


6 X 2004 r. minęła 115. rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej, 
patronki naszej szkoły. Z tej okazji 7 października wysłuchaliśmy 10-
minutowej audycji poświęconej autorce Nocy i dni. Audycję 
przygotowała kl. 2E, fragmenty Dzienników pisarki czytała p. prof. 
Iwona Bednarek. 
 

Wycieczka do Russowa 
 

20 października 2004 r. o godzinie 850 pojechaliśmy do Russowa, rodzinnej wsi 
patronki naszej szkoły, Marii Dąbrowskiej. Naszymi opiekunkami były p. prof. Małgorzata 
Kwiatusińska i p. prof. Maria Plesiewicz.  

Na miejscu byliśmy około godz. 1000. Przez godzinę podziwialiśmy malowniczy, XIX 
– wieczny dworek i jego wnętrze. 

Najpierw udaliśmy się do pokoiku na piętrze, w którym Maria spędziła swoje 
panieńskie lata. Wazon, maszyna do pisania, ranne pantofle i fotografia oprawiona w ramkę 
to niektóre z wielu pamiątek, jakie pozostały po pisarce. W dwóch następnych 
pomieszczeniach, również na piętrze, mogliśmy podziwiać jej twórczość literacką 
i plastyczną, np. pierwsze wydanie powieści Noce i dnie czy opowiadanie pt. Marcin 
Kozera. Zachowały się również listy do Łucji Fulde (przyjaciółki pisarki) oraz fotografie 
z dzieciństwa. 

Na parterze zwiedziliśmy sypialnię rodziców Marii Dąbrowskiej. Znajdują się w niej 
stylowe meble z początku XX wieku, piec z drugiej połowy XIX wieku oraz kostiumy 
Barbary Niechcicowej z filmu Noce i dnie. Następnie przeszliśmy do salonu, w którym 
znajdują się m. in. XIX – wieczny regał, wazon, pateny, a także pianino. Na ścianach wiszą 
portrety dziadków pisarki, Józefy i Feliksa Gałczyńskich oraz akwarela Juliusza Kossaka. 

W gabinecie ojca pisarki, Józefa Szumskiego, można było zobaczyć książki 
i czasopisma rolnicze, szkic podziału majątku, krzyż powstańczy z powstania styczniowego 
(w którym ojciec Marii brał udział), barometr z XIX wieku oraz kostium Bogumiła 
Niechcica z filmu Noce i dnie. Warto wiedzieć, że postacie Bogumiła i Barbary 
są wzorowane na rodzicach Marii Dąbrowskiej. 

Ostatnim pomieszczeniem przez nas zwiedzanym była kuchnia, zbudowana na wzór 
kuchni angielskich, z drugiej połowy XIX wieku. To pomieszczenie można oglądać dopiero 
od 1998 roku. Zobaczyliśmy tu piec charakterystyczny dla epoki, zbudowany 
z oryginalnych kafli z początku XX wieku, żeliwnych płyt oraz mosiężnych rur. Zachował 
się także serwis obiadowy, rondle miedziane, pojemniki na przyprawy, waga stojąca 
i maglownica. Wrażenie na nas zrobiły witraże kwiatowe znajdujące się w oknach domu 
(są to suszone kwiaty umieszczone w ramach okiennych). 

Przed domem znajdują się cztery stawy, a także drewniane chłopskie chaty i stodoła. 
Około godziny 1100 pojechaliśmy do Kalisza, gdzie spędziliśmy ponad trzy godziny. 

Wolny czas przeznaczyliśmy na zwiedzanie miasta i zakupy. 
Do Sieradza wróciliśmy o godzinie 1600. Wszyscy uznali, że wycieczka była udana. 

Planujemy jeszcze jeden wyjazd, tym razem do Gołuchowa. 
Dominika Przybyłek



NA REGIONALNEJ ŚCIEŻCE 
 

Sztuka pieczenia chleba 
 

23 listopada 2004 r. uczniowie klasy II C: Anna Stanisławska, Ewelina Grabek, Joanna 
Nogala, Arkadiusz Gołąb, Damian Dobrowolski, Kamil Cimcioch, Krzysztof Pęczkowski, 
Paulina Wachowicz, Anna Matusiak, pod opieką p. prof. W. Grzesiaka i p. prof. J. Gruszki, 
uczestniczyli w kolejnych zajęciach w ramach programu ścieżki edukacyjnej „Dziedzictwo 
kulturowe w regionie sieradzkim”. 

Tym razem mieli możliwość obserwować pieczenie chleba. 
Zajęcia odbyły się w Chojnem, w gospodarstwie p. Świniarskiej, znanej twórczyni 

ludowej. Współorganizatorem i sponsorem imprezy był Powiatowy Ośrodek Kultury 
w Sieradzu. 

W piwnicznej izbie, przy chlebowym piecu uczniowie mogli obserwować proces 
wytwarzania ciasta chlebowego z wyłącznie naturalnych składników (mąka żytnia, 
niewielka ilość mąki pszennej, sól, woda, zakwas, jajka).Wybrani uczniowie uczyli się 
zagniatać ciasto i formować je w odpowiedni sposób. Następnie oglądali technikę 
rozpalania pieca chlebowego i proces wypieku bochenków. Każdy z uczestników zajęć 
(łącznie z opiekunami) uczył się formować i piec „fajercoki” — placki z ciasta chlebowego 
pieczone na blasze. 

W trakcie zajęć gospodyni posługiwała się gwarą, nazywając wszystkie czynności 
i rzeczy wykorzystywane przy wypieku chleba. Również opowiadała o historii wsi, regionu 
i zwyczajach tu panujących. 

Jedną z największych atrakcji było spożycie wspólnie upieczonych, ludowych 
i wyłącznie ekologicznych specjałów. 
 

„Bożonarodzeniowe pieczywko” 
 

14 grudnia 2004 r. uczniowie klasy I D i I E, pod opieką p. I. Bednarek, 
p. W. Grzesiaka i p. J. Gruszki, uczestniczyli w zajęciach w ramach programu ścieżki 
edukacyjnej „Dziedzictwo kulturowe w regionie sieradzkim”. 

Współorganizatorem i sponsorem imprezy był Powiatowy Ośrodek Kultury 
w Sieradzu. Tym razem uczniowie mieli okazję piec bożonarodzeniowe ciasteczka, którymi 
dekoruje się choinkę (dziewczęta) oraz wykonywać rzeźby o tematyce ludowej (chłopcy). 
Dziewczęta uczyły się wyrabiać odpowiednie ciasto, formować je w różne kształty, zdobić 
rodzynkami i, oczywiście, piec te ozdoby choinkowe we właściwej temperaturze 
i we właściwym czasie. Prowadząca warsztaty, p. Bednarek, umilała uczennicom pracę 
śpiewając ludowe piosenki i pastorałki oraz opowiadała o zwyczajach świątecznych 
w regionie sieradzkim. 

W tym samym czasie chłopcy obejrzeli wystawę ludowych rzeźb o tematyce 
świątecznej, usłyszeli wykład p. Kaczmarka o technice wykonywania drewnianych figurek, 
a następnie zaczęli „przekuwać” teorię w praktykę. Uczniowie rzeźbili twarze w... mydle 
(najlepszy materiał dla początkujących). 

Na koniec warsztatów wszyscy obecni zajadali się ciasteczkami (a miały trafić 
na choinkę!).



STUDNIÓWKA 2005!!! 
 

W sobotę 5 lutego o godz. 2000 w sali C Starostwa Powiatowego 
w Sieradzu odbyła się tegoroczna studniówka. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: Irena Maria Nowacka — poseł RP, Barbara Nieradko — Prezydent 
Sieradza, Magdalena Marciniak — Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego oraz Anna Baśnik przewodnicząca Komitetu 
Rodzicielskiego. 

Poniżej prezentujemy pierwsze „gorące” refleksje uczestników balu: 
p. prof. Henryki Głogowskiej (wychowawczyni kl. 3 B), p. prof. Bernadety 
Olejnik (wychowawczyni kl. 3 C), p. prof. Agnieszki Jabłońskiej 
(wychowawczyni kl. 3 H) oraz Piotra Durzyńskiego i Tomasza Kłosa (kl. 5 A): 
„K. Z.”: Czy Pani (Waszym) zdaniem tegoroczny bal studniówkowy był 
udany? 
P. prof. H. Głogowska: Tak, był udany. 
P. prof. B. Olejnik: Bardzo udany. 
P. prof. A. Jabłońska: Tak, choć czasem było bardzo „młodzieżowo”. 
P. Durzyński, T. Kłos: Bardzo udany. 
„K. Z.”: Jak Pani ocenia (Koledzy oceniają) zespół, który grał na studniówce? 
H. G.: Znam lepsze. Najważniejsze, czy się podobał młodzieży. 
B. O.: Nie do końca. 
A. J.: Tak, bardzo. 
P. D./T. K.: Tak, szczególnie wokalistka, 
„K. Z.”: W studniówce brało udział dziewięć klas. Czy na sali było ciasno? 
H. G.: Zdecydowanie tak. Lepiej byłoby podzielić młodzież na dwie grupy. 
B. O.: Niestety, nie było zbyt dużo miejsca wolnego. 
A. J.; Chwilami tak, ale miało to swój urok. 
P. D./T. K.: Wcale nie było ciasno. 
„K. Z.”: A jak wypadł polonez? 
H. G.: Bardzo mi się podobał. Była to najładniejsza część studniówki. 
B. O.: Pięknie. 
A. J.: Świetnie! Tak pięknego poloneza nie oglądałam jeszcze na żadnej 
studniówce. 
P. D./T. K.: Wspaniale. 
„K. Z.”: Jak Pani ocenia (oceniacie) wystrój sali? 
H. G.: Uważam, że były ciekawsze dekoracje, gdy uczniowie sami dekorowali: 
bogatsze, ciekawsze, z wykorzystaniem własnych pomysłów. 
B. O.: W poprzednich latach wystrój sali był ładniejszy. 
A. J.: Przyjemny dla oka. 
P. D./T. K.: Podobał nam się. 



„K. Z.”: Czy uczestnicy balu potrafili się odpowiednio zachować? 
H. G.: Tak. Nieliczne wyjątki nie mogą wpłynąć na ocenę. 
B. O.: Oczywiście. 
A. J.: Tak. Nie spotkałam się z żadnym incydentem. Podział na klasy chwilami się 
zacierał. 
P. D./F. K.: Tak, dobrze. Nie było bójek. 
„K. Z.”: Czy nauczyciele i uczniowie bawili się razem? 
H. G.: Tak, ale chyba mniej niż w roku ubiegłym. 
B. O./A. J.; Oczywiście. To przecież możliwość poznania się z innej perspektywy. 
P. D./T. K.: Nauczyciele bawili się oddzielnie. 
„K. Z.”: Jak się Pani (Wam) podobał program kabaretowy? 
H. G./ A. J.: Nie wszystko widziałam, zbyt duży był tłok. 
B. O./ P.D./T. K.: Podobał mi się. O. K. 
 
 

KURIER SPORTOWY   

BRAWA DLA MARLENY! 
 

Z przyjemnością informujemy, że w rozstrzygniętym w marcu plebiscycie 
na najpopularniejszego sportowca regionu sieradzkiego zwyciężyła Marlena 
Fuminkowska (5 D), reprezentująca MUKS MOS Sieradz – czwarta zawodniczka 
halowych mistrzostw Polski seniorek w skoku wzwyż. 

Nasza koleżanka zdobyła aż 23.975 punktów!!! 
- Jestem zszokowana - stwierdziła w wywiadzie dla tygodnika „Nad Wartą” 
po ogłoszeniu wyników. - Spodziewałam się co najwyżej kilkuset głosów 
od przyjaciół i kolegów z klubu. Tak ogromna ilość punktów poraziła mnie. Cieszy 
też fakt, że kibice dostrzegli sukcesy lekkoatletów. (Trzecie i czwarte miejsce zajęli 
lekkoatleci: Artur Kozłowski i Ewelina Michalak – także z MUKS MOS Sieradz – 
red. „K. Z.”) 

W nowym sezonie Marlena pragnie poprawić rekord życiowy w skoku 
wzwyż, który wynosi 176 centymetrów. 

Wcześniej jednak zamierza jak najlepiej złożyć egzamin dojrzałości. 
 
 
 

PIERWSZY MEMORIAŁ I PIERWSZE MIEJSCE 
 

Dnia 22 lutego odbył się I Memoriał im. Piotra Kałuziaka – nauczyciela, trenera, 
wychowawcy młodzieży. Zawody odbywały się w dwóch grupach wiekowych: szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce w grupie chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych zajęli nasi siatkarze, a nasze koleżanki zajęły w swojej grupie trzecie 
miejsce.



DNI OTWARTE SZKOŁY 
 

No i po raz kolejny przeżyliśmy to mające swój niepowtarzalny urok 
zamieszanie w szkole, związane z odwiedzinami gimnazjalistów. W dniach 7 i 8 III 
odbyły się kolejne już Dni Otwarte Szkoły. Gimnazjaliści przybyli ze szkół 
sieradzkich oraz z pobliskich miejscowości. 

Wszyscy zainteresowani mogli w tych dniach zdobyć cenne informacje 
na temat możliwości dalszej nauki w naszej szkole. 

Najwięcej osób zatrzymywało się przy stoisku technikum handlowego i liceum 
o profilu zarządzanie informacją. Potencjalni kandydaci zwrócili uwagę na bogatą 
ofertę kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych oraz – wraz z uczniami – 
z ciekawością przeszli się po szkole. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także dwa nowe kierunki: technik 
logistyk i liceum o profilu usługowo-gospodarczym. 

Tak się złożyło, że drugi dzień imprezy  przypadł 8 marca, w Dzień Kobiet. 
Nie zabrakowało również wątków miłosnych. Mieliśmy okazję zobaczyć dziwną, 
lecz piękną scenkę: oto zwiedzający szkołę gimnazjalista klęczał przed jedną 
z naszych koleżanek przez 15 minut prosząc ją o całusa...Czyż to nie romantyczne? 

Myślę, że każdy z odwiedzających naszą szkołę znalazł coś ciekawego, co go 
zainteresowało i co przyciągnie go do nas od 1 września. Serdecznie zapraszamy! 
 

Wypowiedzi gimnazjalistów z Gimnazjum nr 2 w Sieradzu. 
 

Małgorzata Tępowska z III b: 
„Jest to bardzo fajna i „przystępna” szkoła. Bardzo zainteresowało mnie kółko 
MIT-u i biblioteka.” 
 

Paulina Sylwestrzak z III b: 
„Bardzo zainteresował mnie nowy profil: liceum usługowo-gospodarcze. Ogólnie 
prezentacja została interesująco przygotowana. Podobało mi się również to, 
że mogliśmy zwiedzić szkołę.” 
 

Pani Sylwia Dęga, opiekunka koła teatralnego w tej szkole, która przybyła z klasą  
III a: 
„Pierwszy plus to bardzo dobry pomysł, by podzielić zwiedzających na mniejsze 
grupy i dopiero potem ich oprowadzać. Duże wrażenie zrobiła na uczniach 
prezentacja MIT-u, niektórym bardzo spodobał się film System. Osoby, które 
oprowadzały, były bardzo kulturalne i elegancko ubrane, a informacje, których 
udzielały były wyczerpujące. Po wyjściu ze szkoły uczniowie komentowali, co im 
się podobało, a co nie. Przeważały opinie pozytywne.” 



WYRUSZYLIŚMY ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA 
 

12 marca 2005 roku odbył się XXX Jubileuszowy Rajd Powstańców 
Styczniowych 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza”. Po raz drugi wzięli w nim udział 
członkowie Szkolnego Koła Turystyczno — Krajoznawczego. Naszą szkołę 
reprezentowali: Agnieszka Kłopotek i Sylwia Majchrzak (2E), Jarek Wojtysiak i 
Mateusz Wolman (3C) oraz Natalia Mikołajczyk, Katarzyna Szcześniak, Kamil 
Grzyb oraz Krzysztof Kijański (1F). Opiekę nad grupą sprawowali p. prof. Iwona 
Bednarek i p. prof. Jacek Gruszka. 

Trasa rajdu wiodła z Chojnego przez Stoczki, Sokołów, Budziczną aż 
do Dąbrowy Wielkiej – miejsca urodzenia Teodora Goździkiewicza. W Chojnem 
obejrzeliśmy renesansowy kościółek św. Anny, wysłuchaliśmy także informacji 
o jego historii, którą przedstawił pan Andrzej Ruszkowski. Następnie przeszliśmy 
do Stoczek – miejscowości, w której urodził się Łuka Bakowicz, bohater powieści 
Teodora Goździkiewicza. Dalsza trasa rajdu prowadziła przez malownicze (dzięki 
śniegowi) lasy do Sokołowa i Budzicznej, gdzie w Szkółce Leśnej czekało na nas: 
ognisko, kiełbaski i gorąca herbata. Przy ognisku mieliśmy okazję poznać pana 
Piotra Goździkiewicza, syna pisarza, i Marcina Goździkiewicza, jego wnuka. 
W Budzicznej odbyły się ponadto konkursy: wiedzy o powstaniu styczniowym 
w Sieradzkiem, ze znajomości twórczości Teodora Goździkiewicza oraz 
na wykonanie wiersza lub piosenki o tematyce powstańczej. W pierwszym wzięła 
udział Agnieszka Kłopotek (zajęła IV miejsce), a w drugim reprezentowała nas 
Sylwia Majchrzak, która recytowała wiersz Marii Konopnickiej pt. O Zarembie. 

W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy II miejsce!!! W nagrodę otrzymaliśmy 
piłkę do piłki nożnej oraz wydaną w tym roku po raz drugi książkę „Śladami Łuki 
Bakowicza” z autografami syna i wnuka pisarza oraz pani Krystyny Brodowskiej, 
szefowej Sieradzkiego Oddziału PTTK. Rajd zakończył się w Dąbrowie Wielkiej. 

 
W czwartek 10 III br. o godz. 1300 uczniowie kl. 1 F wzięli udział w promocji 

III wydania książki Teodora Goździkiewicza pt. Sprawy Łuki Bakowicza, która 
odbyła się w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
 

SUKCES NASZEGO FILMU! 
 

Dnia 10 XII 2004 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Szkolnych, w ramach 
Spotkań Filmowych Młodych Europejczyków uczniowie należący do MIT 205 
Multimedialnych Inspiracji Twórczych, zajęli 2 miejsce za film pt. Pewnego razu 
w Sieradzu.



X TURNIEJ 
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO – MENEDŻERSKICH 

SIERADZ – 9 KWIETNIA 2005 
 
 

I. Cele Turnieju. 
1. Rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych umiejętności handlowych 
i menedżerskich. 
2. Zwiększanie skuteczności dostosowywania programów nauczania do współczesnych 
wymagań obowiązujących przy organizacji firm handlowych i usługowych. 
3. Podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów kształcących się w technikach ekonomicznych, 
handlowych i liceach profilowanych. 
4. Promowanie uczniów posiadających ponad przeciętną wiedzę i zdolności menedżerskie. 
5. Kształcenie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań 
przedsiębiorczych w praktyce. 
 
 

II. Organizatorzy. 
1. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich organizuje Fundacja Liceów 
Handlowo-Kupieckich i Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych 
i Aktywnych Szkół Zawodowych z siedzibą w Bydgoszczy. 
2. Patronat naukowy nad turniejem sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Koninie we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu i Wyższą Szkołą 
Bankową w Poznaniu. 
 
 

III. Organizacja zawodów centralnych. 
1. Zawody organizuje szkoła wskazana przez Komitet Główny, powołany przez 
organizatorów. 
2. Zawody są dwustopniowe i obejmują: 
- test wiadomości i sprawdzian praktyczny celem wyłonienia od 10 do 12 najlepszych 
zawodników do drugiej części (ustnej); 
- finał ustny ma formę bezpośredniej rywalizacji w obecności wszystkich uczestników, 
zaproszonych gości oraz młodzieży ze szkoły organizującej finały. 
3. Uczeń zakwalifikowany w finale do zawodów ustnych i biorący w nich udział uzyskuje 
tytuł „Laureata Turnieju”. 
4. Uczeń zakwalifikowany do finału centralnego i biorący w nim udział uzyskuje tytuł 
„Finalisty Turnieju”. 
5. Laureaci Turnieju otrzymują indeksy na uczelnie, a zwycięzcy jednorazowe stypendia na 
doskonalenie swej wiedzy oraz cenne nagrody rzeczowe. 
 

W eliminacjach szkolnych X Turnieju Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo-Menedżerskich wzięło udział ponad 2500 uczniów z 97 szkół. 
Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 385 osób, natomiast w finale 
weźmie udział 62 uczestników z 49 szkół. 

Wszystkim uczestnikom zawodów centralnych życzymy powodzenia! 


