
„BILANS OTWARCIA” 
 

W poniedziałek 2 września 2013 o godzinie 8.30 
przywitaliśmy na boisku nowy rok szkolny 2013/2014. 

Na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
przybyło ponad 700 uczniów technikum i zasadniczej 
szkoły zawodowej. Wśród nich znalazło się 211 
pierwszoklasistów: 90 z technikum i 121 z zasadniczej 
szkoły zawodowej. W uroczystości wzięli udział: pani 
dyrektor Magdalena Marciniak, panie wicedyrektor: 
Anna Pietrzak i Katarzyna Jaworska-Lisowska oraz 
nauczyciele zatrudnieni w ZSP Nr 2 w Sieradzu. 

 

PIERWSZE WRAŻENIA 
 

Podczas wakacji miałam wiele obaw co do nowej 
szkoły i klasy np. (czy  dam sobie radę w technikum? 
albo: czy klasa mnie zaakceptuje?). Już po pierwszym 
dniu wszystko uległo zmianie. Nauczyciele są również 
w porządku w stosunku do nas, są bardzo mili 
i wymagający i chętnie służą nam pomocą. Towarzystwo 
w mojej klasie jest naprawdę w porządku, ludzie są 
nastawieni pozytywnie. Mam w swojej klasie kilka 
najbliższych mi osób, z którymi spędzam czas na 
przerwach i po szkole oraz świetnie się z nimi dogaduję. 

W szkole jako budynku nie było trudno się odnaleźć. 
Jeśli był problem, można było szybko liczyć na pomoc 
starszych kolegów,  koleżanek czy  nauczycieli.  Oby tak 
dalej.  

Klaudia Leśniewska (1G) 
 

WYCHOWAWCY 
KLAS PIERWSZYCH: 

 
1D – p. prof. Ewa Dominiak 

1G – p. prof. Iwona Konieczna 
1H – p. prof. Lidia Tomaszewska 

1L – p. prof. Anna Barwaśna 
1a – p. prof. Sylwia Smorawska-Gierczyńska 

1b – p. prof. Jacek Gruszka 
1c – p. prof. Adam Krynicki 

 

WYNIKI EGZAMINÓW 
POPRAWKOWYCH 

 
W sierpniu br. do egzaminów poprawkowych 

przystąpiło 54 uczniów. Wśród nich aż 14 osób musiało 
poprawić dwa przedmioty. 

Wyniki egzaminów poprawkowych są następujące: 
36 uczniów zostało promowanych, 10 promowano 
warunkowo, 7 nie promowano, a jedna osoba ma egzamin 
przełożony na późniejszy termin. 

Uczniom promowanym gratulujemy! 
 

 

WYNIKI WYBORÓW 
DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
We wtorek 24 IX o godz. 13.10 odbyły sie wybory 

do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą Samorzą-
du Uczniowskiego pozostała na kolejny rok szkolny 
Malwina Kamiennik (3D), na stanowisko zastępcy 
przewodniczącej wybrano Natalię Adamczewską (2D), 
a funkcję skarbnika powierzono ponownie Kamili 
Karaczun (3H). 

Zmienili się także opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego: panie prof. Monika Grzelak, Iwona 
Konieczna i Katarzyna Pilc-Vinci zastąpiły panie prof. 
Annę Barwaśną i Krystynę Laszczyk. 
 

W NUMERZE: 
 
• Wspomnienia z wakacji we Włoszech – znajdziesz na s. 2
• O spotkaniu w St. Marienthal – piszemy na s. 3; 
• O wakacyjnej pracy młodzieży – przeczytasz na s. 3; 
• Wywiad z p. prof. Iwoną Konieczną – prezentujemy  
na s. 5; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 6; 
• Co warto przeczytać? Na co warto pójść do kina? –
zajrzyj na s. 8; 
• Krzyżówka specjalnie dla pierwszoklasistów – czeka 
na rozwiązanie na s. 9; 
• Pozdrowienia – może także dla Ciebie? – znajdziesz  
na s. 9-10. 
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Wenecja, Canale Grande Watykan, Plac Św. Piotra
 
Wspomnienia z wakacji... 

„WŁOSKI NIEZBĘDNIK” 
 

„Włoski niezbędnik” to wycieczka zorganizowana 
przez biuro podróży Rainbow Tours, na którą miałam 
okazję wybrać się tego lata. Były to dni pełne atrakcji 
i wielu wrażeń. 

Pierwszego dnia zwiedzałam Wenecję. Na Plac św. 
Marka dotarliśmy barką turystyczną. Spacerowaliśmy po 
dzielnicy San Marco, która skupia najważniejsze zabytki 
miasta czyli plac św. Marka z przepiękną bazyliką, 
Pałacem Dożów i Wieżą Dzwonnicą – najwyższą 
budowlą w mieście. Następnie przeszliśmy do 
najważniejszych mostów weneckich: Mostu Westchnień 
oraz Rialto. Zwiedzanie Wenecji zakończyło się rejsem 
gondolami po kanałach weneckich i Canale Grande.  

W kolejnym dniu zwiedzałam Florencję zaczynając 
od kościoła Św. Krzyża z nagrobkami sławnych 
Florentyńczyków, Placu Ratuszowego, malowniczego 
Mostu Złotników oraz Katedry Santa Maria del Fiore 
(przykrytej wspaniałą kopułą o średnicy prawie 50 
metrów) i najstarszego budynku miasta, czyli 
Babtysterium, do którego prowadzą słynne Rajskie 
Wrota.  

Następnego dnia zwiedzałam Rzym. Spacerując po 
antycznym Rzymie miałam okazję zwiedzić Koloseum, 

Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Panteon 
i Kapitol.  W części barokowej zobaczyłam Fontannę di 
Trevi, Plac Navona, Plac Hiszpański z fontanną Baraccia 
i Schody Hiszpańskie. 

Kolejny dzień obejmował zwiedzanie Watykanu. 
Zaczęliśmy od wizyty w Muzeach Watykańskich czyli 
jednego z największych zbiorów sztuki na świecie 
z eksponatami od antyku po wiek dwudziesty. W Kaplicy 
Sykstyńskiej podziwiałam freski Michała Anioła, 
następnie przeszliśmy do Bazyliki św. Piotra, gdzie 
znajdowała się Pieta Michała Anioła oraz grób Jana 
Pawła II. Ten dzień zakończył się wieczorkiem włoskim 
w restauracji Visconti, gdzie próbowaliśmy wielu 
włoskich dań i słuchaliśmy włoskiej muzyki na żywo. 

Ostatni dzień spędziliśmy w Asyżu, czyli w mieście 
św. Franciszka, spacerując po średniowiecznych, pełnych 
uroku uliczkach miasta. 

„Włoski niezbędnik” uważam za wspaniałą 
wycieczkę, każdy mając możliwość poznać Włochy 
chociaż „w pigułce” tak jak ja, powinien skorzystać z tej 
okazji. 

Malwina Kamiennik (3D) 

 

Rzym, Fontanna di Trevi Rzym, Łuk Triumfalny
Fot. Malwina Kamiennik 
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SPOTKANIE W ST. MARIENTHAL 
 

W niedzielę 8 września miał miejsce kolejny już 
wyjazd do St. Marienthal. Pomimo długiej drogi każdy 
cieszył się na myśl o spotkaniu z zagranicznymi 
przyjaciółmi. W tym roku przyjechali uczniowie 
z Dzierżoniowa, Czech, Włoch, Szwecji, Litwy, Łotwy, 
Niemiec i Bośni. 

Już pierwszego dnia wspaniała atmosfera i świetna 
pogoda nie opuszczały nas na krok. Po kolacji poszliśmy na 
spotkanie organizacyjne, w którym brali udział wszyscy 
uczestnicy warsztatów. Poniedziałkowy poranek rozpoczął 
się grami i zabawami integracyjnymi. Każdy z nas miał 
okazję lepiej się poznać z nowymi znajomymi. Bawiliśmy 
się naprawdę rewelacyjnie. Po południu rozpoczęły się 
warsztaty. Wybór danej grupy zależał od własnych 
zainteresowań i hobby. Do wyboru była grupa aktorska, 
reporterska, short film (reżyser, kamerzyści, dźwiękowcy, 
oświetleniowcy i pozostałe osoby niezbędne do nakręcenia 
filmu), muzyczna (piosenkarze i instrumentaliści) oraz 
video clip (krótkie filmiki tematyczne). Cały tydzień każda 
grupa bardzo intensywnie pracowała nad swoim projektem. 
Wszyscy byli bardzo zaangażowani w swoją pracę. Co 
wieczór każda narodowość miała swój wieczorek, na 
którym pokazywała tradycje i kulturę swojego narodu. 
Zabawa była przednia i trwała do późna. W środę wszyscy 
pojechaliśmy na wycieczkę do Görlitz. Jest to „polsko-
niemieckie” miasto, które oddziela rzeka – Nysa Łużycka. 
Mieliśmy okazję zobaczyć bardzo wiele pięknych zabytków 

i interesujących budowli. Po powrocie do St. Marienthal 
znów kontynuowaliśmy nasze zadania. W piątkowe 
popołudnie wszyscy mogli odetchnąć z ulgą, gdyż 
najważniejsze rzeczy były już gotowe na sobotnią 
prezentację. Po tygodniu ciężkich prac każdy w dumą 
oglądał swoje projekty. 

Nasza praca nie poszła na marne, ponieważ wszystko 
było dopracowane na ostatni guzik. Grupa filmowa spisała 
się rewelacyjnie, film, który mogliśmy oglądać był 
nakręcony bardzo profesjonalnie, a aktorzy perfekcyjnie 
odegrali swoje role. Grupa muzyczna dała naprawdę 
świetny występ. Stworzona przez nich piosenka sprawiła, że 
niejednemu z nas zakręciła się łza w oku. Krótkie filmy 
stworzone przez grupę video clip były zabawne oraz bardzo 
ciekawe. Grupa reporterska też musiała się nieźle 
napracować, by strona internetowa przykuwała wzrok. Po 
jakże wspaniałej prezentacji naszych prac każdy 
wyczekiwał zabawy pożegnalnej. Przez te kilka dni bardzo 
się ze sobą zżyliśmy. 

Pożegnania były bardzo trudne. Ciężko opuścić tak 
piękne miejsce z tak wspaniałymi ludźmi. 

Tydzień spędzony w St. Marienthal to czas zupełnie 
oderwany od rzeczywistości. Jestem pewna, że wyjazd ten 
i ludzi, których tam poznałam będę wspominać przez bardzo 
długi czas :-).   

Kinga Wróż (4D)  

 

CO MŁODZIEŻ ROBI W WAKACJE? 
PIĘĆ NAJPOPULARNIEJSZYCH  PRAC WAKACYJNYCH 

 
Dużo młodzieży decyduje się na pracę w wakacje. 

Jedni chcą zdobyć jakieś doświadczenie, drudzy znaleźć 
sobie zajęcie, ale najczęściej młodzież chce po prostu sobie 
„dorobić”. W końcu mają swoje wydatki,  a to zupełnie co 
innego jak  sami zarobią  pieniądze, a nie dostaną je od 
kogoś. Wiadomo, że to nie będzie jakaś wysoka pensja, ale 
jak to się mówi: zawsze coś. Ofert  pracy dla młodzieży jest 
wiele, trzeba tylko dobrze szukać. Najczęściej wykonywaną 
pracą jest roznoszenie ulotek. Można je roznosić po 
domach, przy ruchliwych trasach lub po prostu stojąc 
i wręczając je na ulicy. Roznoszenie ulotek oferują np. 
prywatne firmy, nowo otwierające się szkoły, salony 
fryzjerskie czy też supermarkety jak np. Kaufland, gdzie 
można roznosić gazety.  Jeśli ktoś lubi dużo chodzić, to jest 
to praca dla niego. 

Zbiory owoców to też bardzo popularne zajęcie, ja np. 
miałam styczność ze zrywaniem ogórków. Bardzo ciężkie 
praca. Jeśli ktoś narzeka na ból pleców nie polecam  Ale 
oprócz ogórków można też zbierać truskawki, wiśnie czy 
jagody.  W takiej pracy trzeba być jednak wytrzymałym 

i szybkim, bo od tego zależą zarobki. Wiele młodych 
dziewczyn angażuje się również w pracę jako konsultantki 
kosmetyczne. U nas w szkole również. Nie ukrywajmy: dla 
dziewczyn jest to raczej przyjemne zajęcie, bo która z nas 
nie interesuje się kosmetykami i urodą? I wcale nie ma przy 
tym dużo wysiłku. Trzeba jednak umieć  zachęcić do kupna, 
a to już nie jest wcale takie proste. Jednak ta praca może 
trwać przez cały rok w przeciwieństwie do zbiorów owoców 
i warzyw. 

Kolejnym przykładem jest sprzedaż różnego rodzaju 
fast foodów czy lodów. Dużo młodych ludzi zatrudnia się 
w takich budkach. I ostatnim przykładem, np. dla panów, 
może być rozwożenie pizzy. Nie muszą być oni wcale 
pełnoletni, ale trzeba spełnić określone warunki. 

Ale to nie oznacza, że na tym wybór się kończy, Jest 
wiele innych opcji. Jeśli ktoś naprawdę szuka pracy, to 
myślę, że znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Trzeba się 
tylko starać i być otwartym na różne propozycje. Zachęcam, 
więc do poszukiwania pracy w przyszłe wakacje  

Anna Wolak (4D)
 

Pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Malwina 
Kamiennik i Zuzanna Sobańska (3F), Iwona Krysińska i Małgorzata Szymala (2F), Klaudia Leśniewska i Aleksandra Similak 
(1G), Anna Wolak i Kinga Wróż (4D), Katarzyna Gęszczak, Magdalena Dawiduk i Daria Rosiak (3F) pod opieką p. prof. 
Grzegorza Brodackiego. 
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SPOTKANIE W ST. MARIENTHAL 
fot. p. prof. Karolina Smus & Kinga Wróż 
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WYWIAD Z P. PROF. IWONĄ KONIECZNĄ 
 

„Kurier Zamkowy”: Pani Profesor, jak to jest być po raz pierwszy  
wychowawczynią? 
P. prof. Iwona Konieczna: Jest to ogromne przeżycie. To naprawdę trudne 
wyzwanie. 
„K. Z.”: Czy trudno jest być wychowawcą klasy 1G? 
I. K.: To dopiero początek współpracy, nie mam sprecyzowanego zdania 
na ten temat. 
„K. Z.”: Czy Pani Profesor nie jest przerażona rolą wychowawcy? 
I. K.: Trochę jestem, ale powoli się już oswajam z nową sytuacją... 
„K. Z.”: Jak minęły Pani pierwsze tygodnie z nową klasą? 
I. K.: Pierwsze tygodnie minęły mi na rozpoznaniu i opanowywaniu nowej 
sytuacji – dość swobodnie, a może nawet trochę chaotycznie. 
„K. Z.”: Jaka jest według Pani klasa 1G? 
I. K.: Jak na razie głośna, swobodna i wesoła. 
„K. Z.”: Dlaczego uczy Pani akurat technologii gastronomicznej i wdż, 
a nie pracuje Pani w zawodzie położnej? 
I. K.: Dlatego że ukończyłam studia w tym kierunku, a zawód nauczyciela 
i położnej polega m. in. na edukacji i współpracy z ludźmi. 
„K. Z.”: Czy poradzi Pani sobie z zachowaniem uczniów? 
I. K.: Do tej pory sobie radziłam, ale przewidzieć tego na 100 % nie 
potrafię. Mam nadzieję, że tak. 
 „K. Z.”: Co Panią skłoniło do tego, by zostać nauczycielką? 
I. K.: Ciekawość, chęć sprawdzenia się. Lubię wyzwania i przedmiot wdż, które daje duże możliwości edukacji 
o życiu. 
„K. Z.”: Ile lat pracuje Pani w szkole i jak ocenia Pani swoją pracę po tych latach? 
I. K.: Z przerwami około 15 lat. Oceniam pozytywnie, lubię tę pracę. 
„K. Z.”: Czy jest Pani otwarta na propozycje ze strony młodzieży (wycieczki, imprezy klasowe itp.)? 
I. K.: Oczywiście, jak najbardziej. 
„K. Z.”: Czy w tym roku szkolnym bądź w niedalekiej przeszłości miało miejsce jakieś zabawne wydarzenie, 
które utkwiło Pani w pamięci? 
I. K.: Nie przypominam sobie. Ogólnie jestem wesołą osobą i pewnie wiele takich wydarzeń się odbyło, ale nie 
zapamiętałam ich. 
„K. Z.”: Jakie jest Pani hobby i co lubi Pani Profesor robić w wolnym czasie? 
I. K.: Najbardziej lubię jeździć na nartach, spotykać sie z przyjaciółmi, a także zwyczajnie się ponudzić. 
„K. Z.”: Dziękuję za rozmowę. 

Z Panią Prof. Iwoną Konieczną rozmawiała 
Klaudia Leśniewska (1G). 

 

ZMARŁ SŁAWOMIR MROŻEK 
 

Sławomir Mrożek (ur. 29 czerwca 1930r. w Borzęcinie, zm. 15 sierpnia 2013 r. w Nicei) to znany polski dramatopisarz, 
prozaik oraz rysownik. Autor wielu satyrycznych opowiadań i utworów dramatycznych o tematyce filozoficznej, politycznej, 
obyczajowej i psychologicznej. Jako dramaturg zaliczany był m. in. do nurtu teatru absurdu. Jako uczeń uczęszczał do znanego 
krakowskiego Liceum im. Nowodworskiego. Zadebiutował w 1950 jako rysownik, od 1953 r. publikował cykle swych rysunków 
w „Przekroju". Wydane w tym samym roku zbiory opowiadań: Opowiadania z Trzmielowej Góry oraz Półpancerze praktycznie 
stanowiły jego literacki debiut. Jego pierwszą sztuką teatralną był dramat pt. Policja, wydany w 1958 r. Dramat Tango z 1964 r. 
przyniósł Mrożkowi światową sławę. 

Wyemigrował w 1963 r. W następnych latach mieszkał we Francji (w Paryżu), Stanach Zjednoczonych, Niemczech, 
Włoszech i Meksyku. W 1996 r. powrócił do Polski. W 2002 r. przeszedł udar mózgu. Skutkiem tego utracił możliwość 
posługiwania się językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie. Dzięki terapii, która trwała około trzech lat, odzyskał zdolność 
pisania i mówienia. 6 maja 2008 r. Sławomir Mrożek zapowiedział ponowne opuszczenie ojczyzny, by osiąść w Nicei na południu 
Francji ze względu na klimat, który bardziej sprzyjał jego zdrowiu. Zmarł nad ranem 15 sierpnia 2013 r. w szpitalu w Nicei . Jego 
prochy spoczęły w Panteonie Narodowym w Krakowie. 

W 1962 r. został jednym z czterech pierwszych laureatów literackiej nagrody im. Kościelskich. 
W 1990 r. otrzymał Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 
W grudniu 2004 r. za książkę Varia. Jak zostałem filmowcem uhonorowany został nagrodą Krakowska Książka Miesiąca. 

Przyg. Aleksandra Similak (1G) 
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Zuzia Sobańska proponuje: 

 
DRUGIE ŚNIADANIE DLA UCZNIA 

 
Tortille z grillowanym kurczakiem 

 
Składniki: 

• 4 kukurydziane tortille 
• 2 pieczone lub grillowane piersi kurczaka 
• 10 pomidorków koktajlowych 

• 1 awokado 
• 4 liście sałaty 
• sok z ½ cytryny 

 
Sposób wykonania: 

Piersi kurczaka pokrój na plasterki, awokado obierz, pokrój na plastry i skrop sokiem z cytryny, aby nie 
ściemniało. Na tortillach układaj liście sałaty, plasterki kurczaka, awokado i ćwiartki pomidorków 
koktajlowych. Zwiń tortille i zapakuj w papier śniadaniowy. 
 

Megakanapki 
 

Składniki: 
• 1 duża płaska ciabatta (lub kilka dużych kromek chleba) 
• 6 plastrów ulubionego żółtego sera 
• 6 plastrów szynki lub ulubionego pieczonego mięsa 

• plasterki salami 
• listki bazylii 
• liście sałaty 

 
Składniki na sos: 

• 4 łyżki majonezu 
• garść listków bazylii 
• 2 łyżki uprażonych płatków migdałowych 

 
Sposób wykonania: 

Składniki sosu zmiksuj. Pieczywo przekrój na pól lub pokrój w kromki. Posmaruj sosem i warstwami 
układaj ser,  wędliny i sałatę. Przykryj posmarowaną sosem górną częścią ciabatty lub drugą kromką chleba 
i dociśnij. W przypadku dużej ciabatty pokrój ją na mniejsze kawałki. Kanapki zapakuj w papier 
śniadaniowy 
 

Muffinki z szynką i serem 
Składniki: 

• 3 dymki 
• 1 łyżka oliwy 
• 375 g mąki 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 180 g szynki 
• 125 g sera cheddar 
• 2 jajka 
• 250 ml mleka 

• 1 łyżeczka musztardy Dijon 
• 125 g masła 
• Sól 

 
Sposób wykonania: 

Masło rozpuść, szynkę pokrój w drobną kostkę, a ser zetrzyj na tarce. Dymkę posiekaj i przesmaż do 
miękkości na rozgrzanej oliwie. Do dużej miski przesiej mąkę, proszek do pieczenia, sól, dodaj usmażoną 
dymkę, szynkę i ser. Zrób w środku dołek. W dzbanku roztrzep jajka z mlekiem i łyżeczką musztardy. Do 
miski z mąką wlej jednocześnie roztrzepane jajka i rozpuszczone masło i szybko wymieszaj drewnianą 
łyżką, aby składniki się połączyły. Nie mieszaj zbyt długo, ciasto powinno być grudkowate. Formę do 
muffinek posmaruj masłem albo wyłóż papierowymi papilotkami. Ciastem napełniaj foremki muffinkowe 
do ¾ objętości, wstaw do piekarnika rozgrzanego do 1800C i piecz 20-25 minut lub do chwili, kiedy 
patyczek wbity w muffinkę będzie suchy. Po wyjęciu z piekarnika zostaw muffinki w foremce jeszcze na 10 
minut, po czym delikatnie wyjmij i wystudź. 

Smacznego !!! 
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WSPOMNIENIE O PANI PROFESOR HALINIE WILCZYŃSKIEJ 
 

Fotografia sprzed lat na moim sekretarzyku 
uświadamia, że zegar życia nieustannie odmierzający czas 
jest nieubłagany. Przypomina, że nie spotkamy już 
w szkole, ani na sieradzkiej ulicy, dystyngowanej Pani 
Profesor, która  zatrzymywała nas z uśmiechem, by 
porozmawiać. Zwracała się do wszystkich po imieniu, gdyż 
jak nikt inny pamiętała imiona i nazwiska swoich 
wychowanków i uczniów (a nawet członków ich rodzin) 
ze wszystkich roczników, z całego okresu pracy pedago-
gicznej. Tych najstarszych, z Liceum Ogólnokształcącego 
w Sieradzu (z lat 1956-1966) oraz tych, których uczyła 
w „Ekonomiku” i Zespole Szkół przy Zamkowej 15 od 
1966 do 1990 roku. 

Mieliśmy szczęście, że urodzona w Dłutowie 
(w powiecie łaskim, obecnie pabianickim) w historię 
Sieradza wpisała prozę i poezję swojego życia i jako 
absolwentka studiów polonistycznych na Uniwersytecie 
Łódzkim obdarowała swoim nadzwyczajnym talentem 
i sercem wiele pokoleń młodzieży. 

Była troskliwą wychowawczynią, wrażliwą opiekunką, 
wspaniałym przyjacielem, doskonałym przewodnikiem po 
świecie literatury i nauki o języku polskim, a dla koleżanek 
i kolegów nauczycieli  błyskotliwym i życzliwym doradcą. 
Zapamiętamy Ją  jako Wielką Indywidualność. Zadziwiała 
nas erudycją, wiedzą ogólną, znajomością świata sztuki 
i kultury, pięknym, bogatym językiem, nieprzeciętną 
umiejętnością cytowania obszernych fragmentów dzieł 
literackich, a także dystynkcją i dyplomacją. Jej niezwykła 
osobowość i talent pedagogiczny miały wielki wpływ na 
losy absolwentów, zawodową drogę nauczycieli i rangę 
szkół, w których realizowała swoje powołanie. 

Jako Wyjątkowa Sieradzanka, Patriotka znalazła  
miejsce w unikalnej „Szkatule piórem rzeźbionej” Jana 
Matusiaka, do której wpisała swoje refleksje. Za szczególne 
osiągnięcia w pracy pedagogicznej została wyróżniona m.in. 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą Ministra Edukacji. 

Najbardziej cieszyły Ją sukcesy absolwentów, stopnie 
naukowe uzyskiwane na uczelniach, publikacje, zaproszenia 
na zjazdy, spotkania, listowne i telefoniczne dowody 
pamięci, odwiedziny, uśmiech i życzliwe słowa. 

Fot. p. prof. Wiesław Gołębiewski. 
 

Wzruszyła się wypowiedzią swojej wychowanki 
z Technikum Ekonomicznego – Jolanty Chełmińskiej, 
z domu Skotnickiej, Wojewody Łódzkiej, która w 2011 
roku, podczas uroczystości z okazji 50-lecia  Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 powiedziała m.in.: znalazłam tu 
wspaniałego pedagoga, Panią Halinę Wilczyńską, która 
dużo zmieniła w moim  życiu i pokazała mi, że świat może 
być zupełnie inny; myślę, że miała ogromny wpływ na to, 
co później udało mi się w życiu zrealizować i za to Jej 
dziękuję. 

Poczytuję sobie za zaszczyt, że od 53 lat była obecna 
także w moim życiu, jako Wychowawczyni i Nauczycielka 
języka polskiego, dzięki której wybrałam studia polonis-
tyczne, następnie Starsza Koleżanka, sprawująca dyskretną 
opiekę nade mną w szkole przy Zamkowej 15, a w ostatnich 
latach Niezwykła Przyjaciółka. 

Tym wspomnieniem składam hołd Mojej Pani Profesor 
i zapewniam, że teraz będzie obecna w mojej modlitwie, 
gdyż „Modlitwa jest mostem łączącym doczesność 
z wiecznością”, jak podkreślała św. Urszula Ledóchowska – 
Patronka Sieradza. 

Ignacja Buda 
Dyrektor ZSP Nr 2 w latach 1991-2006 

 

 
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłą dnia 8 sierpnia 2013 roku w wieku 81 lat 

 

Śp. 
Panią Profesor 

HALINĘ WILCZYŃSKĄ 
 

emerytowaną nauczycielkę języka polskiego i wychowawcę młodzieży 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w latach 1966-1990. 

 
W zmarłej tracimy zasłużonego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. 

 

Pozostanie we wdzięcznej naszej pamięci. 
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WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Ostatnią książką, którą przeczytałam była Scarlett 
włoskiej pisarki Barbary Baraldi. Jest to książka 
opisująca przeżycia szesnastoletniej Scarlett Castoldi, 
która przeprowadziła się z Cremony   do Sieny. 
W Cremonie pozostawiła swoją przyjaciółkę Manuelę 
i ukochanego Matteo. Odległość jednak robi swoje 
i wkrótce następuje rozluźnienie dawnych więzi. Scarlett 
szybko przywyka do nowej szkoły i zaprzyjaźnia się z 
nowymi znajomymi. Przystojny Umberto od początku nie 
kryje zainteresowania piękną koleżanką stając się 
przyczyną nieporozumienia pomiędzy zauroczoną nim 
Cateriną a Scarlett, której jednak wpada w oko ktoś inny. 
Podczas szkolnego koncertu zwraca ona uwagę na 
wyróżniającego się niezwykłym spojrzeniem basistę 
zespołu „Dead Stones”, Mikaela. Zazdrosny Umberto 
próbuje ostrzec dziewczynę przed tajemniczym 
nieznajomym, ale bezskutecznie. 

W życiu Scarlett nie dzieje się najlepiej. Nieustanne 
kłótnie rodziców, nieporozumienia z nowymi przyjaciół-
mi, natrętna obecność Umberto, sekrety Mikaela 
sprawiają, że stroniąc od najbliższych znajduje 
zrozumienie u ekscentrycznego szkolnego bibliotekarza, 
Edoardo. Kiedy jednak zostaje on brutalnie 
zamordowany, Scarlett staje w obliczu wydarzeń, od 
których włos się jeży na głowie i które nieuchronnie 
prowadzą do ujawnienia sekretów skrywanych przez 
Mikaela. 

Scarlett to powieść utrzymana w konwencji 
paranormal romance, adresowana do szerokiego grona 
młodych czytelniczek. Autorka zgrabnie połączyła 
wszystkie żelazne zasady nieodzowne przy konstruowa-
niu powieści spod tego znaku. 

Gorąco polecam jej lekturę 
Małgorzata Szymala (2F) 

 
A MOŻE DO KINA? 

 
W swoim życiu widziałam wiele filmów, które 

wywarły na mnie wrażenie mniejsze lub większe. House 
at the end of the street jest według mnie jednym 
z lepszych dzieł filmowych, jakie miałam okazję ostatnio 
obejrzeć. Premierę tego filmu można było zobaczyć 
w 2012 roku, reżyserem jest Mark Tondarai – młody 
artysta, mający w swoim dorobku zaledwie dwie 
produkcje. Odtwórcami głównych ról są Jenifer 
Lawrence znana m.in. z Igrzysk śmierci oraz Max 
Thieriot. 

Thriller/horror opowiada historię Sarah i jej córki 
Elissy, które przeprowadzają się wreszcie do swojego 
domu marzeń. Po jakimś czasie ciekawość Elissy 
wzbudza tajemniczy sąsiedni dom, w którym niegdyś 
młoda dziewczyna miała zabić swoich rodziców. 
Sprawczyni nigdy nie została ujęta, a miejscowa legenda 
głosi, że od tamtej pory ukrywa się ona w pobliskim 
lesie. Wkrótce dochodzi do wstrząsających i niespodzie-
wanych wydarzeń... Sceny na samym początku mogą 

wydawać się nudne, lecz po pewnym czasie fabuła 
wyraźnie sie rozkręca. Film trzyma w napięciu, jest dość 
ciekawy, ponieważ nie jest do końca przewidywalny. 
Zakończenie jest zadziwiające, gdyż prawda o tym domu 
okazuje się być zupełnie inna niż by się wcześniej 
wydawało. 

Gra aktorska jest na wysokim poziomie. Jedynym 
jak dla mnie minusem jest to, że twórcy zaliczają film do 
horroru, co według mnie jest nieprawdą. Reżyser 
ograniczył praktycznie do zera sceny które faktycznie 
mogłyby widza przerazić. 

Moja ogólna ocena to 7/10. Polecam 
Iwona Krysińska (2F) 

 
Obecność to amerykański thriller z 2013 roku 

w reżyserii Jamesa Wana, twórcy Piły. Autorami 
scenariusza są Chad Hayes i Carey Hayes, autorem zdjęć 
jest John R. Leonetti, a za produkcję odpowiadają: Peter 
Sofron, Rob Cowan oraz Tony De Rosa-Grund. 

Film przedstawia historię małżeństwa Perron i ich 
córek, którzy doświadczali zjawisk paranormalnych we 
własnym domu w Rhode Island. Tajemnicza i złowiesz-
cza zjawa terroryzuje rodzinę zamieszkującą stojącą na 
odludziu farmę. Zdesperowani jej mieszkańcy wzywają 
na pomoc słynną parę badaczy zjawisk paranormalnych: 
Lorraine i Eda Warrenów. Okazuje się, że Warrenowie 
spotkali się oni z najstraszniejszym demonem, z jakim 
kiedykolwiek mieli do czynienia... 

Film Jamesa Wana pokazuje, jak powinien wyglądać 
rzetelnie zrealizowany współczesny horror. Dobre 
zdjęcia, obsada i reżyseria sprawiają, że Obecność 
uważana jest za jeden z najlepszych hollywoodzkich 
filmów grozy tego roku. 

Polecam 
Katarzyna Gęszczak (3F) 

 
KOMUNIKATY 

 
W środę 17 IX uczniowie z klasy 2H i 3H pod opieką 

p. prof. Z. Kołodzieja wzięli udział w rocznicowych uroczys-
tościach z okazji Dnia Sybiraka. 

W środę 18 IX z okazji przypadającego w dniu 17 IX 
święta patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki, uczniowie 
klasy 4F pod opieką p. prof. A. Plesiak i ks. M. Pachlińskiego 
wybrali się na wycieczkę do sanktuarium w Licheniu. 

W piątek 20 IX odbyły się wycieczki: 
- do Państwowej Straży Pożarnej wybrała się klasa 1G pod 
opieką p. prof. A. Grodeckiej i M. Woźniak, 
- do sieradzkiego skansenu klasa 4H pod opieką p. prof. 
K. Pilc-Vinci i D. Danielewskiego, 
- do Prażuch koło Kalisza, by obserwować przebieg utylizacji 
odpadów, klasy 2F i 2G pod opieką p. prof. K. Laszczyk 
i J. Podsiadłej. 

We wtorek 24 IX na pielgrzymkę do Charłupi Małej 
wybrały się klasy 1D i 1G pod opieką p. prof. E. Dominiak, 
D. Danielewskiego, I Koniecznej i M. Siniarskiej. 

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych odbyły się 
w nast. terminach: we wtorek 10 IX – klasa 1D i 1G, w środę 
11 IX – klasa 1H i 1L, w poniedziałek 16 IX – klasa 1a, 
w środę 18 IX – klasa 1b i 1c. 
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KRZYŻÓWKA DLA PIERWSZOKLASISTÓW 
(przyg. Iwona Krysińska) 

 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

 
1. Przez nią przechodzisz do biblioteki. 
2. Ogłaszane są przez niego komunikaty. 
3. Na którym piętrze znajduje się MIT? 

4. nauczyciel, który jest administratorem strony internetowej naszej szkoły. 
5. 112 to sala… 
6. Organizacja zajmująca się np. zbiórką nakrętek. 
7. Nazwisko pani dyrektor. 

 

POLSKA – CZARNOGÓRA 
 

Mecz Polska – Czarnogóra odbył się 6 IX 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie o godzinie 20:45, 
zakończył się on wynikiem 1:1. Na meczu reprezentacji Polski, tak jak i na stadionie byłam po raz pierwszy, ale myślę 
że nie ostatni, ponieważ atmosfera panowała tam cudowna. Polscy kibice starali się ze wszystkich sił dopingować 
naszych zawodników, aby wiedzieli że nie są sami – bez względu na wszystko. 

Bardzo podobał mi się mecz, tym bardziej że był to udany występ naszej reprezentacji narodowej. Zachęcam 
wszystkich, by się kiedyś wybrali na mecz na Stadionie Narodowym, bo naprawdę warto. 

Karolina Ludwiczak (2G) 
 
PS Przypomnijmy, że w kolejnym meczu „biało-czerwoni” zwyciężyli z San Marino 5:1 i jeszcze mają iluzoryczne 
szanse na wyjazd do Rio. 
 

POZDROWIENIA 
 
*Pozdrawiam Carolajn Krrammer mua;* 
 
*Pozdrowienia dla Przemka Miłka od Bandziora z 2c. 
 
*Pozdrawiam klasę IIF 
 
*Pozdrowienia dla Daniela z 3H (wiesz od kogo) ;* 
 
*Pozdrowienia dla p. prof. Laszczyk, niech Pani tak często nie pyta. / Uczennica 
 
*Pozdrowienia dla Darii, Magdy i Beaty z 3F od cichego wielbiciela :* 
 
*Pozdrawiam Martynkę Mikołajczyk z kl. 2D od Łukasza Iszczaka. 
 
*Pozdrowienia dla Mariusza Bąka :) 
 
*Dla Ani, Ani i Marlenki z 2F <3 
 
*Pozdrawiam Inez Górną 
 
*Pozdrawiam Michała Powalskiego od Michała Cicheckiego 
 
*Pozdrowienia dla p. prof. A. Krynickiego od klasy 2F. 
 
*Pozdrowienia dla Rudego z 2c 
 
*Pozdrowienia dla p. prof. S. Smorawskiej 
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*Pozdrawiam Damiana Owczarka z 2c. Twoja Kotka 
 
*Pozdrowienia dla gorących chłopców z 2c od dziewczyn zbierających pozdrowienia ;D 
 
*Gorące pozdrowienia dla ks. Patyka:) od części uczennic z 3F 
 
*Pozdrowienia dla p. Danielewskiego. Dlaczego nas Pan opuścił w tych ciężkich czasach ??? 3F!!! ;<;<;< 
 
*Najlepsze życzenia dla całego męskiego grona pedagogicznego oraz p. Krzysia i Pana ze sklepiku od wszystkich uczennic! 
 
*Pozdrowienia dla Gośki, Magdy, Beaty, Kasi G.  „D'' 
 
*Pozdrowienia dla Kolby z 1a ;D 
 
*Pozdrawiam Natalkę i Justynkę z 2b, Wasz Patryk K. 
 
*Gorące pozdrowienia dla Inezki od Mariusza Bąka i Dawida Wrąbla. 
Czekam na buziaka gorącego za te pozdrowienia :* 
 
*Pozdrowienia dla 4 dziewczyn zbierających pozdrowienia do gazetki od całuśnych chłopaków z 2c;** 
 
*Pozdrowienia dla Szymona od Magdy i Natalki. 
 
*Pozdrawiam Michała Powalskiego od Twojej z 1a K.C. 
 
*Pozdrowienia dla gorących d__eczek z 2D ;* <3 
 
*Pozdro dla Dawida Spentowego z 2G! :D 
 
*Pozdrowienia dla Zgorzyka i Podsiadłego od Jadźki i Madzi 
 
*Pozdrowienia dla Jadźki!<3 
 
*Pozdrowienia dla Dominika W. z 1b 
 
*Pozdrowienia dla 1b NAJLEPSZEJ ! 
 
*Pozdrowienia dla najładniejszych dziewczyn z 1G :* od chłopców 
 
*Pozdrowienia dla Pana Gruszki :) od 1b 
 
*Pozdrowienia dla Beatki od Krystianka z 1b jesteś sexi!;) 
 
*Dla Angeliki Bobrowskiej z 1c, kocham Cię – Mariusz ;* 
 
*Pozdro dla Byka z 2D ;* 
 
*Pozdrowienia dla Malwinki, Paulinki, Zuzi, Amandy i kochanej p. prof. Ani Bzdurskiej! Dla najlepszych dziewczyn na 
dołku!!! 
 
*Pozdrowienia dla laluni z 3 klasy. Twoje najlepsze przyjaciółki. 
PS wyłapiesz :* 
 
*Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich miłych uczennic i uczniów składa kierownictwo sklepiku . 
 
*Pozdrowienia dla Ciacha i Sebusia z 3c od dziewczyn z 3D :* <3 
 
*Pozdrowienia dla Deski z 2D. Tajemniczy wielbiciel 
 
*Pozdrawiam Paulinę Gawron 

Zebrały: Magdalena Dawiduk  & Daria Rosiak (3F) 


