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MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA SZKOŁĘ 2010-2011 

 
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali” 

Jan Paweł II 
  

Zapraszam wszystkich – dobrych, odważnych, 
chętnych i bezinteresownych – uczniów oraz nauczycieli 
do włączenia się w wielkie duchowe dzieło „Modlitwy 
wstawienniczej za szkołę”. „Modlitwa wstawiennicza…” 
jest to tajna grupa modlitewna, która działa w naszej 
szkole w konspiracji… ;-). Jej członkowie każdego dnia 
w ciągu całego roku szkolnego modlą się indywidualnie 
dziesiątką różańca w intencjach szkolnych. 

Intencje, które są co miesiąc przekazywane osobom 
należącym do grupy,  obejmują  modlitwę za wszystkich 
uczniów, nauczycieli, dyrekcję oraz pracowników szkoły. 
W modlitwie ofiarujemy Panu Bogu wszystkie sprawy, 
wydarzenia, dzieła i relacje, które aktualnie przeżywamy 
w gronie szkolnym. (Np. w maju wszyscy modlimy się 
za maturzystów ☺). 

Dzieło „Modlitwy wstawienniczej za szkołę” 
powstało rok temu. Zakładając grupę, planowałam 
znaleźć 20 osób – tak, aby powstał cały różaniec. Jednak 
– ku mojemu zaskoczeniu – znalazło się 27 osób, które 
cały rok szkolny, aż do wakacji dzielnie modliły się 
za szkołę. 

Na czas wakacji – zgodnie z regulaminem – 
zobowiązanie modlitewne wygasło  i od początku roku 
tworzy się nowa grupa. 

Teraz właśnie (cały wrzesień) trwają zapisy 
i przygotowania. A od października  ruszy 

II Edycja „Modlitwy wstawienniczej za szkołę”. 
Na dzień dzisiejszy na moje zaproszenie 

odpowiedziały już 33 osoby!… ale to nie koniec, bo 
zapisy wciąż trwają i chętnych z dnia na dzień przybywa. 
☺ 

Myślę, że tak duża liczba osób chętnych do 
modlitwy za szkołę świadczy o tym, że szkoła jest ważną 
częścią naszego życia i dobrze jest przejść tę drogę w 
uzbrojeniu Bożej mocy, mądrości, siły i chęci do nauki. 

Patronem naszej grupy jest sługa Boży Jan Paweł II. 
Nasz ukochany Ojciec Święty zawsze ufał młodzieży 
i powierzał jej trudne misje wierząc, że stanie na 
wysokości zadania i nie będzie wstydziła się iść 
odważnie za Jezusem. ;-) 

Dlatego serdecznie zapraszam do „pokonania 
siebie” i zaangażowania w ten szczególny wymiar życia 
chrześcijańskiego naszej szkoły. 

Jan Paweł II mówił, że: „zadania, przed nami są na 
miarę każdego z nas”, więc życzę wszystkim odwagi! ☺ 

„Nie bój się, wypłyń na głębię!” 
P. prof. Marta Siniarska. 

 
 

TRUDNOŚCI W NAUCE 
 

Mamy w naszej szkole szereg programów 
profilaktycznych. Po 3 latach od momentu przyjęcia ich 
do realizacji sprawdzamy jak funkcjonują w społeczności 
szkolnej. Poniżej prezentuję wyniki ankiety programu 
„Przeciwdziałanie trudnościom w nauce” z czerwca 2010 
roku. 

Z analizy badania ankietowego przeprowadzanego 
wśród uczniów na początku i na końcu okresu 
badawczego wynika, że: 
- poprawiła się deklarowana sytuacja materialna rodzin 
i warunki do nauki, 
- wzrósł procent osób stwierdzających, iż głównym 
powodem ich pobytu w szkole jest wykształcenie (z 23 
na 33%) i chęć skończenia szkoły (z 6 na 10%), 
- zmalał odsetek osób (z 9 do 3%), które  w szkole są 
z przymusu, 
- zadowolenie ze szkoły na początku badania 
deklarowało 37%, na końcu 57%, niezadowolenie, na 
początku 18%, na końcu 13%, 
- na pierwszym miejscu, jeśli idzie o przyczyny trudności 
szkolnych , 3 lata temu wymieniano zbyt dużą ilość zajęć 
szkolnych, obecnie – brak motywacji do nauki, na 
drugim, wcześniej – brak motywacji do nauki, teraz – 
zbyt małą ilość czasu przeznaczaną na naukę; na miejscu 

trzecim, poprzednio – lęk przed nauczycielem, teraz – 
brak zdolności ucznia, 
- według uczniów, zarówno 3 lata temu jak i teraz, 
nauczyciele nie zachęcają do nauki  (42 wybory na nie, 5 
na tak), 
- uczniowie deklarowali i deklarują, że mieliby lepsze 
wyniki w nauce, gdyby mieli więcej czasu na naukę. 

Podobnie, choć nieco niżej, szacują powód pobytu 
w szkole swoich dzieci rodzice (28% - wykształcenie, 
14% - zawód, nie wymieniają przymusu).Według nich 
ok. 46% jest zadowolonych z wyboru szkoły, a tylko 9% 
nie. Porównanie wyników ankiet (początek, koniec 
badania) wśród nauczycieli mówi o wzroście 
zadowolenia uczniów ze szkoły z 30 do 60%. Zarówno 3 
lata temu jak i teraz nauczyciele, jak piszą, wieloma 
sposobami motywują uczniów do nauki. Są to przede 
wszystkim: oceny, pochwały i rozmowy. 

Z ankiet dotyczących frekwencji uczniów na 
zajęciach wynika, że w zdecydowanej większości 
przypadków przyczyną nieobecności jest choroba. Na 
pytanie czy nieobecności nie powodują trudności 
w nauce 75% uczniów odpowiedziało, że nie. Ponad 75% 
uczniów zadeklarowało, że systematycznie uczęszcza na 
zajęcia. 

P. prof. Janusz Ziarnik
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OD  400 LAT SIERADZ PIELGRZYMUJE DO MATKI !!! 

 
22 sierpnia, tradycyjnie spod sieradzkiej kolegiaty, wyruszyła 400. Sieradzka Pielgrzymka, aby dotrzeć 

na Jasną Górę na uroczystości odpustowe Matki Bożej Częstochowskiej. 
Sieradzanie idą pieszo w obie strony, dlatego najbardziej wzruszające momenty, to wejście na Jasną 

Górę i powrotne przywitanie w Sieradzu 29 sierpnia, które przeradza się w ogromną, religijną i radosną 
manifestację. W jubileuszowej pielgrzymce brała udział wyjątkowa liczba pątników – 754, w tym 
8 kapłanów. Tegoroczne hasło roku duszpasterskiego „Bądźmy świadkami Miłości" przewodziło 
pielgrzymom na szlaku bardzo często. 

Pielgrzymi do Częstochowy przybywają 24 sierpnia późnym popołudniem. Na czele grupy, podczas 
wejścia na Jasną Górę, wędrują: asysta z chorągwiami i feretronami oraz orkiestra strażacka, co należy już 
do tradycji tej pielgrzymki. 

Następnego dnia  o godzinie 8.00 w kaplicy Cudownego Obrazu, pod przewodnictwem pasterza 
diecezji, odprawiana jest msza święta w intencji pielgrzymów z Sieradza i Zduńskiej Woli,       
a o godzinie 12.00 Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich. 

26 sierpnia, w dniu uroczystości odpustowych, pielgrzymi uczestniczą we mszy świętej o godzinie 
11.00. Dzień później o godzinie 6.00 sprawowana jest msza w bazylice, a po niej następuje 
błogosławieństwo pielgrzymów przez ojców paulinów, po czym pielgrzymka rusza w drogę powrotną 
do Sieradza. Każdy dzień rozpoczyna się od mszy świętej, a kończy Apelem Jasnogórskim. 

Szczególnie okazałe jest powitanie pielgrzymki 29 sierpnia, kiedy mieszkańcy Sieradza wychodzą 
z kwiatami na ulice miasta, by spotkać pątników. W tym roku 400 Pielgrzymkę Sieradzką witał również 
ksiądz biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Mering. 

Ukazaniu dziedzictwa czterech wieków pielgrzymowania z Sieradza służyła także otwarta 13 sierpnia 
w Domu Katolickim przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu okolicznościowa wystawa. 

Patrycja Perka (3D) 
 
 

SPORT   SPORT   SPORT   SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT   SPORT 
 
 

51. BIEGI ULICAMI SIERADZA 
 

W niedzielę 12 września w naszym mieście odbyły się 51. Biegi Ulicami Sieradza. Co ciekawe, 
w biegach uczestniczył również aktualny mistrz Polski, Marcin Chlebowski, który nie miał godnych siebie 
rywali na dystansie 10 km. Również w tym roku liczba uczestników, jak i dopingujących była wyjątkowo 
duża. 

W biegach nie mogło zabraknąć także uczniów z naszej szkoły. Godnie nas reprezentowali: 
- w kategorii juniorek młodszych na dystansie 1000 m: 
Edyta Filipczak (1L) – 7 miejsce, 
Iwona Filipczak (1L) – 8 miejsce, 

Dalsze miejsca zajęły Ola Jaros (1D) i Dominika Gruda (2L); 
- w kategorii juniorów młodszych: 
Dominik Stępień (1c) – 7 miejsce, 
Lucjan Lipka (1L) – 8 miejsce. 

W biegach uczestniczyli ponadto: Hubert Szymczak (1G) i Tomasz Bakiński (2D). 
W kategorii juniorów w biegu na 3000 m I miejsce zajął nasz najlepszy biegacz – Mariusz 

Kikowski (3L). 
M. Kikowski biegł także na ostatniej zmianie w sztafecie 4x1000 m w zespole Ekonomik-MOS. 

Mariusz i jego koledzy zajęli ostatecznie II miejsce. 
Mariuszowi, a także wszystkim wymienionym uczestnikom tegorocznych 51 Biegów Ulicami Sieradza 

serdecznie gratulujemy. 
Adrian Brzeziecki (2L) 
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8 października mija 100. rocznica śmierci Marii Konopnickiej 

 
KRZYŻÓWKA 1/2010/2011 

poświęcona życiu i twórczości M. Konopnickiej 
(przyg. M. Cieślar, A. Głuch, A. Kosatka, J. Stangret) 

 
1            
2            
3            
4            
5            
6            

 
Polecenia: 
1. Na normandzkim… - tytuł jednego z cykli prozatorskich 
Marii Konopnickiej (trudne). 
2. Pisarka poznana przez Konopnicką podczas nauki na 
pensji w Warszawie. 

3. Znany wiersz, a także pieśń patriotyczna, będąca odpowiedzią 
na pruskie represje wobec polskich dzieci we Wrześni. 
4. Planeta, na której jeden z kraterów nosi nazwę: Konopnicka. 
5. Miasto, w którym zmarła M. Konopnicka. 
6. Miasto, w którym pisarka przyszła na świat. 

 
Uczniowie, którzy rozwiążą krzyżówkę proszeni są o zgłaszanie się do p. prof. G. Brodackiego po odbiór 

nagrody książkowej. 
 

PIEŚŃ O DOMU 
 

Kochasz ty dom, rodzinny dom,  
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły,  
Szumem swych lip wtórzy twym snom,  
A ciszą swą koi twe łzy?  
 
Kochasz ty dom, ten stary dach,  
Co prawi baśń o dawnych dniach,  
Omszałych wrót rodzinny próg,  
Co wita cię z cierniowych dróg?  
 
Kochasz ty dom, rzeźwiącą woń  
Skoszonych traw i płowych zbóż,  
Wilgotnych olch i dzikich róż,  
Co głogom kwiat wplatają w skroń?  
 
Kochasz ty dom, ten ciemny bór,  
Co szumów swych potężny śpiew  
I duchów jęk, i wichrów chór  
Przelewa w twą kipiącą krew?  
 
Kochasz ty dom, rodzinny dom,  
Co wpośród burz, w zwątpienia dnie,  
Gdy w duszę ci uderzy grom,  
Wspomnieniem swym ocala cię?  
 
O, jeśli kochasz, jeśli chcesz  
żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,  
Sercem ojczystych progów strzeż,  
Serce w ojczystych ścianach złóż!... 

NA OBCZYŹNIE 
 
Taką mi wioskę wymaluj w dolinie,  
Od zbóż wesołą, a od jodeł smutną...  
Niechaj się cała chowa w jarzębinie,  
Niech na jej łąkach siwe leży płótno,  
Niech przez staw ciche rzucają się tęcze,  
Rozbite skrzelką, co tryska z wód głębi,  
Niech nad nią chmurka trzepoce gołębi,  
I puchy kwietne, i nitki pajęcze...  
I w takież skiby głębokie puść rolę,  
I daj po bruzdach te maczki jaskrawe,  
I w sznur wyciągnij nad drogą topole,  
I mgłę rzuć srebrną na łąki, na trawę...  
I niech tak idą rozgłośne po łanie  
Dzwonki jałowic i z biczów klaskanie,  
Niechaj tak wierzby dumają u strugi,  
Cień przedzachodni rzucając i długi,  
I taką cichą błękitność daj wkoło,  
I pełne gwarów powietrze zrób ptaszych.  
I taki tuman na gór połóż czoło...  
A tylko ludzi zrób – naszych.  
 

Maria Konopnicka  
 

Pierwszy w roku szkolnym 2010/2011 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Julita 
Bałobrzeg (2D), Adrian Brzeziecki (2L), Emilia Duszyńska 
(2c), Emilia Gałka (2F), Patrycja Perka (3D), Anna Wolak 
(1D), Ewelina Wojtynka (abs. ZSZ), Magdalena Cieślar, Anna 
Głuch, Angelika Kosatka i Justyna Stangret (3A), Ewelina 
Klucha (3L, fot.), Agata Powalska (2a, fot.) pod opieką 
p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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