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WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH 
 

Klasa Nazwisko wychowawcy Wykładany przedmiot 
1 A Anna Grodecka przedmioty zawodowe 
1 B Marcin Świniarski przedmioty zawodowe 
1 C Katarzyna Pastusiak język angielski 
1 D Anna Bzdurska przedmioty zawodowe 
1 E Zygmunt Kołodziej historia, wos 
1 F Renata Miśkiewicz przedmioty zawodowe 
1 L Ewa Jaśkiewicz język polski 
1 U Agnieszka Jabłońska przedmioty zawodowe 
1 a Marlena Woźniak przedmioty zawodowe 
1 b Wiesław Gołębiewski przysposobienie obronne 
1 c Monika Grzelak wychowanie fizyczne 

 
NOWO ZATRUDNIENI NAUCZYCIELE 

 
1. Krystyna Laszczyk – język rosyjski 
2. Agnieszka Modelska – podstawy logistyki 
3. Agnieszka Ślęzak – język niemiecki 
4. Monika Szlawska - fizyka 
5. Alina Wieczorek – język rosyjski 
6. Joanna Wodzyńska – geografia 

 
WYNIKI EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

 
 Do poprawkowych egzaminów promocyjnych, które odbyły się 29-30 VIII przystąpiło 30 uczniów. 
Zdały 22 osoby, nie zdało – 5, na egzamin poprawkowy nie zgłosiło się 3 uczniów. 
 Poprawkowy egzamin maturalny zdali wszyscy. 
 

LOSY MATURZYSTÓW 
 

Izabela Skibińska (5A) – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łodzi 
Katarzyna Grabarczyk (5A) – Uniwersytet Łódzki, pedagogika 
Anna Kluba (5A) – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łodzi 
Tomasz Kłos (5A) – UMK w Toruniu, ekonomia 
Katarzyna Ochocka (5A) – Uniwersytet Opolski, filologia polska i rosyjska 
Magdalena Świniarska (5A) – Politechnika Łódzka 
Joanna Wołczyńska (5A) – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
Roman Błaszczyk (5B) – Uniwersytet Łódzki 
Krzysztof Brzęczkowski (5B) – Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
Izabela Buczkowska i Marietta Marciniak (5B) – Uniwersytet Łódzki 
Michał Paluch i Łukasz Przybyła (5B) – Politechnika Łódzka 
Artur Urban (5C) – Uniwersytet Jagielloński, wiedza o teatrze 
Katarzyna Klimczak (5C) – Uniwersytet Łódzki, zarządzanie i marketing 
Jarosław Dębowski (5C) – Politechnika Opolska, zarządzanie inżynierią produkcji 
Anna Krystek i Marta Matusiak (5C) – Politechnika Opolska 

 
 

BRALIŚMY UDZIAŁ W OBCHODACH DNIA SYBIRAKA 
 

W piątek 16 września w godzinach 1100 – 1300 uczniowie klas 1 B, 1 D i 1 F pod opieką p. prof. 
G. Brodackiego, A. Bzurskiej, J. Budzisz, J. Gruszki, R. Miśkiewicz i M. Przybyła, w ramach miejskich 
obchodów Dnia Sybiraka, uczestniczyli we mszy św. w kościele garnizonowym oraz w uroczystości przy 
pomniku marszałka J. Piłsudskiego. 
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WIZYTA GOŚCI Z NIEMIEC 
 

W środę 31 VIII około godz. 1900 przybyła 
do Sieradza delegacja nauczycieli z partnerskiej 
Julius Springer Schule w Heidelbergu. Program 
pobytu naszych gości przedstawiał się następująco: 
 

1 września 
 

8.00 – spotkanie p. Michaela Muellera z uczniami 
przygotowującymi się do wyjazdu na praktyki 
do Heidelbergu; 
9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
z udziałem gości; 
11.00 – retrospekcja dziesięcioletnich kontaktów 
między naszymi szkołami (m. in. zapoznanie się 
z prezentacją multimedialną przygotowaną przez 
p. prof. Marcina Świniarskiego) i omówienie planów 
na przyszłość; 
około 14.00 – wizyta gości z Niemiec u państwa 
Grzesiaków, zwiedzanie okolicy; 
19.30 – kolacja w restauracji „Aster” z gronem 
nauczycielskim. 
 

2 września 
 

9.00 – zwiedzanie fary w Sieradzu i ośrodka 
M. M. Kolbego w Zduńskiej Woli; 
13.00 – spotkanie z panią dyrektor Ignacją Budową; 

14.00 – spotkanie w bibliotece powiatowej 
z osobami zajmującymi się kontaktami między-
narodowymi w innych placówkach w mieście oraz 
z przedstawicielami Starosty i Urzędu Miasta; 
około 15.30 – spotkanie pożegnalne u pani 
prof. Małgorzaty Kwiatusińskiej. 
 

3 września 
 

przed południem – pożegnanie i wyjazd delegacji 
do Heidelbergu. 
 

Z przyjemnością informujemy, że szkolny 
projekt stażu za granicą pt. „Praktyki zawodowe 
w handlu detalicznym dla uczniów technikum” 
został zakwalifikowany do dofinansowania 
w ramach programu wymian i staży na rok 2005 
przez Komisję Konkursową Krajowej Agencji 
Programu Leonardo da Vinci. Oznacza to, 
że prawdopodobnie dwie grupy uczniów naszej 
szkoły będą mogły wyjechać na praktyki 
do Niemiec na początku 2006 roku. 
 

Od 1 IX w gablotach na I piętrze można 
zapoznać się z wystawą poświęconą 10 lat 
współpracy pomiędzy naszą szkołą i JSS 
w Heidelbergu, przygotowaną przez panie prof. 
Małgorzatę Kwiatusińską i Katarzynę Pastusiak.

 
 

X LAT WSPÓŁPRACY 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W SIERADZU 

Z JULIUS SPRINGER SCHULE W HEIDELBERGU 
 

fragment przemówienia pani dyrektor Ignacji Budy podczas uroczystości rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego w dniu 1 IX 2005 r. 

 
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! 

 
Mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać 

naszych nadzwyczajnych gości z partnerskiej szkoły 
Julius Springer Schule w Heidelbergu: Pana 
Dyrektora Waltera Kloe, Pana Dyrektora Siegfrieda 
Kopizenskiego, Pana Michaela Muellera oraz Pana 
Jurgena Pelzera. 

Proszę o powitanie brawami naszych gości. 
Pierwsza część naszej dzisiejszej uroczystości 

przebiegać będzie pod znakiem dziesięciolecia 
współpracy naszej szkoły z JSS w Heidelbergu 
w Niemczech. 

Bardzo wdzięczni jesteśmy naszym gościom, 
że zechcieli przybyć do nas, aby uczestniczyć 
w obchodach dziesięciolecia. Pragniemy nadać 
szczególną rangę temu jubileuszowi, ponieważ 

nasza szkoła była prekursorem międzynarodowej 
wymiany szkolnej w regionie sieradzkim. Jako jedna 
z pierwszych placówka nasza nawiązała kontakty 
z zagranicznym partnerem. 

Chciałabym przedstawić kilka najważniejszych 
informacji o naszej współpracy i podziękować 
najbardziej zasłużonym osobom. 

Szanowni Goście pozwolą, że na początku 
złożę podziękowania pani Janinie Zemła, która była 
główną inicjatorką międzynarodowej wymiany 
między szkołami i do tej pory czuwa nad jej 
przebiegiem. 

Pani J. Zemła w 1995 roku rozesłała do szkół 
niemieckich o zbliżonym profilu kształcenia około 
100 listów intencyjnych z propozycją współpracy. 
O dziwo wkrótce nadeszła pozytywna odpowiedź 
z Heidelbergu! 
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Nie sposób też przecenić zasług Pana Michaela 
Millera, głównego opiekuna wymiany ze strony JSS. 
Pana zaangażowanie spowodowało, że już 
w czerwcu 1996 r. odbyła się pierwsza wizyta 
nauczycieli z Heidelbergu, a w październiku 
pojechała do Niemiec delegacja naszych 
nauczycieli. 

Po tych wizytach co roku odbywały się 
kolejne. Jesienią 1997 r. wyjechała już 23 osobowa 
grupa naszych uczniów pod opieką trojga 
nauczycieli. 

To były niezapomniane chwile dla nauczycieli 
i uczniów, kiedy mogli zobaczyć przepiękny, 
zabytkowy Heidelberg liczący 140 tysięcy 
mieszkańców, znany w Europie i świecie jako duży 
ośrodek naukowy, przemysłowy, kulturalny, 
w którym już w 1386 r. powstał pierwszy 
na ziemiach niemieckich uniwersytet. 

Mogli również podziwiać bliższe i dalsze 
miasta, np. Mannheim, Frankfurt, wyjechać 
do Strassburga we Francji, poznawać kraj, jego 
mieszkańców, tradycje, obyczaje, system nauczania, 
zwyczaje młodzieży, no i oczywiście doskonalić 
znajomość języków – niemieckiego i angielskiego, 
a także promować szkołę, miasto, region i swój kraj. 

Nasi uczniowie byli przyjmowani w ratuszu, 
poznawali system administracji samorządowej, 
opracowywali wspólne projekty, brali udział 
w zajęciach szkolnych z różnych przedmiotów, 
gromadzili materiały na temat współpracy. Powstała 
dzięki temu praca dyplomowa pt. „Działalność 
promocyjna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 
w Sieradzu w procesie integracji europejskiej”. 
Praca ta została uznana za najlepszą w wojewódz-
twie łódzkim w konkursie poświęconym integracji 
europejskiej, a uczniowie zostali nagrodzeni. 

W ostatnich latach szkoła – kierowana już 
przez Pana Dyrektora Siegfrieda Kopizenskiego – 
kontynuowała współpracę z nami, przyjmowała 
naszych uczniów i nauczycieli. Pan dyrektor sam 
dwukrotnie odwiedził Sieradz, uczestniczył m. in. 
w obchodach 40-lecia szkoły. Bardzo, bardzo 
dziękujemy, Panie Dyrektorze! 

Jesteśmy także bardzo wdzięczni Panu 
Jurgenowi Pelzerowi, że wyraził gotowość 
włączenia się w naszą wymianę i przybył 
do Sieradza. 

A co my – jako strona polska – mogliśmy 
zaproponować naszym partnerom? 

Staraliśmy się pokazać osiągnięcia szkoły, 
miasto, kulturę regionu sieradzkiego, zabytki 
naszego pięknego Krakowa, Warszawy oraz wielu 
innych ośrodków. Zainteresować polskim systemem 
oświatowym i działalnością samorządu 
terytorialnego, polskim rynkiem księgarskim, 
wydawnictwami w Łodzi i Krakowie, drukarnią 
w Sieradzu, polskim rolnictwem, przemysłem. 

Z czasem kontakty między szkołami 
przerodziły się nieomal w rodzinne spotkania, 
ponieważ podczas wizyt nauczyciele i bardzo często 
także uczniowie, byli zakwaterowani i goszczeni 
w domach zaprzyjaźnionych nauczycieli bądź 
w rodzinach uczniów, koleżanek i kolegów w Polsce 
i Niemczech. 

 
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! 

 
Prezentując tą skrótową – z konieczności – 

informację pragnęłam podkreślić znaczenie 
międzynarodowej wymiany na poziomie szkół 
średnich i uświadomić wysiłek obu  szkół związany 
z realizacją tej wieloletniej współpracy. 

Pragnę też w tym miejscu złożyć 
podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy 
włączali się w ciągu dziesięciu lat w różne 
przedsięwzięcia dotyczące wymiany szkolnej, 
przyjmowali gości w swoich domach. Dziękuję 
również Pani Wicedyrektor Aleksandrze Plesiak. 

Bardzo proszę Panów o przekazanie 
podziękowań nauczycielom JSS, którzy 
uczestniczyli w partnerskich kontaktach i najczęściej 
z własnych funduszy finansowali przyjazdy 
do Polski. 

Chciałabym także podziękować Komitetowi 
Rodzicielskiemu naszego Zespołu, który 
współfinansuje wymianę oraz zaocznie złożyć 
podziękowania organizacji pod nazwą Polsko-
Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą 
w Warszawie i Poczdamie, od której uzyskiwaliśmy 
fundusze na ten cel. 
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CZY TO MIŁE DOBREGO POCZĄTKI? 
wywiad z pierwszoklasistą 

 
„K. Z.”: Dlaczego wybrałeś właśnie naszą szkołę? 
- Ponieważ chciałem iść do klasy o profilu zarządzanie informacją; poza tym interesuje mnie praca przy 
komputerze. 
„K. Z.”: Czy podoba Ci się w nowej szkole? 
- Ujdzie. 
„K. Z.”: Co sądzisz o swojej nowej klasie? 
- Moja klasa jest nie do podrobienia! 
„K. Z.”: Czy wiążesz swoje plany życiowe z kierunkiem, który wybrałeś? 
- Prawdopodobnie tak, choć czas pokaże. Na razie jestem dopiero w pierwszej klasie liceum, więc trudno 
mi powiedzieć, jak to będzie ze mną w przyszłości. 
„K. Z.”: Czy gdybyś miał dokonać ponownego wyboru, to przyszedłbyś do tej szkoły, czy może 
wybrałbyś inną? 
- Zdecydowanie przyszedłbym do tej szkoły, ponieważ bardzo mi się tutaj podoba. A także z tego powodu, 
że mam możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. 
„K. Z.”: Co sądzisz o wyglądzie szkoły? 
- Zadbana, no nie powiem... 
„K. Z.”: Czy chciałbyś coś lub kogoś zmienić w naszej szkole? 
- Owszem, paru profesorów. 
„K. Z.”: Jak wiesz, wkrótce odbędzie się chrzest pierwszoklasistów. Czy boisz się tego wydarzenia? 
- Nie! Przecież jest to tylko zabawa. 
„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 
 

Wywiad z uczniem klasy 1 C (zarządzanie informacją) przeprowadziły: 
Marta Dubiak i Paulina Płaczek

 
 

„MYSLOVITZ” CZYLI... TO SIĘ DZIAŁO 3 WRZEŚNIA... 
 

Supportem, który poprzedzał gwiazdę wieczoru – „Myslovitz”, był zespół „Ethani” z Pleszewa. 
Niestety, nie przypadł on słuchaczom do gustu. Zniecierpliwieni, podczas ostatniej piosenki wygwizdali 
„Ethani”, które chciało wkraść się w łaski sieradzkiej publiczności rzucając w tłum płyty z piosenkami oraz 
rozdając swoje plakaty. Zespół ten powinien m. in. więcej popracować nad swoimi średniej jakości tekstami. 

Co nieco z historii „Myslovitz”. 
Zespół powstał w 1992 r. Pierwotnie nazywali się „The Freshmen”. Po dojściu do grupy braci 

Koderskich zespół zmienił nazwę na obecną. W 1995 r. wydali pierwszą płytę „Myslovitz”, którą 
zapoczątkowali w Polsce Britpop. Druga płyta – „Sun machine” – była ich totalną klęską. Następna również 
nie należała do udanych. Lecz czwarta przyniosła im ogólnopolski rozgłos i wyjazdy za granicę. Odtąd stają 
się polską wizytówką i „eksportówką”. Z „Simple Minds” występowali w zachodniej Europie (Londyn, 
Paryż); są laureatami kilku ogólnopolskich nagród. 

Zespół występował już w Sieradzu w 1999 r. Tym razem mieli dobre oświetlenie, dymy, muzykę 
i ogłuszające nagłośnienie. Śpiewali utwory z trzech ostatnich płyt: „Korova Milky Bar”, „Miłość w czasach 
popkultury”, „Z rozmyślań przy śniadaniu”. Z okazji 10-lecia wykonywali utwory, które rzadko grają: 
Książka z drogą w tytule i Polowanie na wielbłąda. Zaśpiewali także piosenkę z początku swej działalności 
pt. Zgon. Niedawno wydali płytę „Skalary, mieczyki, neonki”, lecz nie usłyszeliśmy z niej ani jednego 
utworu. 

Koncert był dobrze przygotowany, niektórym ze znanych piosenek towarzyszyły efekty elektroniczne. 
Wykonali także Kraków „w wersji” Marka Grechuty. Publiczność dobrze się bawiła, prosiła o bis. 
Pod koniec występu otrzymali od sieradzan tort z okazji dziesięciolecia zespołu. 

Uważam, że warto było przyjść na koncert zespołu „Myslovitz”. 
Kaja Szumicka 
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WIERSZE LILIANY KRAWCZYK 
 
Jestem… 
 
Jestem, 

Ale mnie nie ma, 
Spoglądam, 

Ale nie widzę, 
Kocham, 

Ale jakbym nie kochała, 
Żyję, 

Ale czuję, że nie oddycham, 
To ta strzała... 

To ona mój poukładany świat zburzyła. 
To miłości siła, dawne życie me zmieniła. 

I... dochodzą do mnie dźwięki … 
Lecz ja ich nie słyszę bo moje serce 
bez twego głosu, słyszy tylko ciszę!!! 

Lekarstwo… 
 
Ulecz mnie … 
Niech przestanę kochać cię... 
Ulecz mnie … 
Nim sama to zrobię... 
Ulecz mnie … 
Niech łzy już nie płyną po policzkach... 
Wody lawiną... 
Ulecz mnie … 
Wraz ze wschodem słońca niech ostygnie we mnie 
miłość wrząca... 
Ulecz mnie … 
Ja już nie chcę kochać Cię... 
Ulecz mnie … 
Nie zabijaj słowem mnie … 
Proszę Cię … 
Nie mam siły żyć bez Ciebie... 
Lecz Ty ze mną żyć byś nie umiał... 
Wiem... 
Trudno... 
Więcej nie piszę. I tak byś nie zrozumiał! 

 
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE !!! 

 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu serdecznie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Zostanę Andersenem”.  
Cele konkursu: 

- uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena, 
- pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się literacką polszczyzną. 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
- w konkursie mogą brać udział czytelnicy bibliotek powiatu: sieradzkiego, łaskiego, poddębickiego 
w wieku12-19 lat, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
- warunkiem uczestnictwa jest samodzielnie napisanie bajki dla dzieci, o objętości do 4 stron maszynopisu, 
- bajki nie mogą być wcześniej publikowane, 
- prace należy opatrzyć godłem, którego rozwiązanie (imię i nazwisko autora, wiek i adres 
korespondencyjny) winno się znajdować zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem. 

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Sieradzu, 
98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4, do 17 października br.  

Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora. 
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni, laureatów zaprosimy na uroczystość 

wręczenia nagród, która nastąpi 8 XI. Biblioteka nie zwraca kosztów podróży. 
Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji prac konkursowych lub ich fragmentów 

w prasie, radiu, telewizji oraz w drukach okolicznościowych. 
 

ZAPRASZAJĄ BIBLIOTEKA PIELĘGNIARKA PEDAGOG 
Poniedziałek 800 – 1910 800 - 1500 800-935; 1025-1125; 1215-1530

Wtorek 800 – 1910 800 - 1500 930 – 1100

Środa 800 – 1910 800 - 1500 1100-1220; 1355-1530

Czwartek 800 – 1910 800 - 1500 800-935; 1000-1100

Piątek 800 – 1900 800 - 1500 800 – 1400
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 

Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu 
serdecznie zapraszają 

do udziału w konkursie na artykuł prasowy 
 

Kwartalnik Na Sieradzkich Szlakach — 
ukazuje się od 20 lat. 
„Jest to pismo nietypowe. Utworzone I wydawane przez grupę 
entuzjastów Sieradzczyzny. powstało w 1985 r., w trudnych dla 
niezależnej prasy czasach PRL-u. a jednocześnie w okresie 
bardzo intensywnej działalności byłego ZW PTTK — komórki 
Towarzystwa legitymującego się wspaniałą przeszłością, 
skupiającego autentycznych społeczników, bezinteresownie 
działających w celu krzewienia krajoznawstwa i turystyki” 

A. Ruszkowski, Na Sieradzkich Szlakach, 1998 nr 2, s. 2 
 

Dla uczczenia tego jubileuszu zapraszamy czytelników bibliotek regionu 
sieradzkiego, z powiatów: sieradzkiego, łaskiego, poddębickiego, wieluńskiego 
i zduńskowolskiego do udziału w konkursie na artykuł popularnonaukowy, o tematyce 
mieszczącej się w kręgu zainteresowań krajoznawczych. 
 

Regulamin konkursu: 
 
Organizatorami konkursu są: 
 

- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, 
- Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu. 
 
Cele konkursu: 
 
- Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań własnym regionem, 
- Popularyzacja czasopisma Na Sieradzkich Szlakach, 
- Doskonalenie umiejętności wypowiedzi, 
- Pobudzania aktywności twórczej młodzieży. 
 
Zasady uczestnictwa: 
 

Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu o tematyce 
popularnonaukowej mieszczącej się w kręgu zainteresowań czytelników 
Na Sieradzkich Szlakach. Może on dotyczyć zasłużonych postaci, związanych 
z określonym regionem, zabytków, atrakcji turystycznych, obiektów przyrodniczych 
itp. Artykuł należy wzbogacić materiałem ilustracyjnym (zdjęcia, mapki, plany, rysunki 
itp.) 

Praca winna mieć objętość do 4 stron maszynopisu, musi być wykonana 
samodzielnie, wcześniej nie może być publikowana. Pracę należy podpisać godłem, 
którego rozwiązanie (imię i nazwisko autora, adres domowy, wiek) winny się 
znajdować w załączonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem. 

Prace konkursowe przyjmujemy w Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4, do 31 października 2005 r.

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie w grudniu 2005 r. 
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Druga połowa sierpnia dla wielu osób była 
bardzo ważna, ponieważ zaczęły się wówczas 
przygotowania do pieszej pielgrzymki. 
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22 sierpnia wyruszyła 395 Piesza Sieradzka 
Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestnicy w ciągu 
trzech dni pokonali dosyć długą – ponad 
stukilometrową – trasę. Już pierwszego dnia wiele 
osób odczuwało bóle nóg. Zaczęły pojawiać się 
pęcherze, ale większość pielgrzymów się nie 
poddała. I choć nieraz pragnęli odpocząć, szli 
i wytrwali do końca. Często korzystali z pomocy 
medycznej, ale rzadko wsiadali do samochodu. 
Chociaż to by nie było dla nikogo wstydem, bo tak 
jak Jezusowi podczas drogi krzyżowej pomógł 
Szymon z Cyreny, tak i nam na co dzień pomagają 
ludzie. Całą drogę umilały nam pieśni oraz 
modlitwy, podczas których prosiliśmy Św. Rodzinę 
i dziękowaliśmy Św. Rodzinie za to, co posiadamy 
i kochamy. Można było skorzystać z „chodzącego” 
konfesjonału, gdzie księża służyli pomocą i radą. 
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Trzeciego dnia podróży odbył się ślub 
dwojga pielgrzymów. Rzadko można się spotkać 
z weselem liczącym 680 gości. Pod koniec tego 
dnia, na ostatnim wzgórzu, dostrzegliśmy wśród 
licznych drzew wieże Bazyliki. Na znak naszej 
wiary klęcząc oddaliśmy hołd Maryi. Byliśmy już 
bardzo słabi, a najdłuższy w tym dniu odcinek był 
jeszcze przed nami. Ale kiedy już znaleźliśmy się 
w Częstochowie i widzieliśmy wieże, szliśmy 
szczęśliwi ze łzami w oczach. 
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Na plac odpustowy wchodziliśmy jako 
kolejna pielgrzymka. W podzięce sieradzanie ułożyli 
się przed obrazem Najświętszej Maryi Panny 
krzyżem. Zostaliśmy przywitani przez ojca paulina. 
Przechodziliśmy najpierw przez Bramę Wschodnią, 
a następnie weszliśmy do Bazyliki. Po przywitaniu 
z Maryją, każdy pielgrzym udał się na odpoczynek. 

Dwa dni, które spędziliśmy na Jasnej Górze były 
wypełnione skupieniem i miłością do Maryi. 
25 sierpnia odbyliśmy na wałach drogę krzyżową. 
Najważniejsze uroczystości religijne ku czci Matki 
Boskiej Częstochowskiej odbywają się 26 sierpnia, 
z główną mszą odpustową na błoniach u stóp Jasnej 
Góry. Przybyło na nią wiele pielgrzymek, a każda 
z nich miała swoje specjalne emblematy, dzięki 
których mogliśmy się odróżniać. Sieradzka 
pielgrzymka posiadała wykonany ręcznie krzyżyk 
grecki z naklejką przedstawiającą papieża Jana 
Pawła II i napisem: TOTUS TUUS AMEN, który 
był hasłem tegorocznej pielgrzymi. 
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Te dwa dni były tak cudowne, nie chciało się 
wracać do domu. Ale z powrotem szło się o wiele 
lepiej, tak jak na skrzydłach. Nie czuliśmy żadnego 
bólu. To tak, jak byśmy byli o połowę lżejsi o nasze 
troski, które przedstawiliśmy naszej Matce. Dla 
mnie osobiście były to najwspanialsze dni, o których 
na pewno długo nie zapomnę. Bardzo szlachetnie 
odnosiliśmy się do siebie, nazywaliśmy się bratem 
lub siostrą. Szliśmy jako jedna wielka rodzina. Nikt 
nikogo nie zostawił samego. Wzajemnie się 
wspieraliśmy i udzielaliśmy sobie pomocy. Wielu 
młodych ludzi pielgrzymkę traktuje jako przygodę 
biwakową, bądź też jako sposób na oderwanie się 
od rodziców. I chociaż idą z ciekawości, wkrótce 
przekonują się, że warto było iść. Po jakimś czasie 
idą już w celu „duchowym”, a nie „przygodowym”. 
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Uważam, że dla wielu osób te dni były 
cudowne. Większość zamierza iść na kolejną 
pielgrzymkę, między innymi ja. Niech będzie 
to dowodem, że wspaniale musiało być tego roku. 
Was również bardzo zachęcam do pójścia za rok. 
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Dominika Szałek 
 
 

Przeczytaj: 
Laura Peyton Roberts: Znowu razem 

 
Znowu razem to kolejna, szósta już część z serii ,,Dorosłym wstęp wzbroniony”. Kiedy grupa o naz-

wie ,,Ósemka pierwsza” zdobywa pieniądze na autokar dla potrzebujących dzieci, wydaje się, że ich drogi 
wkrótce się rozejdą... Peter, Melanie, Jesse, Jenna, Leah, Miguel i Ben spotykają się ponownie w domu 
Nicole i nawet nie przypuszczają, że wkrótce znów się spotkają. Ale tym razem część z nich pojedzie 
z dziećmi przed świętami Bożego Narodzenia na obóz w góry. Mino iż każde z nich ma inne problemy 
(np. w szkole zaczyna się okres sprawdzianów :-) ), to w najgorszym momencie połączą swoje siły. 

 

Dominika Przybyłek 
 Pierwszy w roku szkolnym 2005/2006 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała 

redakcja w składzie: Dominika Szałek (2 A), Paulina Płaczek (2 A), Marta Dubiak (2 A), 
Kaja Szumicka (2 F) i Dominika Przybyłek (2 C) pod kierunkiem p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 


