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DZIEŃ PAPIESKI 3 IV 2009 
 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 7-8 IV 2009 
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POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 24 IV 2009 
 

 
TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW „ZAMKOWA 15” 

ORGANIZUJE 
WYCIECZKĘ JEDNODNIOWĄ W CELU POZNANIA REGIONU. 

TRASA WYCIECZKI: SIERADZ – ZDUŃSKA WOLA – SZADEK – PIORUNÓW – SIERADZ. 
WYCIECZKA ODBĘDZIE SIĘ NA POCZĄTKU CZERWCA. 

KOSZT WYCIECZKI – 20 ZŁ 
ZGŁOSZENIA WRAZ Z WPŁATĄ PRZYJMUJE P. PROF. ZOFIA GRZESIAK 

 
Zarząd Towarzystwa 

 
Ósmy w roku szkolnym 2008/2009 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Sylwia Bartosik, 

Magdalena Cieślar, Anna Głuch, Justyna Stangret (1A), Ewelina Wojtynka (1a), Jesika Szewczyk (1L), Marta Rogalska (2D), 
Iwona Gołdyn (2U), Klaudia Pałucka (3D), Marcel Suwała (fot., 2B) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 
 

BIGOS WARZYWNY 
 

Składniki: 
* pół główki białej kapusty 
* po dużej marchewce, pietruszce i porze 
* mały seler  
* 10 dag pieczarek 

* 4 strąki papryki konserwowej 
* przecier pomidorowy 
* ząbek czosnku 
* 4 łyżki oleju, sól, pieprz  

 
Sposób wykonania: 
Kapustę pokroić, zagotować, osączyć z wody. Marchew, pietruszkę, seler zetrzeć na tarce o dużych 

oczkach, por pokroić w krążki, a pieczarki w plasterki. Kapustę, włoszczyznę i pieczarki przełożyć do rondla 
z olejem i udusić. Pod koniec duszenia dodać pokrojoną w paski paprykę oraz przecier pomidorowy 
i posiekany lub przepuszczony przez praskę czosnek. Doprawić do smaku pieprzem i solą. 
 

SAŁATKA WARSTWOWA 
 

Składniki: 
* 1 puszka kukurydzy 
* mały słoiczek selera w zalewie 
* 1 por 

* 1 niecała puszka ananasów 
* 4-5 szt. jaj ugotowanych na twardo 
* majonez 

 
 Przygotowanie: 
Kukurydzę dokładnie odsączyć i wsypać na dno szklanego naczynia (najlepiej z pionowymi ściankami). 

Seler odsączyć z zalewy i rozłożyć na kukurydzy. Por umyć, wysuszyć i pokroić. Następnie ułożyć kolejną 
warstwę – tym razem z pora. Kolejna warstwa to majonez – należy go równomiernie rozsmarować (nie 
mieszać!). Jajka obrać, posiekać i równo rozłożyć jako następną warstwę, a na nich odsączonego z zalewy 
pokrojonego ananasa. Na koniec sałatkę obficie posmarować majonezem. 

Sałatkę nakładać tak, aby najgłębiej schowana kukurydza również znalazła się w porcji.  
 

ŻEBERKA W KAPUŚCIE 
 

Składniki: 
* 60 dag żeberek 
* 60 dag poszatkowanej kapusty 
* 1 mała puszka koncentratu pomidorowego 
* 1 cebula 

* 2-3 łyżeczki miodu 
* 4-5 łyżeczek mąki 
* liść laurowy 
* sól, pieprz 

* kilka ziaren ziela angielskiego 
* kostka rosołowa 
* tłuszcz do obsmażenia mięsa 

 
Przygotowanie: 
Żeberka umyć, osuszyć, pokroić na porcje. Wszystkie kawałki posmarować miodem, posolić i oprószyć 

mąką. Na patelni rozgrzać tłuszcz, a następnie obsmażyć mięso na złoty kolor. 
Cebulę pokroić i podsmażyć na tłuszczu, który pozostał ze smażenia żeberek.  
Kostkę rosołową rozpuścić we wrzącej wodzie i zalać kapustę, dodać liść laurowy, ziele angielskie 

i żeberka z cebulą (woda musi przykrywać mięso). Dusić 15-20 minut, do chwili gdy kapusta będzie miękka. 
Następnie mięso przełożyć do drugiego rondla, zalać płynem z kapusty, dusić, aż mięso będzie miękkie 
(ok. 50 minut).  

Do kapusty dodać koncentrat pomidorowy, miód oraz sól i pieprz do smaku. Wymieszać. Na koniec 
żeberka z sosem przełożyć do kapusty i jeszcze chwilę poddusić mieszając.  
 

SMACZNEGO !!! 
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DWA KONKURSY Z UDZIAŁEM UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
 

W dniu 29.04.2009 odbył się powiatowy konkurs : „Sprawny w zawodzie. Bezpieczny w pracy” dla 
uczniów kształcących się w  zawodzie kucharz małej gastronomii. W konkursie wzięli udział uczniowie 
drugiej klasy ZSZ kształcący się w tym zawodzie. Głównym organizatorem konkursu był OHP w Sieradzu. 
Poziom był wyrównany, zwycięzców wyłoniono po dogrywce. Są  nimi: 

I miejsce: Andrzej Stasiak i Mateusz Gidelski 
II miejsce: Kamil Pustelnik i Paweł Kaliński 
III miejsce: Tomasz Tomczyk i Hubert Pawełek 

Potrawy były różne, ale wszyscy nasi uczniowie spisali się na medal. A. Stasiak i M. Gidelski pojadą do 
Dobieszkowa na konkurs wojewódzki. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Sponsorami nagród byli: 
OHP w Sieradzu i komitet rodzicielski przy naszej szkole.  

Ten sam konkurs, tylko w zakresie znajomości BHP i prawa pracy odbył się 23.04.2009. Udział w nim 
wzięli również uczniowie klasy 2b. Do Dobieszkowa na konkurs wojewódzki pojadą: 

I miejsce: Hubert Sierzchała 
II miejsce: Wiktor Grabiasz 
III miejsce: Mateusz Miłek 

Opiekę nad uczniami biorącymi udział w obu konkursach sprawowała p. prof. Marlena Woźniak i pani 
Jolanta Pietrzak, której pragniemy złożyć szczególne podziękowania. 

P. prof. Marlena Woźniak 
 

KOMUNIKATY 
 

W piątek 17 IV z inicjatywy p. prof. Katarzyny Krawczyń zostało przeprowadzone dyktando 
z j. niemieckiego. Wzięło w nim udział 16 uczniów. Najlepszy okazał się Bartosz Banasiak (4L), kolejne 
miejsca zajęli: Magdalena Sowizdrzał (2D) i Katarzyna Brzęczek (2U). Zwycięzcy otrzymali nagrody 
książkowe. 

We wtorek 21 IV do Częstochowy pojechały klasy: 3B i 4L pod opieką p. prof. Marii Bogdańskiej, 
Henryki Głogowskiej, Ewy Jaśkiewicz, Anny Pietrzak i ks. Andrzeja Ziemieśkiewicza. 

W zajęciach z doradztwa zawodowego wzięły udział nast. klasy: 22 IV – 3D, 23 IV – 3F i 24 IV – 3L. 
We wtorek 28 IV odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami. 
W czwartek 30 IV na 3 godz. lekcyjnej wysłuchaliśmy audycji poświeconej 218 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Audycję przygotowała klasa 1D pod opieką p. prof. Barbary Wysoty. Uczniowie tej 
klasy wraz z wychowawczynią przygotowali ponadto wystawę okolicznościową poświeconą temu 
wydarzeniu, z którą możemy się zapoznać na korytarzu I piętra. 

W poniedziałek 4V rozpoczęły się egzaminy maturalne. Część pisemna zakończyła się 18 maja, 
natomiast część ustna trwać będzie się w terminie 13-26 maja. 

W czwartek 7V uczniowie naszej szkoły w kinie „Teatr” obejrzeli film pt. Kochaj mnie. 
W dniach 19-20 V na wycieczkę do Rudy pojechała klasa 2A pod opieką p. prof. Karoliny Smus. 
W warsztatach pt. „Start w przyszłość” zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy oraz Hufiec 

Pracy w Sieradzu wezmą udział klasy: 2a – 27V-2VI oraz 2b – 3VI-9VI br. 
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JAK SIĘ UCZYĆ? 
Samouczek. Część druga 

 
W tej części samouczka spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak planować swój czas, by zmieścić w nim 

wszystko, co potrzebne? 
Wpierw powinniśmy zrobić inwentaryzację swojego czasu. Najlepiej nam to wyjdzie w obrębie tygodnia. 

Dzielimy kartkę na dni tygodnia (w pionie), poziomo zapisujemy wszystkie czynności dnia: szkoła, dojazd do szkoły, 
czynności bytowe, nauka w domu, domowe zajęcia, sen, czas wolny itd. Można to zrobić samemu lub skorzystać 
z dołączonej do gazetki autorejestracji czasu. Po wypełnieniu tabeli będziesz wiedzieć, kiedy gromadzi Ci się za dużo 
zajęć, a kiedy masz ich mniej. Teraz wystarczy dokonać niezbędnych przesunięć. Po tygodniu, dwóch, przyglądając 
się swojemu czasowi ustalisz układ dla Ciebie optymalny. To przecież Ty regulujesz swój czas. 

Ważnym elementem Twojego czasu jest odpoczynek. Od tego jak wypoczywasz zależy m. in. jak pracujesz, co 
w wypadku ucznia należy zinterpretować: jak się uczysz. I tu kilka rad: 

• Po przyjściu ze szkoły nie bierz się od razu do nauki. 
• Zaplanuj czas uczenia przeglądając wpierw to, co masz tego dnia do zrobienia. 
• Aby ułatwić sobie wejście w naukę zrób najpierw te lekcje, które najbardziej lubisz lub te łatwiejsze. 
• Pamiętaj, że im dłużej będziesz pracować, Twoje zmęczenie będzie proporcjonalnie rosło. 
• Rób przerwy wtedy, gdy zorientujesz się, że nie rozumiesz tego co czytasz lub piszesz. 
• Wróć do ostatniego zrozumiałego fragmentu tekstu, nie goń do przodu. 
• Po ukończeniu pracy podsumuj, czy wszystko zrobiłeś, czy wszystko rozumiesz i czy jesteś w stanie powtórzyć 

„swoimi słowami”. 
Pamiętaj! To że zrobiłeś nie znaczy, że będziesz mieć z tego pożytek. Niemniej ważne jest, jak to zrobiłeś. 

 

Autorejestracja czasu ucznia 
 

……………………………………………… 
imię i nazwisko 

………………………………………………..
data rejestracji 

 
Wpisz ilości czasu przeznaczonego na poszczególne czynności z dokładnością do 15 minut 

 
Dzień 

tygodnia 
Czynności 

bytowe 
Droga 
do i ze 
szkoły 

Nauka 
w szkole 

Nauka 
w domu 

Zajęcia nieobo-
wiązkowe nie 

związane z nauką 

Sen 
 

Czas 
wolny 

Suma 

Poniedziałek         
Wtorek         
Środa         
Czwartek         
Piątek         
Sobota         
Niedziela         
Suma         
 

Oprac. p. prof. Janusz Ziarnik 
 

Odpowiedzi na pytania konkursu dotyczącego sieradzczyzny 
 

1. Jak się nazywają dwa największe parki krajobrazowe w rejonie Sieradza? - Załęczański P. K. oraz P. K. Międzyrzecza 
Warty i Widawki 

2. Czyją własnością był przed II wojną światową pałac w Tubądzinie? – Walewskich 
3. Jak się nazywa największy rezerwat ornitologiczny w powiecie sieradzkim? – Jeziorsko 
4. Z jakim pisarzem kojarzyć należy miejscowość Małków? – W. S. Reymontem 
5. Jak się nazywa rzeka, która w Sieradzu wpada do Warty? – Żeglina 
6. Dlaczego ulica, przy której stoi szkoła, nazywa się Zamkowa? – bo prowadzi do wzgórza, na którym kiedyś stał 

zamek 
7. W jakim stylu architektonicznym zbudowany jest sieradzki kościół farny (wnętrze, bryła)? – wnętrze – barok, bryła – 

gotyk 
8. Opisz herb Sieradza. – na czerwonym polu tarczy herbowej otwarta brama miasta z trzema wieżami, na środkowej 

biały orzeł z rozpostartymi skrzydłami 
9. Jak się nazywa największy zbiornik wodny w woj. łódzkim? – Jeziorsko 
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PRZYZNANO LITERACKĄ NAGRODĘ „SILESIUS” 

 
W tym roku odbywa się druga edycja nagrody „Silesius”. Jest ona 

przyznawana w trzech kategoriach: „za całokształt“, „za książkę roku” i „za 
debiut“. 

Stanisław Barańczak został laureatem drugiej edycji Nagrody Poetyckiej 
„SILESIUS”. To najważniejsze i najwyższe finansowo polskie wyróżnienie dla 
poetów. Wybitny poeta, eseista i tłumacz otrzymał ją za całokształt pracy twórczej. 

– Barańczak to człowiek instytucja – tłumaczył wybór jury jego 
przewodniczący, prof. Jacek Łukasiewicz. – Cały wielki ferment w poezji 
przełomu lat 69. i 70. jemu właśnie zawdzięczamy. Jako tłumacz wprowadził do 
naszej literatury wybitnych poetów angielskich, amerykańskich, rosyjskich. 

Stanisław Barańczak debiutował w PRL-u. Był działaczem opozycji; poetą, 
który w swoich wierszach oddawał atmosferę zniewolenia i fałszu tamtych 
czasów. Wyrzucono go z pracy na Uniwersytecie Poznańskim i objęto zakazem 
druku. W latach 80. wyemigrował z Polski do USA. Jest autorem m. in. tomów: 
Korekta twarzy, Jednym tchem, Ja wiem, ze to niesłuszne. Za tom Chirurgiczna 
precyzja dostał w roku 1999 Nagrodę Literacką „Nike”. Przekładał Szekspira, 
angielskich poetów metafizycznych, a także współczesnych poetów angielskich, 
amerykańskich. Dał się poznać jako propagator purnonsensowej poezji 
anglosaskiej. Sam jest mistrzem w tej dziedzinie. Wznowiony został właśnie tom 
pt. Pegaz zdębiał. Poezja nonsensu a życie codzienne: wprowadzenie w prywatną 
teorię gatunków stał się pretekstem do przyznania mu nagrody „Silesius”. Nagroda 

w wysokości 100 tys. zł i statuetka wykonana przez Michała Staszczaka zostały wręczone 17 kwietnia 
podczas uroczystej gali poprzedzającej festiwal literacki „Port Wrocław”. 

Jurorzy ogłosili też nominacje do „Silesiusa” w dwóch pozostałych kategoriach. 
O tytuł książki roku (nagroda 50 tys. zł) ubiega się siedmioro poetów: 

- Roman Honet za Baw się, 
- Krystyna Miłobędzka za Gubione, 
- Edward Pasewicz za Drobne! drobne!, 
- Marcin Sendecki za Trap, 

- Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za Piosnkę o zależ-
nościach i uzależnieniach, 
- Adam Wiedemann za Filtry, 
- Bohdan Zadura za Wszystko. 

 
Do nagrody Debiut roku (20 tys. zł) nominowano trójkę autorów: Dariusza Basińskiego za Motor kupił 

Duszan, Sławomira Elsnera za Antypody, Monikę Mosiewicz za Cosinus salsa. 
Fundatorem nagrody jest miasto Wrocław  

Oprac.: Iwona Gołdyn 
 

Warto przeczytać: 
„CZAS ABRAHAMA” KRYSTYNY SIESICKIEJ 

 
Najpierw był Czas Daniela - przelotnej wakacyjnej miłości, która  skończyła się wraz z nadejściem roku szkolnego. 

Następnie zaczął się  Czas Bogdana - chłopaka ze szkoły, który to czas opierał się na codziennym widywaniu się w szkole i, nigdy 
oficjalnie niezakończony, odszedł w zapomnienie. W końcu nastał Czas Abrahama, a właściwie Kuby: wrażliwego artysty, 
perfekcjonisty i przewodniczącego ZMS-u, z którego ideologią sam nie do końca się zgadzał. 

Jest to historia głównie o trójce nastolatków wkraczających właśnie w dorosłość. Anka chodzi z Kubą i jest córką zamożnego 
i szanowanego dentysty, ale okazuje się, że istnieje także druga strona, wydawałoby się idealnego,  życia doktora Serafina. Kuba 
ma talent, dziewczynę i wspaniałych rodziców, ale tak naprawdę brakuje mu jednego - miłości serdecznej koleżanki swojej 
dziewczyny, którą teraz coraz częściej traktuje jak przyjaciółkę. Agnieszka - dla mnie ulubiona bohaterka tej książki - właśnie 
zaczęła naukę w nowej szkole i mocno się zaprzyjaźnia z Anką, lecz nie może zwalczyć uczucia do Kuby, mimo że chce być 
lojalna wobec Anki. To wszystko jest trochę zawiłe, ale jak się zacznie czytać tę książkę, to można już powiedzieć o niej tylko 
jedno - wciąga. Doskonale przedstawia realia lat 60. i pokazuje, że od tamtych czasów prawie nic się nie zmieniło w postępowaniu 
młodzieży. Owszem, w dzisiejszych czasach to nie magnetofon, ale drogi samochód, markowy ciuch czy najnowsza komórka jest 
symbolem zamożności. Nie ma już ZMS-u, Wieczorowej Szkoły Aktywu, a czasy prezydenta Johnsona dawno minęły. Jednak 
nastolatkowe nadal kochają, przyjaźnią się, zdradzają, knują i  buntują się przeciwko narzuconym im prawom, regułom 
i stereotypom. 

Serdecznie Was zachęcam do przeczytania Czasu Abrahama 
Klaudia Pałucka 
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PALENIE W SZKOLE 
 

Palenie w szkole jest coraz częściej spotykane, 
coraz bardziej popularne. W wielu szkołach (także 
u nas) są dyżury nauczycieli, którzy pilnują, by 
uczniowie nie palili papierosów na terenie szkoły, 
choć zbyt wielkich rezultatów te działania niestety 
nie przynoszą. 

Uczniowie mają sposoby jak zapalić papierosa, 
by ich nikt nie nakrył. Są jednak problemy, z któ-
rymi osoby uzależnione od papierosów nie zawsze 
sobie zdają sprawę. Po pierwsze paląc w ubikacjach 
bądź w obojętnie jakim miejscu publicznym, trują 
nas – pozostałych uczniów, którzy – póki co – 
jeszcze stanowią większość społeczności szkolnej. 
Wielu z nas przecież nie lubi dymu papierosowego, 
ale nikt się nie odzywa, bo się trochę boi. Poza tym 
ten dym jest dla nas bardzo szkodliwy. 

Następnym problemem jest też to, że inni nie  
mogą skorzystać z toalety, bo kabiny są zajęte przez 
osoby palące. Zdarza się tak, że osoba która korzysta 
z toalety po wyjściu palacza, zostaje oskarżona o 
palenie. Niektórzy nauczyciele uważają, że w takiej 
sytuacji nikt nie powinien korzystać z tej kabiny, ale 
co my możemy poradzić na to, jeśli musimy pilnie 
skorzystać z WC. 

Moim zdaniem powinno się zwiększyć kontrole 
w ubikacjach – dla dobra uczniów, a także stosować 
bardziej surowe kary dla osób, które zostają nakryte 
na paleniu papierosów. 

Roma 
 

KOLCZYKOWANIE 
 

Coraz częściej można zaobserwować nowe 
upodobania młodzieży, nowe wzorce, które 
większość chce naśladować bez większego 
zastanowienia. Dlaczego? Bo nikt nie chce, aby 
powiedziano o nim, ze jest staromodny czy 
zacofany. Dzisiaj przede wszystkim liczy się wygląd 
zewnętrzny, każdy chce być na topie, chce być 
modny… Jednak czy naprawdę to takie ważne? Czy 
kolczyki rozmieszczone na całym ciele to taka dobra 
rzecz?! 

Postaramy się pokazać dobre i złe tego strony. 
Nowa moda, która wchodzi to kolczykowanie 

(bodypiercing). Patrząc na to z jednej strony to 

dobrze, że ludzie młodzi poszukują nowych stylów, 
ale czy kolczyki to akurat to? Młodzież bez 
większego zastanowienia i przemyśleń oraz z powo-
du niewiedzy przebija sobie rożne części ciała i to w 
różnych miejscach - od salonów kosmetycznych, po 
takie miejsce jak szkoły, do których chodzą. Po co?! 
W każdym mieście jest wiele salonów, które 
prowadzą takie usługi. Na budynkach salonów 
widnieją reklamy, które mają zachęcić młodzież do 
ich odwiedzenia. Mimo tego, że w reklamach 
znajdują się informacje o tym, że to „bezpieczne”, 
wcale nie musi tak być. Młodzi ludzie, mający 
w sobie dużo energii i „szalonych” pomysłów tak 
na prawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jakie 
przekłuwanie ciała może nieść za sobą 
konsekwencje. Nikt nie spojrzy na to ze strony 
„zdrowotnej”!, Mówią „Skoro inni mają i żyją to ja 
też mogę, co mi zależy. Nic nie tracę, a mogę 
zyskać.” A może warto dostrzec również tego 
wady…? 

Mając parę kolczyków myślą, że są cool, 
uważają że to modne! Skąd taki wniosek? 
Wystarczy popatrzeć dookoła siebie. Po co ja mam 
być taki jak inni? Czy nie lepiej, aby każdy miał 
swój własny styl, swoje zdanie, upodobania? Wtedy 
jest możliwość bycia oryginalnym, a nie jak takie 
„Papugi” - naśladować innych! Uważamy, ze taka 
„Papużka” to po prostu brak własnego zdania, silnej 
woli i własnych poglądów. Po co się wyróżniać 
i robić sobie siarę, lepiej wyglądać tak samo jak te, 
które mają same dziury na ciele od kolczyków. 
Za nie lada czas i kolczykowanie wyjdzie z mody, 
a wejdzie coś nowego i tylko czekać jak wierne 
„Papużki” znów będą musiały zmienić swój 
wizerunek i nauczyć się wyrażać swoje zdanie. 

Użyłyśmy dość ostrych slow na temat mody 
kolczykowania. Oczywiście nie każdy musi być tego 
samego zdania. Człowiek jest istotą słabą, łatwo 
poddaje się presji otocznia i łatwo ulega innym. 
Dlaczego? Można długi czas się nad tym 
zastanawiać, być może to strach przed tymi, którzy 
zmuszają innych do kolczyków?... 

Uważamy, ze wystarczy trochę więcej własnego 
zdania, odwagi, aby nie udawać kogoś, kim się nie 
jest. 

Justyna Stangret i Anna Głuch
 
 

SZKOLNY KONKURS KRAJOZNAWCZY ROZSTRZYGNIĘTY 
 

Znamy już wyniki finału szkolnego konkursu krajoznawczego. Zwyciężyła Patrycja Perka (1D), kolejne dwa 
miejsca zajęli Wiktor Kubas i Jesika Szewczyk (1L). W finale wzięło udział 20 uczniów. Wręczenie nagród odbyło się 
w środę 20 maja w obecności p. dyr. Anny Pietrzak. Uroczystość tą uświetniła prezentacja walorów krajoznawczych 
województwa łódzkiego. 

Organizatorem tegorocznego szkolnego konkursu krajoznawczego był p. prof. Janusz Ziarnik. 
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ZAKOPANE, ZAKOPANE!!! 
- z pamiętnika klasy 1A 

 
I dzień (27.04.09 r.) 

 
O godzinie 7.00 wszyscy uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami wyjechali  z Placu Wojewódzkiego na 

wycieczkę do Zakopanego. Jechaliśmy długo, więc można było się powygłupiać. Zaraz po dojechaniu na miejsce, 
tj. do naszego pensjonatu, poszliśmy na obiad. Po posiłku udaliśmy się na małe rozpoznanie terenu. Ku zaskoczeniu 
wszystkich dotarliśmy pod Nosal, gdzie leżał śnieg. Chłopcy poszli sobie pozjeżdżać na... tyłkach☺. Było dużo 
śmiechu. Byliśmy także w kapliczce, ale niestety zapomniałyśmy jej nazwy. Ale było fajnie i ładnie. Wracając na 
kolację musieliśmy wstąpić do „Żabki” po mini zakupy. Jednak drożyzna jak… 

Po kolacji rozeszliśmy się do pokojów i ok. 24.00 poszliśmy spać. 
 

II dzień (28.04.09 r.) 
 

O godzinie 9.00 poszliśmy na śniadanie. O 9.30 powędrowaliśmy do Doliny Kościeliskiej – chyba☺. 
Podejście pod górę było trochę trudne, ponieważ była stroma. Kiedy doszliśmy na miejsce, zobaczyliśmy 

cudowne widoki. W końcu marzenie p. prof. Iwony Bednarek się spełniło – zobaczyła krokusy w śniegu. I tak nam 
zeszło z godzinkę. Od czasu do czasu zawiewał nam halny! 

Było super☺. Po zejściu poszliśmy zmęczeni na obiad. Chwila oddechu  i znów wyjazd. Tym razem czas wolny 
był dla nas bardzo kosztowny – Krupówki. Byliśmy tam prawie 2 godziny. Czekało nas kolejne TRUDNE wejście, 
tym razem na Gubałówkę. Było strasznie trudno wdrapać się tamtędy, ale daliśmy radę. Potem chwila wolnego czasu. 
Mogliśmy sobie zjechać na torze saneczkowym. Dużo wrażeń jak na jeden dzień, jego zakończenie też było 
przyjemne. Po kolacji – niespodzianka: nasza koleżanka Magda miała urodziny. Dostała prezenty i pyszny tort☺. Spać 
poszliśmy ok. 1.00☺. 
 

III dzień (29.04.09 .) 
 

Standardowo o godzinie 9.00 zjedliśmy śniadanie. Musieliśmy zrobić sobie dodatkowe kanapki na drogę, 
ponieważ p. prof. Robert Trojszczak zapowiedział dużo chodzenia. Autokarem dojechaliśmy do wejścia do 
Tatrzańskiego Parku Narodowego przy Dolinie Kościeliskiej. Przeszliśmy je, a w trakcie zwiedzania tej doliny 
zwiedzaliśmy m. in. Jaskinię Mroźną. Było chłodno – żeby nie było☺. Jednak poszli tam tylko ci, co chcieli. 
Zmęczeni wróciliśmy do pensjonatu na obiadokolację. Potem mogliśmy poleniuchować w pokojach ok. 2 i pół 
godziny. O 21.00 wszyscy wyszliśmy przed pensjonat i zobaczyliśmy dwa  wozy, każdy ciągnęły przez dwa konie. 
Ci, co siedzieli na końcu wozów trzymali pochodnie. Jechaliśmy, śpiewaliśmy i świetnie się bawiliśmy. Po powrocie 
czekało na nas ognisko i pieczenie kiełbasek. Ponieważ było chłodno szybko wróciliśmy do swoich pokojów. Spać 
poszliśmy (przynajmniej większość) ok. 2.00. 
 

IV dzień (30.04.09 r.) 
 

Pobudka o godzinie 9.00, ok. 9.30 śniadanie, a następnie pakowanie i sprzątanie pokoi, ponieważ później 
zostałoby mało czasu. Pojechaliśmy na Krzeptówki zwiedzić kościół poświęcony Janowi Pawłowi II. Potem znów 
Krupówki, ostatnie zakupy i ostatnie pieniądze zostają wydane. Wróciliśmy na obiad na godz. 13.00; chwila przerwy i 
powrót do domu. Zajęło nam to dość dużo czasu, bo autobus nam się zepsuł. Poczuliśmy się, jakbyśmy mieli nie 
dotrzeć  do domów☺, ale wszystko skończyło się dobrze. Ok. 22.00 byliśmy w Sieradzu.  

Ogólnie wycieczka nam się udała, planujemy oczywiście następną!!! (Biały Dunajec) 
 

Magda Cieślar, Sylwia Bartosik  
 

Księga imion 
 

ZNACZENIE IMION MĘSKICH 

Paweł - odważna, samodzielna, wolna dusza. Wierny przyjaciel, pomocny kolega. Prawdomówny i uczciwy. W miłości 
subtelny i prawy. W pracy sumienny wykonawca powierzonych zadań. Dokładnie planuje przedsięwzięcia. Materiał na 
inżyniera lub informatyka. Choć niezbyt ambitny - odnosi zwycięstwa również nad sobą. Bywa kapryśny!  

Patryk - do dziś Patrykom postało zamiłowania do życia na pograniczach, nie tylko w sensie pogranicza krajów i 
kultur, ale także pogranicza tego, co znane i nieznane. Patrykowie są przeznaczeni na podróżników i badaczy 
odkrywających nieznane obszary wiedzy. Zwykle imię to wskazuje na duży umysłowy potencjał, zdolności do nauk 
ścisłych i języków obcych, cenią sobie doskonałość i profesjonalizm 
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Piotr - bywa surowy, twardy, ale jednocześnie grzeczny i układny. Wielki myśliciel; bywa, że zżera go ambicja. 
Zainteresowania rzeczami wielkimi, nie odkrytymi tajemnicami, nauką; zadatki na uczonego. Lubiany w środowisku 
zawodowym i domowym. Czasem roztargniony, czym denerwuje najbliższych. Poluje... na dziewczęta! 

Przemek - nie zraża się trudnościami w realizacji swoich planów. W przyjaźni jest oddany i gotowy do pomocy. Jest 
życzliwy dla otoczenia. 

Radosław - jest to człowiek o dużej dozie humoru, potrafi z uśmiechem iść przez całe życie. W działaniu jest 
energiczny, dokładny i konsekwentny. Lubi jednak by go do pracy zachęcano pochwałami. Jest skrupulatny, Nie umie 
utrzymać władzy w swoich rękach. Popada w nastrój melancholii. 

Rafał - typowy Rafał jest łagodny i ma pokojowe usposobienie; woli stosować dyplomację niż stawiać sprawy na 
ostrzu noża. Mimo to wie, czego chce, pamięta o swoich zasadach i nie daje się wodzić za nos. Nie leży w jego 
naturze pośpiech; umie czekać na odpowiedni moment. Ufa swojemu przeznaczeniu, że zawsze zdąży z tym, co ma 
w życiu do zrobienia. Rafałowie rozumieją dusze kobiet …i dzieci. 

Robert - jest człowiekiem energicznym, inteligentnym, dobrym organizatorem. Umie dobrze obserwować świat i ludzi. 
To dobry znawca psychiki ludzkiej. Ma uzdolnienia kierownicze, służy chętnie ludziom. Z wyglądu jest osoba, która 
przyciąga innych, zachęca do kontaktów i głębokiej przyjaźni. Kocha tradycję, lubi przebywać w domu. Nie przepada 
za wyjazdami. Lubi jak ktoś go chwali - to go mobilizuje.  

Roman - wierzy we własne siły, zna swoje życiowe cele i łatwo nie zmienia swoich planów. Nie jest zapaleńcem, który 
pośpiesznie coś zaczyna i zaraz porzuca. Jego plany dojrzewają powoli, ale kiedy Roman zabierze się do dzieła, jest 
konsekwentny i trzyma się raz obranej drogi. Ceni sobie wolność i niezależność, w jego naturze bardziej leży 
kierowanie innymi niż słuchanie poleceń. Zdarza mu się narzucać innym swoje zdanie, jak też upierać się, mówiąc: „ja 
wiem lepiej". Romanowie są zazwyczaj uzdolnieni, twórczy i błyskotliwi, ale nie rozpraszają swoich sił. Roman potrafi 
być romantycznym kochankiem. Mając Romana za towarzysza można czuć się bezpiecznie.  

Sebastian - w życiu kieruje się raczej wzniosłymi ideałami niż przyziemnymi kalkulacjami. Należy jednak do tego 
rodzaju idealistów, którzy nie poprzestają na snuciu marzeń i planów, lecz swoje zamiary muszą wprowadzać w czyn.  

Sylwek - w młodym wieku jest ruchliwy, pełen energii i musi się wyhasać, a jako dorosły przedsiębiorczy, lubi życie 
czynne, chętnie przewodzi, kieruje innymi i wprowadza w życie swoje pomysły. Wydaje się, że Sylwestrowie mają 
wrodzoną "żyłkę" do handlu i innych interesów. Ryzykant, często lekkomyślny i ufny w swoje szczęśliwe gwiazdy.  

Szymon - jest człowiekiem prostolinijnym, kochającym prawdę i sprawiedliwość. Te zasady dyktują jego sposób bycia, 
powodują jego aktywność społeczną, altruistyczną i charytatywną. Jest wrażliwy na sytuacje życiowe ludzi. Stały w 
przekonaniach, pogodny w życiu, umiejący traktować niektóre sytuacje w życiu z humorem. Lubi doradzać i służyć 
innym pomocą. Czasami bywa osobnikiem tajemniczym, nie lubiącym by ktoś wchodził w jego prywatne życie. 

ZNACZENIE IMION ŻEŃSKICH 

Patrycja - jest osobą śmiałą, energiczną i pełną inicjatywy, łatwo zaskarbiająca sobie względy i przyjaźń innych ludzi. 
Kocha rodzinę, dom dzieci. Wiele czasu poświęca sprawom społecznym i patriotycznym. W postępowaniu jest 
subtelna, ale i konserwatywna. Potrafi bronić swojej racji. Jest wykształcona, dobrze sytuowana, staje się niezależna. 
 
Paulina - ma charakter refleksyjny, skłonna jest do zadumy, zagłębiania w sobie. Zwykle dobrze znają swój cel i nie 
rozpraszają sił na błądzenie i pomyłki. Pauliny Są obdarzone dobrą intuicja. Starają się wokół siebie i swojego miejsca 
na świecie zachować spokój, porządek i zdrowe reguły.  

Renata - ma swoje ideały, do których konsekwentnie darzy. Nie zraża się trudnościami, które ja napotykają. Lubią 
porządek, dyscyplinę i naukę :)  

Roksana - Roksany są przebojowe, znają swoją wartość i mogą osiągać prawdziwe sukcesy - szczególnie w tych 
konkurencjach, którymi opiekuje się Wenus, a więc w filmie, w muzyce, w fotografii.  

Róża - ambitna, szybka w podejmowaniu decyzji, szuka szerokich znajomości. Lubi chadzać własnymi drogami. 
Posiada duże poczucie humoru. Pełna inwencji.  

Sylwia - jest marzycielska. Lubi ruch i świetnie czuje się na łonie natury. W przypadku trudności szybko się zniechęca. 
Ma niekiedy słomiany zapał. Maja też wrodzone zamiłowanie do poezji, snów i całej tej mistyki, o która coraz trudniej 
w nerwowym życiu naszej epoki. Mimo wrażliwej natury nie Są sentymentalne i potrafiła brać życie takim, jakie jest. 
Gdy przychodzi czas życiowej próby, w duszy Sylwii rozsadek zwycięża nad marzycielstwem. (J. S.). 


