
WAŻNE DATY: 
 
• 9 VI (poniedziałek) – posiedzenie klasyfikacyjne 
dla klas ZSZ kończących szkołę; 
• 13 VI (piątek) – uroczystość pożegnania absol-
wentów ZSZ na sali gimnastycznej o godz. 8.00; 
• 17 VI (wtorek) – zakończenie wystawiania ocen 
rocznych; 
• 20 VI (piątek) – posiedzenie klasyfikacyjne 
pozostałych klas; 
• 25 VI (środa) – posiedzenie Rady Pedagogicznej 
• 27 VI (piątek) – zakończenie roku szkolnego 
2013/2104. 
 

JAKIE BYŁY MATURY? 
 

Matura to ciężki czas dla maturzysty. Każdy 
podchodzi do niej na swój sposób. Jedni się stresują, 
a drudzy nie. Dla jednych to ważna sprawa, dla 
pozostałych wręcz przeciwnie. Mnie niestety stres nie 
opuszczał przez wszystkie dni matur. Czy to dobrze? 
Sama nie wiem. Stres czasami motywuje człowieka, ale 
może też niestety paraliżować. Można powiedzieć, że na 
każdego działa inaczej. W końcu od matury zależy nasza 
przyszłość. Czy dostaniemy się na wymarzone studia, czy 
znajdziemy dobrą pracę. I dlatego warto się postarać 
i zdać dobrze maturę. 

Nie da się ukryć, że tegoroczne egzaminy nie 
należały do najłatwiejszych. Wielu  uczniów wychodząc 
z sal nie było zadowolonych. Ja niestety trochę też. 
Największy problem sprawił mi wybór tematu na 
polskim. Nie mogłam się zdecydować. Żaden podany 
fragment nie przypadł mi za bardzo do gustu. Jednak 
w końcu wybrałam Potop Henryka Sienkiewicza. 
Matematyka również nie była prosta. Podczas tegorocz-
nego egzaminu dojrzałości z matematyki pojawiły się 
m.in. zadania z dowodem, z trygonometrii oraz na 
obliczanie średniego czasu drogi. 

Tegoroczna matura była o wiele trudniejsza niż 
w ubiegłych latach. Najmniej bałam się języka obcego, 
a w moim przypadku to niemiecki. On nie sprawił mi 
dużego problemu. Moje uczucia jednak co do wyników są 
mieszane. Wszystko tak naprawdę okaże się w czerwcu. 
Jestem dobrej myśli, chociaż zawsze mogłoby być lepiej. 
Teraz pozostaje tylko czekać. Maturzystów czeka jeszcze 
egzamin zawodowy, więc to jeszcze nie koniec zmagań. 
Jednak teraz czas na odpoczynek  Ja już jestem 
po maturach i bardzo się cieszę  

Mogę jedynie już życzyć powodzenia przyszło-
rocznym maturzystom    

Ania Wolak (4D) 
 

KONKURS Z ZAKRESU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

W środę 21 V z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” 
został przeprowadzony szkolny konkurs z zakresu 
przedsiębiorczości. Zwyciężyła Kamila Borczyk (2G), 
a kolejne miejsca zajęły: Natalia Adamczewska (2D) 
i Kinga Tępowska (3D). Gratulujemy!!! 

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
 

W piątek 25 IV o godz. 8.00 na sali gimnastycznej 
pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Technikum Nr 2 
w Sieradzu. Na uroczystość przybyli: prezydent Sieradza, 
pan Jacek Walczak, starosta sieradzki, pan Dariusz Olejnik 
oraz wicestarosta sieradzki, pan Zbigniew Krasiński. Na 
sali gimnastycznej byli obecni także wychowawcy 
tegorocznych maturzystów, panie prof. Karolina Smus –
4D, Aleksandra Plesiak – 4F, Marlena Woźniak – 4G, 
Katarzyna Pilc-Vinci – 4H, pan prof. Marek Przybył – 4L, 
grono pedagogiczne oraz absolwenci. 

Medal Primus Inter Pares i nagrodę starosty 
sieradzkiego z rąk Dyrektora Szkoły otrzymała w tym roku 
Patrycja Ciołek (4H), a nagrodę Prezydenta Miasta 
Sieradza – Anna Wolak (4D). Nagrody książkowe z rąk 
Dyrektora Szkoły otrzymali: Martyna Brożyna, Agnieszka 
Tworek, Kinga Wróż, Natalia Miłek i Magdalena 
Kowalczyk (4D), Katarzyna Kałuziak (4F), Paulina 
Dawiduk, Karolina Owczarek i Kamila Wawrzyniak (4L). 
Wymienieni uczniowie na świadectwie ukończenia szkoły 
uzyskali średnią ocen powyżej 4,5. Listami gratulacyjnymi 
uhonorowano natomiast nast. uczniów: Justynę Kolasę, 
Tomasza Krzyminźniaka i Amandę Czekalik (4D), Emilię 
Furmańską i Paulinę Kaczmarek (4F), Bartłomieja Skorupę 
i Patrycję Gołdyn (4G), Natalię Bąk, Ewelinę Cieślak 
i Patrycję Świątek (4H) oraz Monikę Kałuziak (4L). 

Po oficjalnej części uroczystości grono pedagogiczne, 
goście i absolwenci obejrzeli program artystyczny 
przygotowany przez uczniów z klasy 3D pod opieką 
p. prof. Anny Bzdurskiej i Iwony Bednarek. 

Malwina Kamiennik (3D)
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WYCIECZKA W BIESZCZADY – 25/26-28 V 2014 
(fot. p. prof. J. Gruszka) 
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WYCIECZKA W BIESZCZADY – 25/26-28 V 2014 
 

W nocy z 25 na 26 maja (z niedzieli na 
poniedziałek) o północy 45 uczniów naszej szkoły 
z klasy: 1D, 2D, 3D, 2G, 1H, 2H, 1L, 2L, 3F i 1b 
wybrało się wraz z nauczycielami: p. prof. Adamem 
Krynickim, p. prof. Robertem Brzezieckim i p. prof. 
Jackiem Gruszką w Bieszczady, w góry położone 
w południowo-wschodniej Polsce w woj. podkarpackim. 
Droga trwała kilka godzin, dlatego niektórzy z nas ucięli 
sobie drzemkę w autobusie. 

Rano o godz. 8.30 dotarliśmy do Sanoka 
i zwiedzaliśmy to miasteczko galicyjskie. Jest tu 
największy skansen w Polsce, który prezentuje polsko-
ukraińską kulturę. Odtworzone są tam typowe układy 
zabudowy wsi, które zwiedzaliśmy. Oglądaliśmy również 
poszczególne sektory Bojków i Łemków. Odwiedziliśmy 
również obiekty mieszkalne i sakralne wraz z urządzony-
mi wnętrzami, przez co mogliśmy przenieść się w czasie, 
aby poznać tamtejszą kulturę i życie codzienne. Wszyscy 
byli bardzo zaciekawieni, ponieważ pani przewodnik 
z wielką pasją opowiadała nam o wszystkim. Po zwiedze-
niu miasteczka galicyjskiego podjechaliśmy zwiedzać 
zamek rodziny Kmitów. W nim obejrzeliśmy mnóstwo 
prawosławnych obrazów (ikon) oraz zbiory Zbigniewa 
Beksińskiego. 

Następnie pojechaliśmy do schroniska w Lesku na 
zakwaterowanie. Po meczącej drodze rozdzieliliśmy się 
na 3 i 4-osobowe pokoje i popędziliśmy odpocząć. 
O godzinie 16.30 na świetlicy spotkaliśmy się 
z dyrektorem schroniska. Okazało się, że natrafiliśmy na 
bardzo gadatliwego i bardzo zabawnego Pana, któremu 
„gęba” się nie zamykała. Gadał i gadał, ględził i smęcił. 
A my byliśmy tak zmęczeni podróżą, że z trudem 
wytrzymywaliśmy tę jego pogadankę szkoleniową. 
Wprawdzie pouczył nas o zachowaniu na terenie 
schroniska i w górach, ale z wielkim trudem słuchaliśmy 
jego wykładu. 

Następnie zjedliśmy smaczną obiadokolację 
i wyruszyliśmy do centrum miasta, gdzie pan prof. 
Krynicki przygotował dla nas zadania terenowe 
dotyczące miasteczka, w którym przebywaliśmy. Pan 
profesor podzielił nas na 10 grup i rozdał nam mapki 
Leska, a my musieliśmy odnaleźć różne obiekty i miejsca 
zaznaczone na uproszczonej mapce. Kluczem do 
szybkiego rozwiązania zadania okazała się pomysłowość 
i odwaga. Ci, którzy poprosili mieszkańców Leska 
o pomoc w zlokalizowaniu zaznaczonych obiektów, 
zrobili to najszybciej. Wszyscy spotkaliśmy się z wielką 
sympatią napotkanych ludzi, nawet taksówkarze nam 
pomagali. Każda grupa wykonała zadanie, które było dla 
nas cenną nauką, ale także wspaniałą zabawą. 
Najszybciej zadanie wykonała grupa Magdaleny Witczak 
(1L), Natalii Czapskiej (1L), Magdaleny Rymarz (1D) 
i Kamili Borczyk (2G). Wszyscy z uśmiechniętymi 

twarzami wróciliśmy do schroniska, gdzie szybko 
położyliśmy się spać po dniu pełnym wrażeń. 

O godz. 7.30 następnego dnia wstaliśmy i poszliśmy 
zjeść śniadanie. Po śniadaniu pojechaliśmy do 
miejscowości Majdan-Cisna na przejażdżkę leśną kolejką 
Bieszczadzką, która dostarczyła nam wielu wrażeń. 
W trakcie przejażdżki mogliśmy oglądać górski 
krajobraz, lasy, górskie strumyki itp. Po przejażdżce 
pojechaliśmy do Ustrzyk Górnych, aby wejść czerwonym 
szlakiem na Tarnicę (1346 m n.p.m.). Wszyscy z pełnym 
zapałem wyruszyliśmy w drogę. Było bardzo ciężko, 
ponieważ droga wiodła przez las, była kamienista i nieraz 
ostro pod górkę. Trwała ona kilka godzin. Po drodze 
mijaliśmy inne grupy turystów. Niestety nie dotarliśmy 
na sam szczyt, ponieważ nadchodziły w naszą stronę 
ciemne chmury i zbliżała się burza, więc nie mogliśmy 
wyżej wyjść. Pioruny zaczęły coraz mocniej błyskać 
i zrobiło się niebezpiecznie, dlatego musieliśmy zawrócić 
ze szlaku. Mimo wszystko dotarliśmy na połoninę 
bieszczadzką, a tam widoki były przepiękne. Krajobraz 
górski jest niesamowity, powietrze również. Widok 
zapierał nam dech w piersiach. Po zejściu z męczącego 
szlaku, wróciliśmy na obiadokolację do schroniska. 
Drugi dzień wycieczki dostarczył nam niesamowitych 
wrażeń, które zapamiętamy na długo. Był to najlepszy 
dzień wycieczki. 

W ostatni dzień wycieczki wstaliśmy o 8.00, 
zjedliśmy śniadanie i zanim wykwaterowaliśmy się 
z Leska zanieśliśmy panu dyrektorowi Księgę 
Pamiątkową do której się wpisaliśmy. Wpis wykonały 
dziewczyny z klasy 3D zamieszczając śmieszny wierszyk 
i przepiękny rysunek kolejki bieszczadzkiej.  

W drodze powrotnej pojechaliśmy do Nowej Słupi, 
aby wejść na Łysą Górę (595 m n.p.m) w Górach 
Świętokrzyskich. Droga była krótsza niż ta, która 
prowadziła na Tarnicę, ale równie ciężka. Na szczycie 
oglądaliśmy piękny krajobraz Kielecczyzny z galerii 
widokowej, zwiedziliśmy opactwo benedyktyńskie na 
Świętym Krzyżu, zeszliśmy do krypt w podziemiach, 
oglądaliśmy rumowisko skalne (gołoborza), a na koniec 
wysłuchaliśmy wykładu pana prof. Krynickiego na temat 
Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego. Po zejściu z góry wyruszyliśmy do Sieradza. 

Pogoda czasami nie dopisywała, ale mimo to udało 
nam się dużo zobaczyć i ogólnie było wspaniale. 

Wycieczkę tę będziemy wspominać i zapamiętamy 
ją na długo. Byłam na niej pierwszy raz jako uczennica 
naszej szkoły, ale z pewnością wybiorę się na podobne 
w następnych latach, do czego zachęcam także tych, 
którzy chcą poznać ciekawe miejsca naszego kraju 
i przeżyć niezapomniane wrażenia. 

Justyna Kędzierska (1L) 
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW – 25 IV 2014 r. 
(fot. p. prof. A. Krynicki) 

 

 
Ósmy w roku szkolnym 2013.2014 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Martyna Bałwas (3H), 

Malwina Kamiennik (3D), Justyna Kędzierska (1L), Zuzanna Sobańska (3D), Małgorzata Szymala (2F) i Anna Wolak (4D) pod 
opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

NIEDZIELNY OBIAD 
 

Zupa krem z czosnku 
  
Składniki: 

• 10 ząbków czosnku  
• 1 cebula 

• 150 ml białego wina 
• 500-600 ml bulionu warzywnego 
(może być z kostki) 

• 350 ml śmietany kremówki 
• sól, pieprz (ziarna) 

 

Wykonanie: 
W rondlu rozgrzej olej, zeszklij czosnek i cebulę. Wlej wino i gotuj przez 2 minuty. Potem wlej bulion i śmietanę, 

gotuj 15 minut, mieszając od czasu do czasu. Przypraw do smaku solą i pieprzem. Następnie zmiksuj.  
Do zupy pasują grzanki czosnkowe. Pokrojony w kostkę chleb podsmażony na oliwie razem ze zmiażdżonym 

ząbkiem czosnku.  
 

Zupa cebulowa 
 Składniki: 

• 4 szklanki bulionu 
• 40 dag cebuli 

• 10 dag masła 
• szklanka startego sera żółtego 

• mała bagietka 
• 2 goździki, sól, pieprz 

 

Wykonanie: 
Cebule pokroić w cienkie talarki, usmażyć na połowie masła, na jasnożółty kolor. Do gorącego bulionu włożyć 

usmażoną cebulę, goździki i pieprz, gotować, aż cebula będzie miękka. Następnie wyjąć goździki, a zupę zmiksować i 
posolić. Bagietkę pokroić na kromki, usmażyć na pozostałym maśle na złoty kolor. Do żaroodpornych kokilek włożyć 
grzanki, wlać gorącą zupę, posypać żółtym serem i zapiec.  
  

Schab w sosie musztardowo-pieczarkowym 
 

Składniki: 
• 0.5 kg mięsa schabowego 
• 0.5 kg pieczarek 
• 2 cebule 

• słoik musztardy (łagodna lub ostra) 
• natka pietruszki lub koperek 
• sól, pieprz 

• mąka  
• śmietana  

 

Wykonanie: 
Schab kroimy w plastry nie za cienkie, ale też nie za grube. Z każdej strony przyprawiamy solą i pieprzem oraz 

smarujemy musztardą. Wstawiamy do lodówki na godzinę. Następnie smażymy schaby na oleju po 3 minuty z każdej 
strony, usmażone schaby odkładamy na talerz. Na tej samej patelni, której nie myjemy po usmażeniu schabów, 
wrzucamy cebulę pokrojoną w piórka, potem wrzucamy pieczarki. Smażymy do momentu pojawienia się wody z 
pieczarek i przerzucamy wszystko do garnka. Dolewamy trochę wody i dodajemy z łyżki śmietany z odrobiną mąki. 
Następnie dodajemy koperek lub natkę i doprawiamy solą i pieprzem. Po zrobieniu sosu dodajemy usmażone schaby i 
przez chwilę odstawiamy pod przykryciem na wolnym ogniu.   

Danie wspaniale smakuje z kopytkami lub kluskami śląskimi.  
 

Pulpety w sosie pomidorowym 
 

Składniki: 
• 0.5-1 kg mięsa mielonego 
• kasza manna  
• cebula 

•  jajko 
• sól, pieprz 
• przecier pomidorowy 

• mąka 
• 2 marchwie  
• zioła według uznania 
(oregano, zioła prowansalskie, koperek) 

 

Wykonanie:  
Mięso wymieszać z pokrojoną w kostkę cebulą, 2-3 łyżkami kaszy manny i jajkiem. Przyprawić solą i pieprzem, 

następnie uformować kuleczki i obtoczyć w mące. W garnku zagotować wodę, dodać do niej przetartą na dużych 
oczkach marchew, chwilę pogotować i dodać wrzucane partiami pulpety, gotować po 15-25 min. Po zagotowaniu 
ostatnich dodać przecier i przyprawy. Podawać z ziemniakami. 
 

Smacznego! :) 
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POWITANIE SYMBOLI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 
W SIERADZKIEJ KOLEGIACIE 

 
W 94 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, tj. 18 maja 

br., rozpoczęła się peregrynacja Symboli Światowych 
Dni Młodzieży po diecezji włocławskiej. Krzyż i Ikona 
„Salus Populi Romani”, swoją wędrówkę rozpoczęły od 
nawiedzenia parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. 
Już od godz. 15.00 wierni gromadzili się na prowadzonej 
przez młodzież modlitwie przed Sieradzką Kolegiatą, by 
tam, pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Alojzego 
Meringa, powitać te swoiste relikwie Jana Pawła II. 
Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przeplatała 
się z utworami wykonywanymi przez orkiestrę strażacką. 
W czasie czuwania odczytywane były również fragmenty 
z Dzienniczka Siostry Faustyny. Następnie, nawiązując 
do słów papieża Jana Pawła II: „Powierzyłem wam 
wielki drewniany krzyż, byście nieśli go przez świat jako 
znak miłości Pana Jezusa do ludzi i jako orędzie, 
że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie, który 
umarł i zmartwychwstał”, przedstawiciele młodzieży 
zaprosili Pasterza naszej diecezji do towarzyszenia im 
w tym modlitewnym czuwaniu. Po słowie księdza 
biskupa krzyż i ikona, niesione na barkach młodych 
ludzi, zostały uroczyście wprowadzone do świątyni, 
gdzie po krótkiej adoracji, wszystkich zebranych powitał 
proboszcz miejsca – ks. prał. Marian Bronikowski. 

O godz. 16.00 rozpoczęła się Eucharystia pod 
przewodnictwem Biskupa Włocławskiego. Koncelebro-
wało ją 12 kapłanów z Sieradza i okolic. Komentarze, 
liturgię słowa, procesję z darami oraz kompleksową 
oprawę muzyczną przygotowała młodzież z parafii 
Wszystkich Świętych. We Mszy Świętej uczestniczyli 
oprócz licznie zgromadzonych parafian i przyjaciół 
Sieradzkiej Kolegiaty, także parlamentarzyści, a wśród 
nich senator – p. prof. Michał Seweryński (fundator 
okolicznościowej tablicy pamiątkowej z wizerunkiem św. 
Michała Archanioła i modlitwą do tego przemożnego 
Patrona, która będzie niebawem zamontowana 
na kolegiackiej wieży), przedstawiciele władz miasta, 
na czele z prezydentem, panem Jackiem Walczakiem 
oraz leśnicy z Nadleśnictwa Złoczew, którzy dzieląc się 
radością przeżywania 90 rocznicy powstania Lasów 
Państwowych ufundowali nowy krzyż misyjny 
(poprzedni z 1946 roku również był z ich fundacji, 
o czym informuje zapis w kronice parafialnej). 

W swojej homilii ksiądz biskup odniósł się do 
wydarzeń z placu św. Piotra, jakie rozgrywały się tam 
16 października 1978 roku: „Słowa Chrystusa 
z dzisiejszej Ewangelii: Niech się nie trwoży serce wasze 
przypominają nam bardzo mocno pierwsze słowa papieża 
z Polski: Non abbiate paura. W dniu, kiedy rozpoczyna 
się peregrynacja Symboli ŚDM można zapytać o jej sens. 
Odpowiedź znajdujemy w łukaszowym zapisie historii 
pierwotnego Kościoła. Odczytany przed chwilą fragment 
z Dziejów Apostolskich: My zaś oddamy się wyłącznie 
modlitwie i posłudze słowa, przypomina nam nasze 
główne zadanie. Najpewniejszą gwarancją przemiany 
świata jest bowiem głoszenie słowa Bożego od człowieka 

do człowieka”. Na kanwie wypowiedzianych słów ks. 
biskup pytał: „Czy stać nas na takie poświęcenie, 
zwłaszcza dzisiaj, kiedy za wszelką cenę usiłuje się 
pokazać Boga jako kogoś beznadziejnie przegranego? Ile 
mamy w sobie determinacji, żeby bronić Bożej sprawy? 

Z tymi pytaniami musi zmierzyć się każdy z nas 
indywidualnie. To prawda, że można odrzucić Chrystusa 
i to wszystko, co On wniósł w nasze życie, bo jesteśmy 
wolni, ale w imię czego mamy to czynić? Trzeba nam 
zrobić dogłębny rachunek sumienia. Dziedzictwo krzyża 
należy przyjąć na nowo, trzeba wziąć odpowiedzialność 
za obecność krzyża w naszym życiu”. Odnosząc się 
do nauczania Jana Pawła II, hierarcha apelował: „Brońcie 
krzyża! To, co się kocha trzeba ujawniać, tak jak mąż 
miłujący swoją żonę. To, co się czci i ceni trzeba 
pokazywać innym. Krzyż Światowych Dni Młodzieży ma 
nam przypomnieć i ożywić naszą więź z Janem Pawłem 
II. Dziś ten lubiany i kochany papież jest świętym 
Kościoła, pokazuje nam, czym jest Kościół. To ludzie 
święci piszą dzieje Kościoła w różnych czasach, we 
wszystkich epokach. To właśnie jest to, o co prosi Filip 
w dzisiejszej Ewangelii. Jan Paweł II właśnie po to 
przyszedł na świat, żeby pokazać nam drogę. Jak sól 
potrzebna jest potrawom, tak święci potrzebni są naszym 
czasom.” Swoje rozważanie Pasterz zakończył słowami 
pieśni: Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony, 
na wieczne czasy bądźże pochwalony! Z ciebie moc 
płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo! 

Po błogosławieństwie ksiądz biskup ordynariusz 
dokonał poświęcenia nowego krzyża misyjnego, o co 
uprzednio poprosił, w imieniu całej wspólnoty parafial-
nej, ksiądz prałat M. Bronikowski. Temu wydarzeniu 
towarzyszył hejnał w wykonaniu leśników. W dalszej 
kolejności, w Domu Katolickim, Pasterz diecezji dokonał 
otwarcia wystawy malarskiej pani Małgorzaty 
Waliszewskiej-Kaniewskiej pt. „A Bóg widział, że 
wszystko, co uczynił było bardzo dobre”, dedykowanej 
św. Janowi Pawłowi II na urodziny, a następnie podzielił 
jego urodzinowy tort. 

O godz. 19.00, przy  Krzyżu ŚDM i ikonie Matki 
Bożej, rozpoczął się premierowy koncert Tryptyku  
Rzymskiego w opracowaniu  muzycznym pana Fryderyka 
Stankiewicza. Dzieło wykonał dziewięcioosobowy zespół 
znanych artystów teatrów z Warszawy i Wrocławia, 
a wśród nich Michał Chorosiński. Mecenat nad tym 
wydarzeniem objęła  Ceramika Tubądzin. 

Do godz. 24.00 trwało czuwanie przygotowane 
przez młodzież, w czasie którego podchodzili oni do 
krzyża i ikony, by przy tych szczególnych znakach, 
zawierzać Bogu i Jego Matce swoje życie. Wielu z nich 
z wielką czcią całowało krzyż, dotykało go, klękało przed 
nim i adorowało go. Nie brakowało łez i wzruszeń. 
Młodzi ludzie wyznawali, że wszystko to, czego dziś 
doświadczyli pozwoliło im spojrzeć na swoje życie 
z innej perspektywy, podjąć konkretne działania, odkryć 
na nowo sens swojej wiary. Niektórzy z nich mówili, że  
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dotąd stronili od Kościoła, woleli iść ścieżką, jaką 
proponuje dzisiejszy świat: łatwą i przyjemną, bez 
wymagań, jednak osobiste spotkanie się z krzyżem, 
bezpośrednie doświadczenie go, pozwoliło im przejrzeć 
na oczy. Mówili wprost: „Bogu niech będą dzięki za tę 
peregrynację – to wielka szansa dla nas ludzi młodych!” 
W czasie czuwania młodzi mieli również szczególną 
okazję do pojednania się z Bogiem w sakramencie 
pokuty i pojednania. 

O północy kapłani z dekanatu sieradzkiego I, pod 
przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza młodzieży – 
księdza Przemysława Pilarskiego, wspólnie odprawili 
Eucharystię, w  której  dziękowali  za dar kapłaństwa i  
 

 
modlili się o świętość swojego życia.  Homilię wygłosił 
wicedziekan, ksiądz Michał Drewniacki. 

W poniedziałek 19 maja, Krzyż ŚDM, po jutrzni 
celebrowanej w sieradzkiej Kolegiacie, rozpoczął 
wędrówkę, na wzór 14 stacji Drogi Krzyżowej po 
naszym mieście. Nawiedził takie miejsca, jak więzienie, 
szpital, jednostkę wojskową, klasztor sióstr urszulanek 
oraz szkoły. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej Krzyż zagościł o godz. 
8.10. Powitali go katecheci, na czele z ks. Piotrem, 
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i młodzież. Do godz. 
8.30 wszyscy obecni mieli możliwość zarówno wspólnej, 
jak i indywidualnej modlitwy przy Krzyżu ŚDM. 

Ks. Piotr Patyk 
 

Warto przeczytać: 

MARINA C. R. ZAFÓNA 
 

Nie jestem pewna co mnie skłoniło do zakupienia 
Mariny. Może była to przepiękna okładka lub autor, którego 
twórczość chciałam poznać od dawna. Mogło też być i tak, 
że krótki opis z tyłu zaintrygował mnie na tyle, by książkę 
kupić. 

Główny bohater, nastoletni Oscar, uczy się w szkole 
z internatem. Nie zrażajcie się jednak jego wiekiem, to nie 
kolejna powieść o dzieciaku ratującym świat. Chłopak po 
lekcjach nie lubił przesiadywać w pokoju, jak jego szkolni 
koledzy. Zawsze wymykał się na barcelońskie ulice. 
Pewnego dnia przyciągnął go stary pałacyk nieopodal 
internatu. W chwili, w której do niego wszedł jego życie 
zmieniło się na zawsze. Poznał Marinę. Zaczyna każdego 
dnia spotykać się ze śliczną dziewczyną i jej ojcem. 
W końcu Marina prowadzi Oskara na stary cmentarz, do 
którego niewielu zna drogę. Pokazuje mu kobietę w czerni 
i opowiada jej historię. Otóż, każdego miesiąca odwiedza 
ona bezimienny grób. Zaczynają ją śledzić chcąc rozwiązać 
zagadkę, która okaże się być znacznie bardziej tragiczna 
i niebezpieczna niż kiedykolwiek mogliby przypuszczać... 

To tyle jeśli chodzi o fabułę, a od siebie po pierwsze 
muszę dodać, że książka jest niepowtarzalna i magiczna. 
Zafón w opisach XX-wiecznej Barcelony wspaniale oddał 
jej klimat, a kunszt pisarski jakim dysponuje jest do po-

zazdroszczenia. Ale, jak wiemy, piękny styl nie wystarczy, 
by stworzyć książkę przynajmniej dobrą. Ta jest wspaniała. 

Od lektury niesamowicie ciężko się oderwać, wciąga 
od pierwszej strony. Ja czytałam ją z przerwą tylko 
na obiad. Zatapiamy się w przygodach Oscara i Mariny, 
z każdą chwilą bliżsi dotarcia do sedna mrocznej zagadki. 

Postaci nie są płaskie, za co kolejny wielki plus. 
Podczas lektury nie czujemy potrzeby rozważania, czy ktoś 
robił im testy na IQ. Za to autor dostarczył nam inne, 
znacznie poważniejsze tematy do rozmyślań. Ile można 
zrobić, żeby nie umrzeć? Czy lepiej stać się czymś czego 
nie można nazwać człowiekiem, robić na sobie i innych 
przerażające eksperymenty? Czy da się kochać kogoś tak 
bardzo, by w chęci ratowania tej osoby zrobić coś, przez co 
wciągnie się ją sprawy, w których brzydzi się brać udział? 

Nie ukrywam, że w trakcie lektury nie raz po plecach 
przeszedł mi dreszcz. Teraz nie dziwię się już, że po książki 
Zafóna sięga tak wiele osób. Dla mnie na pewno to nie 
ostatnie spotkanie z tym autorem, a Marina na długo 
pozostanie w moich myślach i z czystym sumieniem 
polecam ją wszystkim. To wciągająca i przejmująca 
książka, o której się nie zapomina, tylko wciąż na nowo 
rozmyśla o zakończeniu. 

Małgorzata Szymala (2F)
 

 
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego dnia 1 czerwca 2014 roku w wieku 85 lat 

 

Śp. 
Pana Profesora 

TADEUSZA KRAWCZYKA 
 

emerytowanego nauczyciela przedmiotów ekonomicznych i wychowawcę młodzieży 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w latach 1973-1985. 

 
W zmarłym tracimy zasłużonego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. 

 

Pozostanie we wdzięcznej naszej pamięci. 
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SIATKÓWKA – PODSUMOWANIE SEZONU 
 

Walka o medale mistrzostw Polski dobiegła końca. 
Z medali cieszą się „Skra” Bełchatów, „Asseco Resovia” 
i „Jastrzębski Węgiel”. Z pustymi rękami została „ZAKSA”, 
ale ten zespół zdobył wcześniej Puchar Polski, więc też ma 
powód do radości. Decydujące mecze były bardzo ciekawe, 
choć w tych najważniejszych spotkaniach o tytuł liczono na 
bardziej wyrównaną walkę. 

PGE „Skra” Bełchatów odzyskała mistrzowską koronę. 
Ten zespół od 2005 r. zdominował krajowe rozgrywki 
i wygrywał PlusLigę siedem razy z rzędu. Wielka passa 
skończyła się w 2011 r., gdy bełchatowianie przegrali 
finałową rywalizację z „Resovią”. Poprzedni sezon mieli 
zupełnie nieudany, gdyż zabrakło ich w czołowej czwórce. 
Teraz wrócili jednak w wielkim stylu. 

Po Pucharze Polski „Skra” nie wydawała się 
faworytem, ale w decydujących momentach mistrzostw była 
w wielkiej formie. Już w półfinale pokazała wielką klasę, 
gdy wyeliminowała trzeci zespół Europy z Jastrzębia-
Zdroju. W finale w zasadzie tylko w pierwszym meczu 
„Resovia” stawiała opór. Dwa kolejne spotkania to 
jednostronny pokaz skutecznej gry ekipy z Bełchatowa. 

Znów błyszczał w finałach Mariusz Wlazły. 
Znakomity atakujący jest obecnie w doskonałej formie, 
z czego powinien się cieszyć jego partner ze „Skry” 
i jednocześnie trener kadry Stephane Antiga. Wlazły wraca 
do kadry po kilku latach przerwy i wszyscy są ciekawi tego 
powrotu. Jeśli w meczach reprezentacji będzie grał równie 
skutecznie jak w decydujących meczach mistrzostw Polski, 
to będzie na pewno jej ogromnym wzmocnieniem. Wlazły 
miał wielki wkład w ten ósmy tytuł „Skry”, ale pozostali 
gracze też prezentowali się świetnie. Imponował też Antiga, 
który zwłaszcza w meczach w Rzeszowie potrafił zdobywać 
w końcówce bardzo ważne punkty. Podoba mi się praca 
szkoleniowa jaką wykonał w Bełchatowie Miguel Angel 
Falasca. Jeszcze rok temu występował na parkietach, a teraz 
w swym pierwszym roku pracy trenerskiej osiągnął tak 
wielki sukces. Widać, że stworzył świetną atmosferę i umiał 
trafić z formą graczy na najważniejszy w tym sezonie 
moment. By zdobywać mistrzostwo kraju, jak się okazuje, 
nie trzeba mieć wieloletniego doświadczenia trenerskiego. 
Co w kontekście pracy Antigi z kadrą też jest wymowne. 

Poprzedni mistrz dostał lanie w finale, ale wcześniej 
zaimponował wszystkim, odwracając losy półfinałowej 
rywalizacji z „ZAKSĄ”, gdy po przegraniu dwóch spotkań 
u siebie, wygrał trzy pozostałe. W Rzeszowie jest pewnie 
małe rozczarowanie. Nie było sukcesu w Lidze Mistrzów 
czy w Pucharze Polski, a po wygraniu serii zasadniczej to 
„Resovia” wydawała się głównym faworytem. Srebrny 
medal też ma jednak swoją wartość. 

Kolejny medal zdobył w mistrzostwach Polski też 
„Jastrzębski Węgiel”, który od lat niemal nie schodzi 
z podium. Tej drużynie jednak ciągle brak tej kropki nad i. 
Była w finale Pucharu Polski, zdobywała jakże cenny 
brązowy medal Europejskiej Ligi Mistrzów i teraz trzeci w 
tym sezonie medal. Brak tylko tego z najcenniejszego 
kruszcu. To był jednak kolejny udany sezon dla 
jastrzębskiej drużyny. Szczyt formy ten zespół miał 
w czasie Ligi Mistrzów, ale do końca potrafił walczyć 
o medal, co zostało nagrodzone. 

Nie ma natomiast medalu dla „ZAKSY”. „ZAKSA” po 
wygraniu w efektownym stylu krajowego pucharu 
z pewnością chciała więcej. Przegrała decydujące mecze 
jednak trochę „na własne życzenie”, bo rywalizacji 
z „Resovią” przegrać nie powinna, będąc tak blisko celu. 
Taki jest jednak sport i wygrać może tylko jeden zespół. 

W sumie z tego kończącego się sezonu kibice mogą 
być zadowoleni. Emocji było co niemiara, mecze stały na 
dobrym poziomie i mogły się podobać. Poziom tych 
najlepszych drużyn jest niezwykle wyrównany, a różnice są 
minimalne. To cieszy, gdyż sprawia iż rozgrywki są 
atrakcyjniejsze, a to przecież jest najważniejsze. Powiększe-
nie PlusLigi też „szkód” nie przyniosło, a nowe zespoły 
wniosły trochę „świeżej krwi”. 

Teraz czekamy na reprezentację. Przed drużyną 
narodową już wkrótce pierwsze wielkie wyzwanie jakim 
będą kwalifikacje do mistrzostw Europy. Długiego 
odpoczynku od siatkówki więc nie będzie, ale kibice tak 
licznie odwiedzający hale siatkarskie w naszym kraju są 
z tego z pewnością zadowoleni. 

Martyna Bałwas (3H) 
 

KOMUNIKATY 
 

We wtorek 29 IV odbył się II Konkurs Wiedzy o Życiu 
i Osiągnięciach Naukowych  Arego Sternfelda „Ary Sternfeld 
– pionier kosmonautyki”, w którym uczestniczyło 23 uczniów 
z klasy drugiej i trzeciej technikum. 

Celem konkursu było: przybliżenie młodzieży sylwetki 
Arego Sternfelda,  oraz wykorzystanie zbiorów biblioteki 
szkolnej – zasobów internetowych szkolnego Centrum Infor-
macji Multimedialnej. 

Komisja w składzie: p. prof. Aleksandra Dutkiewicz oraz 
p. prof. Adam Krynicki wyłoniła  zwycięzców: 
I miejsce: Magdalena Dawiduk (3F), 
II miejsce: Paulina Gawron (2L), 

III miejsce: Kinga Gołdyn (3F) i Wiktoria Wypych (3L).  
Gratulujemy!!! 

W środę 30 IV usłyszeliśmy przez szkolny radiowęzeł 
audycję okolicznościową poświęconą rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, którą przygotowali uczniowie klasy 1a pod 
opieką p. prof. S. Smorawskiej-Gierczyńskiej. 

W dniach 13-15 V odbył się ogólnopolski konkurs 
„Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy” w Dobieszkowie 
(woj. łódzkie). Wśród 40 uczestników z całej Polski znalazł się 
również uczeń naszej szkoły, Mateusz Marciniak (3c). 
Mateusz zajął bardzo wysoką trzecią lokatę. Do konkursu 
przygotowywała Mateusza pani Jolanta Pietrzak z OHP 
w Sieradzu. Gratulujemy tak ogromnego sukcesu i życzymy 
Mateuszowi 100% podczas egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

W czwartek 16 V na wycieczkę przedmiotową wybrała 
się klasa 2L pod opieką p. prof. A. Jabłońskiej. 

We wtorek 27 V do skansenu udała się klasa 2a pod 
opieką p. prof. K. Krawczyk i D. Danielewskiego. 

W czwartek 29 V kucharze z 1a wzięli udział w warszta-
tach gastronomicznych zorganizowanych przez Komendę OHP 
w Sieradzu. 

Na środę 4 VI zaplanowano szkolne święto sportu na 
sieradzkim MOSiR-ze, a w piątek 13 VI – pokaz filmowy 
zorganizowany przez szkolne koło PCK. 
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WIERSZE O NASZEJ SZKOLE 
Wyniki konkursu przeprowadzonego przez Samorząd Szkolny w kwietniu 2014 r. 

 
Szkoła 

 
Wszystko wokół zmienia się… 
Lecz nie szkoła – Ona nie! 
Ona ciągle taka sama 
Trochę biała, trochę szara, 
Na Zamkowej wdzięcznie stoi 
Już od bardzo wielu lat. 
 
Gdzie nie spojrzeć wszędzie życie 
Ludzie tu i ludzie tam 
Pracownicy i uczniowie 
Co dzień w szkole męczą się 
Każdy z nich chce coś osiągnąć 
Lecz, czy wszystko uda się? 
 
Jedni chcą zdobywać wiedzę, 
By osiągnąć w życiu coś. 
Innym na tym nie zależy, 
No bo po co robić to? 
 
Otóż: właśnie wykształcenie –  
Najważniejsza w życiu rzecz. 
Wiele trzeba, by je zdobyć. 
Gdy już masz je – jest ci lżej. 

Klasa 2G – I miejsce 
 

Wiosna na Zamkowej 
 
Ta ulica, ta Zamkowa, 
Jest tak bardzo wyjątkowa. 
Wiosna tutaj się zjawiła, 
Naszych uczniów ucieszyła 
I nie w głowie im już lekcje – 
Każdy łaknie słońca więcej. 
I w humorze są uczniowie, 
Że im dopisuje zdrowie, 
No i że nauczyciele 
Nie zadają już tak wiele. 
Delikatny dotyk wiosny 
Sprawia, że uczeń jest radosny. 
Promień słońca się uśmiecha, 
Wietrzyk wznosi szkolne echa. 
Trudno siedzieć dziś w ławeczce, 
Przyglądam się smutno jedyneczce. 
Pani mówi o maturze, 
My myślimy o naturze. 
Zapach wiosny nas uskrzydla, 
Sił dodaje do zabawy, 
Figli, psotów i zalotów. 
Przed odfrunięciem w wiosenne dale 
Ograniczają nas jednak szkolne sale. 
Co się dzieje? 
Co za siła się z pomocą nam zjawiła? 
Jest nam znana, dobrze znana. 
Emanuje szczęściem, siłą 
I nam przecież rok w rok sprawia 
Niespodziankę bardzo miłą, 
Bo przynosi dzień szczególny, 

Dzień wesoły i radosny. 
Nazywamy go, kochani, 
Pierwszym dniem pogodnej wiosny. 
Pozrzucajmy czapki, szale, 
Cieszmy się z każdego kwiatka. 
Napełnijmy swoje serca 
Tą radością do ostatka. 
Przecież kiedy w sercu radość, 
To i w głowie coś się dzieje. 
Umysł nasz pod wpływem wiedzy 
Coraz mocniej już szaleje. 
Więc wyniki maturalne, 
Zawodowe i klasowe 
Pani dyrektor, niech pani wierzy, 
Na sto procent będą wzorowe. 

Klasa 1H – II miejsce 
 
Ta szkółka to twoja przyjaciółka!!! 
 
Wie to każdy dokoła, 
Że na Zamkowej jest szkoła. 
Każdy znajdzie dla siebie kierunek 
I okaże wszystkim szacunek. 
Trzeba zmieniać buty,  
Inaczej będą do Ciebie zarzuty. 
Woźna Bożenka ciągle nas nęka. 
To jej maniera, 
Że szatnie na przerwie dopiero otwiera. 
Pani dyrektor to energiczna kobieta, 
Więc biega po szkole jak rakieta. 
Ma wiele spraw na głowie, 
Ale na każde pytanie odpowie. 
Palaczy nigdy nie tłumaczy, 
Mówi: „Rzuć palenie, synek! 
I zrób dobry uczynek!” 
Jest to Marciniak Magdalena, 
Więc rządzenie to jej domena. 
Natomiast jej imienniczka 
Zna informatyki triki 
I uczy w zawodówce matematyki. 
Banaszczyk się nazywa, 
A na jej lekcjach się odpoczywa. 
Ale u Szymańskiego, 
To nie poleżysz drogi kolego. 
Też jest od komputera 
I wie, że nie ma dzielenia przez zera. 
Podobnie jak Bzdurska Anna. 
Daje kopa jak kawa poranna. 
Zmusza do nauki, 
By nie porobiły sie w głowie luki. 
Uczy wielu przedmiotów, 
Więc nie radzę nie znać gospodarczych podmiotów. 
Janina Zemła uczy tylko niemieckiego języka 
I na przerwach z ekologiczną żywnością pomyka. 
Ma wysokie wykształcenie 
I mówi do nas: „lenie!” 
Grzegorz Brodacki okulary nosi 
I zawsze szybko sprawdziany przynosi. 
Jak wielu innych uczy rachunkowości, 
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Od której wszyscy dostają mdłości. 
Niepotrzebne na iphonie aplikacje, 
Bo Pani Wysota zaksięguje każdą operację. 
Renata Miśkiewicz to szkolna modelka, 
Na którą każdy z podziwem zerka. 
Aktywa, pasywa i kalkulacja 
Zdobyta z nią wiedza jest trwała jak ondulacja. 
Nie ulega wątpliwości, 
Że Maria Bogdańska uczy biurowości. 
Jest dystyngowana, 
Więc każda jej wypowiedź jest przemyślana. 
W bibliotece Henryka Głogowska jej pomaga, 
Czego nie robi Jabłońska Aga, 
Specjalistka od marketingu. 
Która wie wszystko o franchisingu. 
Często korzysta z multimedialnych prezentacji 
I nie próbuj nawet nie przyznać jej racji. 
Historią zajmuje sie Zygmunt Kołodziej, 
Który zasługuje na miano „dobrodziej”. 
Chce nas nauczyć dat historycznych, 
Zaczynając od antycznych. 
O dobrą formę WF-iści dbają 
I niezły wycisk nam dają. 
Do tego składu należy Grzelak Monika, 
U której co lekcja kilogram znika. 
Każe biegać wokół szkoły 
Robert Brzeziecki trenuje chłopaków 
I uczy ich na boisku ataków. 
Wycieczki w góry organizuje, 
Na których Adama Krynickiego nie brakuje. 
Jako jedyny uczy geografii, 
Co nie oznacza, że niemieckiego nie potrafi. 
Ma własną stronę w internecie, 
O której pewnie wszyscy nie wiecie. 
O sfery duchowe dba katechetka, 
Z której jest niezła poetka. 
Religijne piosenki pisze 
I tak jak inni prosi o ciszę. 
Biologii uczy Jadwiga Podsiadła, 
Która na schematy duży nacisk kładła. 
Dba o kwiaty w swojej sali, 
Gdy je podlejesz, to cię pochwali. 
Lubi, gdy się na sprawdzian nauczymy 
I na zajęciach nie buczymy. 
Podobnie jak Dominiak Ewa, 
Która na gaduły się gniewa. 
Uczy matematyki 
I ma wyuczone obliczeniowe nawyki. 
Fizyką zajmuje się Dutkiewicz Aleksandra 
I niejednego głąba dopada na jej widok chandra. 
Uczy wszystkie klasy, 
Więc przez poprawki nie wyjedzie na wczasy. 
Pani od polaka taką pracę dano, 
Że wciąż mówi to samo. 
Każdego do nauki przekona, 
Bo to Bednarek Iwona. 
Przy omawianiu utworu 
Widać, że ma poczucie humoru. 
Dlatego z Nią zawsze 
Wszystko jest ciekawsze. 
Pilc-Vinci Katarzyna 
To też uśmiechu przyczyna. 
Uczy wiedzy o kulturze, 

Bo informacje ma na ten temat duże. 
Jak mało kto 
Pan Jacek Gruszka jest od PO. 
Uczy pierwszej pomocy 
Używając nadprzyrodzonych mocy. 
Dyscypliny przestrzega pani wicedyrektor, 
Która na nasze problemy działa jak korektor. 
Jest od towaroznawstwa 
Dotyczącego żywności naturalnego bogactwa. 
Jest to Pietrzak Ania, 
Która nauczy Cię mądrego gadania. 
Tarabuła Agnieszka 
Jako jedyna w klasztorze mieszka! 
Sami widzicie, 
Że chodzi w habicie. 
Nauczy Cię angielskiego, 
Więc nie zmarnuj tego! 
Maciej Pawlak jest od prawa, 
Bo w szkole zasady, to przecież podstawa. 
Mamy tu technika i zawodówki 
Nikt przed maturę nie wywinie się od studniówki. 
Ogromny wybór profili, 
Nikt nie zmarnuje tu żadnej chwili. 
Pielęgniarka dba o nasze zdrowie, 
Wiec czarne myśli nie chodzą po głowie 
W bufecie kupujemy smakołyki, 
Przez co chętniej uczymy się matematyki. 
Mamy szkolne gazetki, 
Do których mogą pisać lokalne poetki. 

Monika Kaczmarek & Kasia Piotrowska (3D) 
– III miejsce 

 

WIESZ SKĄD JESTEŚ – WIESZ KIM JESTEŚ 
 

Konkurs krajoznawczy noszący powyższy tytuł zakończył 
się finałem szkolnym 14 maja. Wzięło w nim udział 18 osób, 
największą ilość punktów zdobyła Natalia Dziuba (1D). 
Miejsce drugie zdobyli wspólnie: Justyna Szczepańska, Kinga 
Klucha, Anita Makówka i Maciej Jurewicz (2D) oraz Martyna 
Bałwas (3H) – wszyscy uzyskali tę samą ilość punktów. 
Trzecie miejsce zajęła Natalia Adamczewska (2D).  

Zwycięzcom gratulujemy, nagrody rzeczowe zostaną 
wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

A oto pytania finału konkursu:  
Polska: 
1. Jak się nazywa płyta nagrobna z cmentarza żydowskiego? 
2. Długi Targ to nazwa rynku w… 
3. Który z parków narodowych w Polsce jest najmniejszy? 
4. Co się rozdaje w Poznaniu 11 listopada? 
5. Gdzie poza Bochnią i Wieliczką zwiedzisz kopalnię soli? 
6. Pierwszym prawnie chronionym drzewem w Polsce był… 
7. Jak się nazywa najwyższy szczyt Polski poza Tatrami? 
8. Najniżej położony obszar Polski to… 
9. Kto jest patronem Polski? 
10. Jakie miasta oprócz Warszawy były stolicami Polski? 
 
Region: 
1. Miasto rodzinne św. Maksymiliana Kolbe to… 
2. Gdzie w Sieradzu stoi kościół św. Ducha? 
3. Nad jaką rzeką znajduje się Sieradzki Park Etnograficzny? 
4. Czyj pomnik stoi na placu Wolności w Łodzi? 
5. Co w swoim herbie ma Sieradz? 
6. Manufaktura to dawna fabryka… (nazwisko właściciela) 
7. Jak się nazywa prezydent miasta Sieradza? 
8. Wymień nazwy dwóch największych wodnych parków krajobrazowych 
woj. łódzkiego. 
9. Gdzie w woj. łódzkim znajdują się ciepłe źródła i tzw. termy? 
10. Czy Sieradz miał mury miejskie? 

P. prof. Jacek Gruszka & Janusz Ziarnik


