększa poziom 
nawilżenia skóry, jej gładkość, elastyczność i sprężystość. Brak witaminy A objawia się szybszym 
wiotczeniem i utratą elastyczności przez skórę. Po zastosowaniu miejscowo likwiduje drobne plamy 
i przebarwienia na twarzy. 
Możemy znaleźć ją w: sałacie, brukselkach, winogronach, awokado. 
 
Witamina  E 
Potocznie zwana jest witaminą młodości. I nic dziwnego bo 
chroni skórę przed wolnymi rodnikami a także skutkami 
promieniowania UV. Poprawia jędrność skóry, jej 
elastyczność i zapobiega przedwczesnemu powstawaniu 
zmarszczek. Łagodzi również podrażnienia i zapobiega 
powstawaniu obrzęków. 
Możemy znaleźć ją w: kiełkach zbóż, warzywach kapuścia-
nych, orzechach, szparagach. 

Przyg. Ania Andrzejak (2H) 
 

KOMUNIKATY 
 

W piątek 28 III do Teatru Miejskiego na Tango 
S. Mrożka wybrali się uczniowie z klasy 4D i 4 H wraz z 
p. prof. K. Pilc-Vinci. 

W piątek 28 III na dni otwarte do WSHE w Sieradzu 
udała się klasa 4L pod opieką p. prof. M. Przybyła. 

W poniedziałek 31III zostało przeprowadzone piąte 
już dyktando z języka niemieckiego. Do zmagań 
z niemiecką ortografią przystąpiło 8 uczniów z klasy: 1G, 
1H, 3D i 4G. Najlepszy tym razem okazał się Bartek 
Skorupa (4G), a kolejne miejsca zajęli: Monika Skowron 
(3D) i Karolina Zarębska (1H). 

W piątek 4 IV na Jasną Górę pojechali maturzyści 
pod opieką p. prof. D. Danielewskiego, K. Pilc-Vinci, 
A. Plesiak, M. Przybyła, M. Siniarskiej, K. Smus, 
M. Woźniak i księdza P. Patyka. 

W poniedziałek 7 IV do Teatru Miejskiego na 
konferencję z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości 

wybrały się klasy 1a i 2a pod opieką p. prof. 
K. Krawczyk i S. Smorawskiej. 

W poniedziałek 7 IV o godz. 16.00 odbyły się 
spotkania z rodzicami klas 1-3. 

W środę 16 IV odbyło się posiedzenie klasyfikacyj-
ne klas maturalnych, a w piątek 25 IV o 8.15 na sali 
gimnastycznej pożegnaliśmy maturzystów. 

W czwartek 24 IV w przeprowadzonej na terenie 
szkoły akcji krwiodawstwa wzięło udział 10 uczniów. 

W poniedziałek 28 IV uczniowie naszej szkoły 
wysłuchali przez radiowęzeł audycji pt. Droga 
do świętości poświęconej Janowi Pawłowi II. Audycję 
przygotowali: Agnieszka Olejniczak (1D) i Wiktoria 
Wypych (3L) pod opieką p. prof. D. Danielewskiego. 

W środę 30 IV na spektakl Samotni w tłumie 
do Teatru Miejskiego udali się uczniowie z klasy 1D, 1G 
i 3D pod opieką p. prof. I. Bednarek. 


