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PIESZO I ROWEREM DROGAMI I ŚCIEŻKAMI SIERADZCZYZNY 
Udział Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu 

w rajdach sieradzkiego oddziału PTTK. 
 

1 września 2001 roku zostałem opiekunem 
Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w  Sieradzu.  

Od tej daty do dziś nasze koło uczestniczyło w wielu 
imprezach o charakterze krajoznawczym i turystycznym. 
Wraz z członkami SKTK brałem udział w pieszych 
i rowerowych rajdach organizowanych przez sieradzki 
oddział PTTK i Powiatową Komendę Policji w Sieradzu. 

W tym tekście chciałbym skupić się na udziale 
naszego koła w dwóch najważniejszych rajdach 
regionalnych, czyli Rajdzie Powstańców Styczniowych 
1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza” oraz Rajdzie 
Sieradzkiego Szwendaczka „Szlakiem walk nad Wartą 
1939 r.”  

Od początku objęcia przeze mnie funkcji opiekuna 
koła uczestniczyłem z jego członkami  
w  w/w imprezach sieradzkiego PTTK. 

Zacznę od pochwalenia się największymi 
osiągnięciami naszych uczniów. 

6 marca 2004 r. w Rajdzie „Śladami Łuki 
Bakowicza” zdobyliśmy I miejsce w klasyfikacji 
generalnej, 18 września 2004 r. w  Rajdzie Sieradzkiego 
Szwendaczka  I miejsce w konkursie wiedzy o ruchu 
drogowym i I miejsce w konkursie sprawnościowym, 

17 września 2005 r. w tym samym rajdzie III miejsce 
w konkursie piosenki żołnierskiej i II miejsce 
w konkursie sprawnościowym w jeździe na rowerach 
górskich, 12 marca 2005 r. w XXX Jubileuszowym 
Rajdzie Powstańców Styczniowych 1863 r. „Śladami 
Łuki Bakowicza” II miejsce w klasyfikacji generalnej, 17 
września 2005 r. w XXX Jubileuszowym Rajdzie 
„Szlakiem walk nad Wartą 1939 r.” III miejsce 
w konkursie piosenki żołnierskiej i II miejsce 
w konkursie sprawnościowym w jeździe na rowerach 
górskich, 5 kwietnia 2008 r. w Rajdzie  Powstańców 
1863 roku II miejsce w teście sprawdzającym znajomość 
książki „Sprawy Łuki Bakowicza” i życiorys Teodora 
Goździkiewicza, II miejsce w teście ze znajomości trasy 
rajdu oraz III miejsce w klasyfikacji ogólnej. 

Jednak największą nagrodą i sukcesem dla mnie jest 
fakt, że uczniowie chętnie uczestniczyli w rajdach. 
Można było zauważyć, że wzrosło wśród nich 
zainteresowanie turystyką pieszą i rowerową, a także, że 
propagowali wśród kolegów i koleżanek zdrowy styl 
życia, wiedzę historyczną, geograficzną i przyrodniczą 
związaną z regionem sieradzkim. Nasi „wędrowcy” 
zaprezentowali własną działalność na szkolnej stronie 
internetowej, stałej wystawie zdjęć z wyjazdów i rajdów 



2 „Kurier Zamkowy” nr 8/2016/2017 
  

w szkole „Tu byliśmy...”, w lokalnej prasie i podczas Dni 
Otwartych Szkoły. Dzięki imprezom PTTK mogli poznać 
miejsca pamięci związane z walkami wrześniowymi 
i powstaniem styczniowym w Sieradzkiem, trasy piesze 
i rowerowe, zabytki i najpiękniejsze zakątki naszego 
regionu (te mniej piękne też). 

Próbowałem zaszczepić członkom koła odpowiednie 
zachowania proekologiczne (zasady zachowania się 
w czasie rajdów), umiejętność pracy w zespole, 
wyrobienie nawyku korzystania z literatury fachowej 
(posługiwanie się przewodnikami, mapami, planami 
miast), wyrobienie nawyku dbałości o zdrowie fizyczne 
i psychiczne. Poprzez udział w tego typu imprezach 
zostały zbudowane  więzi koleżeńskie i przyjaźnie, które 
często przetrwały do dziś. 

Gdy po latach spotykam moich „turystów”, 
dowiaduję się, że próbują zaszczepiać „krajoznawczy 
bakcyl” swoim znajomym i … własnym dzieciom. 

 
 

 
Ostatnim rajdem, do udziału w którym udało mi się 

namówić uczniów był Rajd Powstańców 1863 r. 
„Śladami Łuki Bakowicza”. Odbył się on 18 IV 2015 r. 

Niestety obecnie nie ma chętnych do 
„maszerowania” bezdrożami regionu sieradzkiego 
w wolne soboty. Dlatego oferta dla uczniów musiała się 
zmienić. W tej chwili organizuję wraz ze szkolnym 
pedagogiem, panem Januszem Ziarnikiem wycieczki po 
Sieradzu „z historią w tle” oraz  szkolny konkurs 
krajoznawczy „Wiem skąd jesteś – wiem kim jesteś”. 

Do bieżącego roku szkolnego, w ramach 
działalności koła, zorganizowałem wiele rajdów 
górskich, wycieczek i imprez. W swojej działalności 
pomagali mi inni nauczyciele, wśród których najwięcej 
zawdzięczam pani Iwonie Bednarek, panu Robertowi 
Brzezieckiemu i wymienionemu wcześniej, panu 
Januszowi Ziarnikowi, którym korzystając z okazji 
chciałem bardzo podziękować.  

Jacek Gruszka 
 

WIERSZE IWONY BEDNAREK 
 

     *** 
szukam siebie 
w labiryncie życia 
w gąszczu spraw 
w tłumie ludzi 
 
szukam siebie 
prawdziwej 
bez makijażu 
bez maski 
 
 
       *** 
jestem jak liść osiki 
drżący 
delikatny 
 
wiatr życia pieści mnie 
a potem  
targa 
rwie 
miota 
 
tak bardzo chcę być  
drzewem 
 
zapuścić korzenie 
mieć grube konary 
i korę 
która chroni 
przed światem 

 
 

      
 *** 
jest we mnie roślina 
delikatna 
drżąca 
samotna 
 
więdnie bez wody 
ciepła 
miłości 
bez ciebie 
 
usycham bez twojego dotyku 
bliskości 
czułości 
 
 
*** 
przy tobie 
gwiazdy spadały 
do mych rąk 
 
nie zdążyłam 
wypowiedzieć 
życzenia 
 
dlatego nie ma 
ani gwiazd 
ani ciebie 
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WSPOMNIENIA O PROFESORZE SZKOŁY ŚREDNIEJ ANTONIM MARCU 
- NIEZAPOMNIANYM PEDAGOGU, KOLEDZE  I SPOŁECZNIKU 

 
„Dotykam przyszłości – nauczam.” 

Christa McAuliffe 
 

W tym krótkim aforyzmie zamyka się sens i wielka, 
niemierzalna wartość pracy nauczyciela. 

Wspominając Pana Antoniego Marca pragniemy 
przedstawić Jego życiową drogę, ukazać kim był i jak 
ważną rolę odegrał w naszym sieradzkim środowisku. 

W naszej szkole  w Sieradzu pracował najdłużej – 
20 lat: od 1965 do 1985 roku (ostatnie 3 lata w niepełnym 
wymiarze godzin). 

Prowadził zajęcia z geografii i historii, wychowania 
obywatelskiego (nazwa tego przedmiotu ulegała częstym 
zmianom), a ponadto z przysposobienia obronnego, 
wojskowego, liternictwa, statystyki i techniki reklamy – 
początkowo w technikum ekonomicznym (późniejszym 
liceum),  następnie w liceum zawodowym pracownik 
administracyjno-biurowy, technikum włókienniczym, 
zasadniczej szkole zawodowej oraz w kolejnych 
szkołach, które powstawały w utworzonym w 1975 roku 
Zespole Szkół Zawodowych nr 2, przemianowanym na 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w roku 2002. 

Był wyjątkową indywidualnością, człowiekiem o 
silnej osobowości, odpowiedzialnym, pracowitym, 
utalentowanym, mającym szczególny wpływ na 
indywidualny rozwój uczniów i wysoki poziom pracy 
szkoły. Wyróżniał się ogromną, wszechstronną wiedzą, 
wielkim doświadczeniem pedagogicznym, odwagą – 
wprowadzał tematy niepożądane w tamtych czasach, 
mówił m.in. o Katyniu. 

Posługiwał się piękną, klasyczną polszczyzną. 
Z wielkim uznaniem wypowiadała się o Panu 

Antonim Marcu Pani Dyrektor Irena Maciuszonek. 
Dla nas, młodych wówczas nauczycieli, był 

budzącym respekt mistrzem, mentorem oraz  życzliwym 
kolegą. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady 
Kierownictwa szkoły bardzo często prezentował rzeczo-
we, stanowcze opinie. Wspierał  nauczycieli pełniąc 
przez wiele lat funkcję prezesa Rady Oddziałowej ZNP. 

Jako niekwestionowany autorytet zapamiętali też 
Pana Antoniego Marca absolwenci. Spotykani dziś w 
bardzo wielu sieradzkich instytucjach podkreślają, że 
cenili i szanowali Pana Profesora. Był wprawdzie 
surowy, wymagający, „zasadniczy”, ale w najważniej-
szych sprawach przyjazny. Nagradzał  myślenie, 
mobilizował do pracy nad sobą, wspierał, wskazywał 
właściwą drogę postępowania. Skrupulatnie 
przygotowywał do matury, studiów, pracy zawodowej. W 
sytuacjach wyjątkowych – mimo własnych, etycznych 
zastrzeżeń – umożliwiał  zdawanie egzaminu 
poprawkowego i przejście do następnej klasy. 
Absolwenci z humorem przypominają  przebieg 
niektórych lekcji, rosnące napięcie w klasie podczas 
wywoływania do odpowiedzi i bardzo poważne 
spojrzenia Pana Profesora zza okularów. (Zdarzało się, że 
Pan Profesor pozwalał sobie na rozładowanie napięcia, 

a nawet rozbawienie uczniów poprzez charakterystyczne 
poruszanie uszami, co przeszło już do nieoficjalnej 
historii szkoły!).  

Pan Antoni Marzec wyróżniał się  wieloma  
talentami i osiągnięciami w bardzo szerokiej  działalności  
wychowawczej, pozalekcyjnej. Pełnił m.in. funkcję 
opiekuna samorządu szkolnego, opiekuna akcji filmowej, 
organizatora eliminacji szkolnych olimpiady wiedzy o 
Polsce i świecie współczesnym. Przygotowani pod Jego 
kierunkiem uczniowie zajmowali wysokie miejsca w tej 
olimpiadzie. W ten sposób wyzwalał aktywność 
młodzieży, jej zaangażowanie we własne doskonalenie 
oraz  w życie szkoły, miasta, środowiska. 

Niezwykle bogata i owocna była działalność 
krajoznawcza Pana Profesora. Prowadził koło 
geograficzne, koło krajoznawczo-turystyczne, wzorowo 
przygotowywał rajdy, zimowiska, wycieczki dla uczniów 
i nauczycieli. Zorganizował ich kilkadziesiąt. Zasłynął 
jako nadzwyczajny przewodnik, który rozbudzał 
zainteresowania krajoznawcze i uczucia patriotyczne, 
uświadamiał, jak cenne zabytki  są w Naszej Małej 
Ojczyźnie. Był też współautorem  publikacji Sieradz i 
okolice, a w 5 numerach kwartalnika „Na Sieradzkich  
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Szlakach”, tj. w nr 1/1985, 2,3,4/1986, 1/1987 zostało 
zamieszczone jego opracowanie pt. Dolina Warty. 

Podziwialiśmy wszyscy niezwykły talent plastyczny 
Pana Antoniego Marca. 

Przez cały okres pracy projektował i wykonywał 
dekoracje okolicznościowe w szkole (m.in.  
studniówkowe), prowadził koło dekoratorskie. Na 
szczególną uwagę zasługuje kronika szkolna, którą  
tworzył w ciągu kilku lat. Posługiwał się pięknym 
pismem, sporządzał też wykresy i zestawienia ukazujące 
rozwój szkoły. Z wielkim pietyzmem wykonywał inicjały 
– pierwsze litery w wyrazach rozpoczynających nową 
część kroniki. Stworzył unikalny „Kącik Pamięci 
Narodowej”, ukazujący historię Polski. Umieścił w nim 

m.in. własnoręcznie wykonane mapki, wykresy; 
zaprezentował bohaterów, przywódców. 

Jego dziełem był projekt sztandaru szkoły. Sztandar 
został przekazany na uroczystości nadania szkole imienia 
oraz sztandaru w kwietniu 1986 r. 

Na uroczystości tej szkoła otrzymała odznakę „ Za 
zasługi dla województwa sieradzkiego”. Do uzyskania 
tego wyróżnienia z pewnością przyczynił się Pan Antoni 
Marzec – swoją postawą, rzetelną pracą, osiągnięciami, 
nieustannym dążeniem do wszechstronnego rozwoju 
uczniów – obecnych absolwentów. 

Pan Antoni Marzec został uhonorowany: 
• Złotą odznaką ZNP, 
• Złotym Krzyżem Zasługi, 
• Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
• Nagrodami Kuratora oraz Nagrodą Ministra I stopnia. 

Zgodnie z myślą przewodnią: „Dotykam przyszłości 
– nauczam” przywołaliśmy wspomnienia o zasłużonym 
sieradzaninie, wyjątkowym człowieku, który pomagał  
młodym ludziom wytyczać swoją własną, życiową drogę 
i uczył nas wszystkich odpowiedzialności za przyszłość 
rodzinnego kraju.   

Św. Jan Paweł II mówił do nauczycieli: 
„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, 

sprawiedliwość, na inne wartości duchowe. Młody 
człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka,  
czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni 
tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją”. 

Z pewnością takim właśnie Nauczycielem – 
żyjącym i nauczającym zgodnie z najwyższymi 
wartościami – był Pan Antoni Marzec, niezapomniany 
pedagog, kolega i społecznik.   

Zapalajmy więc „lampki wdzięczności” na grobie 
przy kościółku św. Ducha na sieradzkim, starym 
cmentarzu… 

Ignacja Buda 
Dyrektor ZSP Nr 2 w Sieradzu 

 
*** 
drzewa 
stroją się 
w najpiękniejsze 
woale 
 
pachną 
latem 
i kipią 
dojrzałością 
 
płaczą 
żółtymi listkami 
brzóz 
purpurą dębów 
i klonów 
 
liście  
tańczą 
swój ostatni taniec 

Iwona Bednarek 
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JÓZEF GOŁĘBIEWSKI PS. „OKOPSKI”, 
DOWÓDCA BATALIONÓW CHŁOPSKICH Z LASÓW RADOMSZCZAŃSKICH 

 
Wspomnienia syna Wiesława wygłoszone podczas sesji popularno-naukowej Bataliony Chłopskie – 

prawda i pamięć w dniu 6 IV 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. 
 

Józef Gołębiewski (1908-1980), urodzony we wsi 
Okopy k/Bobrownik, ukończył czteroklasową szkołę 
podstawową. Służbę wojskową odbył w Łodzi pod 
koniec lat dwudziestych. W pułku był pierwszym 
w walce na bagnety i drugim jako strzelec wyborowy. 

W konspiracji od 1940 r. a od sierpnia 1943 r. brał 
czynny udział w walce z okupantem w lasach 
radomszczańskich: obszar Gidle, Ręczno, Żytno, Bąkowa 
Góra. 

Walkę czynną z Niemcami uznał za najważniejszy 
okres w swoim życiu. Umierając polecił mi, że mam 
umieścić na jego grobie inskrypcję następującej treści: 

„Józef Gołębiewski PS. „Okopski” komendant BCh 
gm. Bogumiłów i Zapolice”. 

W 1940 r. po zaprzysiężeniu objął dowództwo w 
tych gminach, a latem 1943 r. musiał przejść do 
partyzantki w Generalnym Gubernatorstwie, w lasy 
radomszczańskie, ocalając dzięki temu  życie. Przeżył w 
lesie, bo był świetnym strzelcem i taktykiem, szybko 
oceniającym sytuację w terenie walki. 

W sierpniu 1994 r. uczestniczyłem jako poseł 
w spotkaniu w Słowackim Ośrodku Kultury 
w Warszawie. Słowacy najliczniej brali udział 
w powstaniu warszawskim spośród innych narodowości. 
Ktoś z obecnych wspomniał o metalowych kolcach 
przebijających opony niemieckich samochodów. 
Poinformowałem zebranych, że takich kolców użyła 
grupa, którą dowodził mój ojciec przy wykonywaniu 
wyroku śmierci w grudniu 1943 r. na Georgu 
Schwarzmeierze, komendancie Gestapo w Gidlach pod 
Radomskiem, zbrodniarzu niemieckim. Wydarzenie to 
dość dokładnie zapamiętał także 16-letni wówczas, 
obecny na spotkaniu, poseł Andrzej Wielowiejski. 

 
Ze wspomnień Józefa Gołębiewskiego: 
„Ja od 1940 roku byłem ścigany przez władze 

okupacyjne, toteż musiałem się zabezpieczyć, nosiłem 
przy sobie krótką broń. Dnia 3 sierpnia 1943 roku byłem 
z kolegą na terenie poligonu. Najechało na nas dwóch 
żandarmów, żądali od nas ausweis1. Zmuszeni zostaliśmy 
sięgnąć po broń, obaj żandarmi zostali ranni. Od tej pory 
Niemcy ogłosili w prasie w języku niemieckim i polskim: 
za ujęcie mnie lub wskazanie 5000 marek nagrody (100 
marek zarabiał wówczas przeciętnie polski pracownik). 
Czując się zagrożonym uzbroiłem 5 ludzi w długą broń 
i rkm i postanowiłem przejść do Generalnego 
Gubernatorstwa do partyzantki. Komendant powiatowy, 
Adam Banach poinformował mnie, że muszą czekać dwa 
tygodnie na informację. W tym czasie dwukrotnie 
miałem potyczki z żandarmami. Zginął mój kolega, który 

                                                            
1 Ausweis (niem.) – dowód tożsamości, dowód osobisty. 

prowadził nas po broń w miejscowości Pażmo, został 
także zabity jeden żandarm i jeden był ranny. Po tym 
zajściu, nie czekając na informacje komendanta 
powiatowego Banacha, poszliśmy na swoje ryzyko w 
okolice cieleckich lasów w powiecie radomszczańskim, 
natrafiliśmy na grupę partyzantów „Brzeszczota”, 
a następnie zgrupowanie większe liczące 1 kompanię – 
„Andrzeja”, gdzie pozostałem do końca wojny; 
przeżyłem 21 walk. Wymienię wspomnienie, które było 
dla mnie najstraszniejsze. 

W końcu września 1944 roku była koncentracja 
wszystkich ugrupowań i wymarsz na Warszawę, liczono 
to zgrupowanie na 20 tysięcy. Po wojennych relacjach 
słyszałem, że było 16 tysięcy, a było to w okolicach 
Opoczna. Ale otrzymaliśmy smutną wiadomość, że 
Warszawa skapitulowała, był rozkaz odwrotu w swoje 
rejony. Niemcy zdążyli się dowiedzieć o tych 
zgrupowaniach. W drodze powrotnej, w sile 1 batalionu, 
wczesnym rankiem w miejscowości Krzepin2, na 
kwaterach Niemcy nas zaatakowali od strony wschodniej. 
Dowódca batalionu, por. „Andrzej” wysłał mnie na 
ubezpieczenie tylne z 1 drużyną, po pewnym czasie 
przysłał jeszcze 1 drużynę. Atak Niemców ze wschodu 
był tylko pozorem, główne siły uderzyły z zachodu i 
główny ciężar walki oparł się na mojej drużynie. Napór 
Niemców powstrzymywaliśmy długimi seriami z broni 
maszynowej. W pewnym momencie nastąpiło zacięcie 
broni, ponieważ zamek był dorabiany. A żeby to usunąć, 
dałem rozkaz obsłudze ckm wycofać się i naprawić 
uszkodzenie. Niemcy ten ruch zauważyli i wykorzystali, 
przypuścili silny atak, drużyna 1 zaczęła się wycofywać, 
zginęło 2 żołnierzy. Ja i kapral Brzeczka, mój zastępca, 
ostatni opuszczaliśmy swoje stanowiska, nie było można 
się podnieść przed silnym ogniem, zrobiłem jeden krótki 
skok, Niemiec zauważy mnie i puścił serię z pistoletu, ale 
z opóźnieniem, schowany za drzewem trzymał mnie na 
muszce. Zauważył to kapral Brzeczka i krzyknął, abym 
się nie ruszał, sam go wziął na muszkę i zabił, i zawołał: 

- Uciekajmy! 
Dogoniłem drużynę, która była w panice, nie 

myślącej o walce tylko o ucieczce. Trudno mi było o 
opanowanie tej paniki i tak przebiegliśmy wszyscy las 
i zaczął się niski karłowaty lasek, który dawał 
schronienie. Dałem rozkaz drużynie, aby zajęła 
Stanowska i oznajmiłem, że las się kończy, a na polu 
Niemcy wystrzelają nas jak zające, to poskutkowało.  
                                                            
2 Krzepin – wieś w woj. świętokrzyskim w pow. Włoszczowa, 
gm. Secemin. 26 X 1944 r. doszło tutaj do największej bitwy 
partyzanckiej. W Krzepinie stacjonowało duże zgrupowanie 
żołnierzy AK i BCh (w sile 800 ludzi) oddane pod komendę 
por. „Marcina”; zadali oni nieprzyjacielowi duże straty 
zabierając około 100 jeńców. 
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Niemcy szybko nacierali, my przy dobrej osłonie 

puściliśmy ich blisko i otworzyliśmy ogień, na pomoc 
przyszła nam inna drużyna. Niemcy zorientowali się, że 
są w krzyżowym ogniu, szybko wywiesili białe flagi 
i poddali się całą kompanią – 97 żołnierzy wraz 
z oficerami. Taka sama kompania wycofywała się w głąb 
lasu. Wyszedłem ze swoją drużyną do tych poddanych 
Niemców nakazując złożenie broni, niemiecki dowódca 
odpowiada: „Kto ma złożyć broń: my czy oni?” Zostałem 
tym zaskoczony i zagrożony – natychmiast posłałem 
gońca do grupy, która nas wspomogła, żeby szybko 
przyszli na pomoc, gdyż Niemcy nie chcą złożyć broni, 
a nas jest mało. Nie czekałem długo. Przybiegł oficer 
z paroma żołnierzami, który znał język niemiecki 
i powtórnie nakazał złożenie broni. Oficer niemiecki 
powtarza znów: czy my, czy wy. 

Zorientowałem się, że jest to chwila niebezpieczna. 
Dałem rozkaz, aby półkolem zająć stanowiska, Niemcy  
 

 
stali w zwartej masie i to nas uratowało. Byliśmy gotowi 
do otwarcia ognia, Niemcy nie  mieli  wyboru,  złożyli  
broń. Walki trwały jeszcze dwa dni, nim się 
wydostaliśmy”. 

Ojciec związany był od lat młodzieńczych ze 
Związkiem Młodzieży Wiejskiej „Wici” i ruchem 
ludowym aż do śmierci. W 1948 r. został wybrany 
ostatnim przewodniczącym Zarządu Powiatowego ZMW 
„Wici” na zjeździe powiatowym w Sieradzu. 

Przybliżył mi wojnę i okupację, zafascynował 
przeszłością. Ukończyłem historię na UAM w Poznaniu 
w 1975 r. pisząc pracę magisterską nt. „Przemysł 
nielegalny na ziemiach polskich pod hitlerowską 
okupacją 1939-1945. 

Ciągle powtarzał, abym posiadał wiedzę, której: 
ogień nie spali, woda nie zabierze, złodziej nie ukradnie. 

Nie mogłem nie zrealizować tego przesłania. 
Wiesław Gołębiewski 

Nauczyciel historii i PO 
 

WIERSZE KATARZYNY PILC-VINCI 
 

MIASTO NIEDUŻE 
 

Wodna, Żabia, Zamkowa… 
Ileż myśli się chowa 
W tych podwórzach Sieradza 
Czy Pan ze mną się zgadza? 
 
Myśli dawnych i nowych, 
Szarych… i kolorowych: 
„Gdzie najlepszy jest chleb w naszym mieście?” 
„Kiedy kino otworzą tu wreszcie?” 
 
„Czy nie strach spacerować wieczorem?” 
„Czemu mało jest ludzi z humorem?” 
„Co na targ chłop przywiezie w ten piątek?” 
„Gdzie historii jest naszej początek?” 
 
„Jak to Wzgórze z tym Zamkiem połączyć?” 
„Czego szukał tu król Jagiellończyk?” 
„I dlaczego już nie ma Ratusza?” 
„Czy każdego tu Rynek tak wzrusza?” 
 
„Czy za rok wróci jesień czerwona? 
I zaprosi drzew parku korona 
Do przepięknych terenów nad Wartą?” 
Chce Pan zwiedzić to miasto? Tak, warto… 
 
Bo kłopoty i myśli są wszędzie. 
Idealnie już nigdzie nie będzie. 
A w Sieradzu?... Mam Rynek i parki. 
Jest tu coś dla niejednej malarki. 

 
 

Jest najkrótsza ulica w tym kraju. 
„Krótka” zwać ją jesteśmy w zwyczaju. 
I codziennie tu hejnał rozbrzmiewa. 
A czasami i Warta wylewa. 
 
Nigdzie dym tak nie pachnie z komina, 
Kiedy zimno się wokół zaczyna. 
Chcesz zrozumieć to miasto nieduże? 
Idź na Żabią. Wejdź w pierwsze podwórze… 
 

LIGURIA 
 

nie uwierzysz 
ale 
morze żyje 
muszla gra z kamieniem 
kamień flirtuje z muszlą 
a ryba podpływa 
do białej, dumnej mewy 
na pewną śmierć 
woda wtula się w brzeg 
ziarnko piasku ją pieści 
ona 
wydaje plusk rozkoszy 
błękit 
gdzie kończy się niebo 
gdzie zaczyna morze 
czy wiesz 
nie 
tego nie wie nikt 
dumny skrzek mewy 
nad oślizłą 
zrozpaczoną zdobyczą 
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„POŻEGNANIE Z WIELKĄ BRYTANIĄ” 
wspomnienia uczestnika projektu w Exeter 

 
W dniach 2 – 16 sierpnia 2015 roku grupa osiemnastu nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Sieradzu uczestniczyła w projekcie: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanym 
z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, pod nazwą: „Przez języki obce do sukcesu”. Instytucją, 
która zorganizowała 50 godzinne szkolenie dla nauczycieli, poprzedzone trzymiesięcznymi przygotowaniami 
językowo-kulturowymi, było International Project Centre w Exeter w hrabstwie Devon w Wielkiej Brytanii. 
Nauczyciele podzieleni zostali na cztery grupy, w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka 
angielskiego, a zajęcia odbywały się w kilkunastoosobowych, międzynarodowych zespołach, w których, podczas 
pracy, nauczyciele szlifowali swój angielski, poznawali kulturę i geografię Wielkiej Brytanii oraz nowe metody 
kształcenia. 
 

Do Exeter wyleciałem samolotem z Poznania 
(Ławica) w niedzielę 2 VIII o godz. 10.10; 
wylądowaliśmy w Bristolu o godz. 11.30 czasu 
lokalnego. Samolot do Bristolu nie był z brystolu, a więc 
wylądowaliśmy szczęśliwie. 

Do Exeter przyjechaliśmy autobusem. Podróż trwała 
około 2 godzin. Pierwszą niespodzianką był dla mnie 
ruch lewostronny. Ze zdumieniem patrzyłem, jak autobus 
na rondzie skręca w lewo… 

Drugą niespodzianką okazały się warunki, jakie 
zastaliśmy na miejscu. Znakomite pod każdym 
względem. Mieszkaliśmy w domu akademickim 
w kampusie Uniwersytetu w Exeter. 

Trzecią  niespodzianką okazała się – na dłuższą 
metę – bardzo ładna (nieangielska) pogoda. 

Śniadania mieliśmy codziennie o godz. 7.30, 
a obiadokolacje o 18.00. Posiłki były obfite, ale też 
monotonne. Byłem codziennie przejedzony. Nie 
zachodziła potrzeba chodzenia na lunch – ograniczałem 
się do kawy i, powiedzmy, banana. 

W niedzielę (2 VIII) po obiadokolacji skoczyliśmy 
po raz pierwszy na miasto. Ładne, liczbą mieszkańców 
zbliżone do Kalisza. 

Zajęcia doskonalące umiejętność posługiwania się 
językiem angielskim odbywały się codziennie od 9.00 do 
12.30 z półgodzinną przerwą. Kilka razy mieliśmy też 
zajęcia po południu. 

W poniedziałek 3 VIII po południu poszliśmy 
z przewodnikiem zwiedzać centrum. W projekcie brało 
udział około 90 nauczycieli, głównie z Polski, Włoch, 
Hiszpanii, Turcji, ale też z Węgier, Łotwy, Bułgarii czy 
Francji. 

Exeter to miasto pamiętające czasy rzymskie. Jest tu 
wiele interesujących zabytków – uwagę zwraca romańska 
katedra z XII wieku. Wznosi się w centrum miasta, 
otoczona zielenią, jest celem spacerów dla wielu osób. 

W środę 5 VIII po południu zaplanowano nam 
wycieczkę do Dartmoor, ale ze względu na możliwy 
deszcz pojechaliśmy do Sidmouth – niewielkiej 
miejscowości nad kanałem La Manche (czy też English 
Channel). 

Podziwialiśmy tam wysokie wybrzeże klifowe 
o wyjątkowej urodzie. W przeciwieństwie do polskiego 
morza, wybrzeże jest tu kamieniste, a klif koloru 
rdzawego, przechodzącego w różowy (zapewne od skał 
dewońskich), który jest o wiele wyższy od przykładów 

spotykanych w Polsce. W tym dniu odbywały się 
w Sidmouth liczne imprezy folklorystyczne, można było 
m.in. spróbować wielu regionalnych przysmaków. 
Przeważała muzyka ludowa (np. starsi panowie tańczący 
z zadowolonymi minami i wymachujący chusteczkami), 
ale też nieliczni muzycy grali bluesa, a pewna nastolatka, 
bardzo ładnie śpiewała piosenki w klimacie Janis Joplin. 

W czwartek 6 VIII po południu braliśmy udział 
w grze terenowej, której celem było poznanie centrum 
Exeter oraz sprawne poruszanie się po mieście. Każdy 
uczestnik projektu otrzymał kartkę z poleceniami 
dotyczącymi historii miasta oraz tutejszych placówek 
handlowych. Podsumowanie tej gry nastąpiło kolejnego 
dnia podczas zajęć. 

W piątek 7 VIII po południu wybrałem się z kolegą 
autobusem miejskim do Topsham, w pobliże morza. 
Wypad ten okazał się nieudany. Nie było specjalnie co 
zwiedzać, mieliśmy też problemy z powrotem do Exeter 
– komunikacja miejska zawiodła, około godziny 
czekaliśmy na autobus. (A więc takie sytuacje zdarzają 
się i w tzw. krajach wysokorozwiniętych). 

W sobotę 8 VIII rano wyjechaliśmy na wycieczkę 
do Kornwalii, do Boscastle i Tintagel. Ostrzegano nas 
przed wichurami i możliwym deszczem. Tymczasem 
pogoda była przepiękna – być może dotarły do nas 
obrzeża upalnego wyżu znad Polski. Podziwialiśmy 
piękne wybrzeże klifowe nad Atlantykiem oraz zabytki. 
W niedzielę 9 VIII pojechałem na nieobowiązkową, 
płatną wycieczkę do Bath (20 funtów). Znajduje się tam 
łaźnia z czasów rzymskich – główny cel wszelkich 
wycieczek (stąd też zapewne nazwa miasta), obiekt moim 
zdaniem przereklamowany – przynajmniej w odniesieniu 
do ceny biletu. Zwiedziliśmy też miasto – interesujące, 
jakkolwiek bez „och!, ach!”, katedrę oraz kościół 
katolicki p.w. św. Jana Ewangelisty. Wzruszyła mnie 
kaplica boczna, w prawej nawie. Znajduje się tam obraz: 
„Jesu, I trust in You”. Katedra anglikańska – wyglądem 
imponująca, kościół katolicki – wyraźnie uboższy, ale 
z tabernakulum. Wiadomo, z Kim się spotykasz. Z tyłu 
kościoła, przy wyjściu, gazety, czasopisma itp., wśród 
nich m.in. broszura w języku angielskim zapraszająca na 
światowe dni młodzieży w 2016 roku do Krakowa. 

W poniedziałek 10 VIII od rana padał deszcz – 
angielska pogoda, ale po zajęciach wypogodziło się. Po 
15.00 mieliśmy czas wolny, miałem wreszcie okazję sam 
posnuć się po centrum. 
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We wtorek 11 VIII po południu pozostałem w 

pokoju. Wielu uczestników projektu poszło wieczorem 
na pokaz tutejszych tańców ludowych. Mnie zachciało 
się… spokoju. I nie żałuję, odpocząłem od tłumu 
i pośpiechu, choć Ci, którzy poszli na tańce, wrócili 
zadowoleni. 

W środę 12 VIII była piękna pogoda. Pojechaliśmy 
na ostatnią wycieczkę w okolice Lynmouth, nad 
przepiękne wybrzeże nad Kanałem Bristolskim. Ktoś w 
autokarze nazwał je małą angielską Szwajcarią. Po 
drugiej stronie Kanału widać Walię. Klify były tam 
jeszcze wyższe niż w Sidmouth. Wchodziliśmy na strome 
nadbrzeżne skały – gdyby nie morze wydawałoby się, że 
jesteśmy w górach i to wysokich. Podczas pobytu 
w Anglii pogoda była, jak wspomniałem, wybitnie 
nieangielska: słonecznie, gorąco nie dokuczało, raz przed 
południem padało, poza tym kilka razy pokropiło. 

W czwartek 13 VIII mieliśmy ostatnie zajęcia, 
potem pakowanie, a w piątek 14 VIII zakończenie 
projektu – certyfikaty i o 15.00 wyjazd do Londynu. 

Do stolicy Zjednoczonego Królestwa 
przyjechaliśmy około 21.00. Dwie noce przespaliśmy 
w akademiku w pokojach dwuosobowych (w Exeter 
mieliśmy jedynki). W sobotę 15 VIII rano pojechaliśmy 
pod parlament, następnie: Buckingham Palace i National 
Gallery. Przed Buckingham Palace tłumy. Pytam 
policjanta, co się będzie działo? 

– Zmiana warty. 
Widzieliśmy tylko trzy pododdziały nadciągające w 

kierunku pałacu, samej zmiany warty już nie. Poszliśmy 
stamtąd w kierunku National Gallery. W pobliżu znajduje 
się kościół św. Marcina. Stoimy tak w pobliżu kolumny 
Nelsona, a tu od strony kościoła wyjeżdża samochód z… 
królową! – widziałem ją na własne oczy. Jechała ubrana 
na biało z kościoła do pałacu Buckingham – stąd te tłumy 
przed pałacem. 

Później pojechaliśmy metrem do jakiejś podrzędnej 
dzielnicy na tzw. zakupy, po czym do British Museum 
i na 19.30 do teatru na musical Miss Saigon – oczywiście 
po angielsku. 

Od około18.00 na ulicach w centrum Londynu 
panuje ogromna ciasnota. Trudno się przecisnąć, nie ma 
też gdzie usiąść – chyba, że w lokalu, choć i tu o miejsce 
nie jest łatwo. Niestety, Anglia jest za droga dla 
przeciętnego Polaka – bez względu na to, czy jest 
londyńskie City, czy też znacznie mniejsze Exeter. 

Z teatru wyszliśmy około 22.30. Sobotnia noc – 
ulice pełne ludzi – duży ruch – piętrowy autobus 
z trudem przemieszczał się zatłoczonymi ulicami 
(kierowcą był Polak). Jechaliśmy w pobliżu Piccadilly 
Circus – centrum miasta pięknie oświetlone. Z ulgą 
przywitaliśmy spokój w okolicach naszego akademika. 

W niedzielę 16 VIII rano jechaliśmy przez centrum 
Londynu (The Tower of London widać było tylko z okna 
autobusu) na lotnisko. Odprawa i powrót do Polski. 
W Łodzi (Lublinek) wylądowaliśmy około 16.30. 

Przed lotniskiem czekał na nas zamówiony busik. 
Kierowca ruszył prawym pasem jezdni, na rondzie 
skręcił w prawo – coś strasznego… 

 
Exeter jest bardzo przytulnym i sympatycznym 

miastem. Ludzie są tu uprzejmi i życzliwi. Są też 
i Polacy. Na naszej stołówce pracowali Polak z Radomia 
i Polka z Braniewa – bardzo mili i życzliwi. W jednym 
z autobusów spotkaliśmy się z polskim kierowcą. Są tu 
dwa polskie sklepy (w Bath natknąłem się na jeden), na 
ulicy zdarza się usłyszeć polską mowę. W Exeter są też 
przedstawiciele innych narodów, kultur i religii, ale ich 
ilość nie jest nadmierna. O ile Londyn jest 
międzynarodowym tyglem, to Exeter pozostaje 
sympatycznym dużym miastem na tzw. prowincji. Czy 
chciałbym tu kiedyś znów wrócić? – na pewno tak. 

Miasto jest położone około 15 km od morza. Nie 
odnosi się takiego wrażenia, ponieważ okolice są tu 
pagórkowate. Wspomnianemu radomiakowi kojarzą się, 
nie bez powodu, z Górami Świętokrzyskimi. O bliskości 
morza przypominają mewy, które niemal bez przerwy 
„naśmiewały się” – pewnie także z nas. Z początku to 
przeszkadzało, ale po tygodniu „przygłuchliśmy”. 

Od pierwszego dnia dało się zauważyć, że dużo 
ludzi tu biega oraz że mieszkańcy chętnie jeżdżą na 
rowerze. Popularne są też sporty wodne – my przy 
Anglikach pozostajemy tzw. szczurami lądowymi. 

Niestety Anglia (w tym Exeter) jest dla nas zbyt 
droga. Biorąc pod uwagę nasze realia, nie ma korzyst-
nego przełożenia cenowego. Tym lepiej więc dla nas, że 
udało nam się wziąć udział w inicjatywie sfinansowanej 
ze środków unijnych. Po raz pierwszy poczułem się 
beneficjentem z powodu przynależności Polski do UE. 

Z całą pewnością w pamięci uczestników pozostaną 
pełne uroku miejscowości i zakątki hrabstwa Devon 
i Kornwalii. Dwutygodniowy pobyt na południu Anglii 
nie pozostanie wyłącznie w sferze kolejnych wspaniałych 
wspomnień z wakacji. Podczas spotkań z nauczycielami 
z wielu państw europejskich mieliśmy okazję doskonalić 
znajomość języka angielskiego – w trakcie zajęć, jak i 
podczas rozmów z rodowitymi Anglikami 
i użytkownikami języka angielskiego z innych krajów. 
Następowało podnoszenie umiejętności językowych: 
poprawa wymowy i wzbogacenie słownictwa. Dla 
nauczycieli słabo znających język angielski udział 
w projekcie stał się zachętą do dalszej nauki języka. 
Niektórzy z nas do chwili obecnej zachowali kontakt 
korespondencyjny z koleżankami i kolegami z zagranicy. 
Podczas zajęć i rozmów w węższym gronie następowała 
wymiana doświadczeń zawodowych, poznawanie 
ciekawych metod nauczania i uczenia się, systemów 
edukacyjnych obowiązujących w poszczególnych 
państwach, w tym – w szczególności – w Wielkiej 
Brytanii. Cennym doświadczeniem była praca w grupie 
międzynarodowej nad różnorodnymi zagadnieniami 
korzystając z pomocy wysokiej klasy profesjonalistów 
z IPC w Exeter. 

Co się stanie z takimi międzynarodowymi 
ośrodkami doskonalenia nauczycieli, jak ten w Exeter, po 
opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię? 

Grzegorz Brodacki 
Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
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