
UROCZYSTW ROZPOCZĘCIE 
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

 

 
Fot. p. prof. Marcin Świniarski 

 
W poniedziałek 3 września 2018 o godzinie 8.15 

przywitaliśmy na boisku nowy rok szkolny 
2018/2019. Na uroczystość rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego przybyło 492 uczniów. Wśród nich 
znalazło się 154 pierwszoklasistów: 88 z technikum 
i 66 z Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2. 
W uroczystości wzięli udział: Starosta Powiatu 
Sieradzkiego pan Mariusz Bądzior, pani dyrektor 
Magdalena Marciniak, panie wicedyrektor: Anna 
Pietrzak i Katarzyna Jaworska-Lisowska oraz 
nauczyciele zatrudnieni w ZSP Nr 2 w Sieradzu. 
 

 
 

WYCHOWAWCY 
KLAS PIERWSZYCH: 

 
1D – p. prof. Anna Barwaśna 

1G – p. prof. Sylwia Dęga-Frątczak 
1H – p. prof. Adam Krynicki 

1a – p. prof. Magdalena Banaszczyk 
1b – p. prof. Robert Trojszczak 

 
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy! 

Redakcja i opiekun „Kuriera Zamkowego” 

 
PIERWSZE WRAŻENIA 

 
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

zaczęła się moja przygoda ze szkołą, w której spędzę 
cztery najbliższe lata. Tego dnia towarzyszył mi stres i 
zdenerwowanie. Obawiałam się, jak to będzie. Nowa 
szkoła, nauczyciele, przedmioty, koleżanki i koledzy. 
Rozpoczął się nowy, ważny etap w moim życiu. 

Pierwsze lekcje rozpoczęły się od omówienia zasad 
obowiązujących na zajęciach. Nie miałam większych 
problemów z trafieniem do właściwych sal, ponieważ 
wychowawczyni oprowadziła nas po szkole. Po pierw-
szym tygodniu nauki mogę stwierdzić, że nauczyciele są 
mili i wyrozumiali. Wiedziałam, że w szkole 
ponadgimnazjalnej będzie więcej obowiązków niż 
w gimnazjum, więc nie zdziwiła mnie ilość nauki jaką 
trzeba przyswajać w technikum. Wiem, że to czego się 
tu nauczę zaprocentuje w przyszłości i pomoże mi 
osiągnąć cele, do których dążę.  

Wybór tej szkoły był bardzo trafny. Gdybym miała 
możliwość ponownego podjęcia decyzji, co do wyboru 
kierunku kształcenia, wybrałabym dokładnie tak samo. 

 Karolina Wlazło (1G)
 

WYNIKI EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 
 

Szkoła Promo-
wanych 

Niepromo-
wanych 

Promowanych 
warunkowo 

Technikum 22 2 8 
BS I s. 9 1 2 
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Klasa 2L wraz z wychowawczynią podczas „Sprzątania świata” w piątek 21 września. 
 

  

  

  
 

Klasy 1G i 2L na pielgrzymce do Charłupi Małej w środę 19 września. 
  



 „Kurier Zamkowy” nr 1/2018/2019 3 
 

 
IX SIERADZKI 

JARMARK POWIATOWY 
 

W niedzielę 9 września odbył się na Placu 
Wojewódzkim kolejny już, IX Jarmark Powiatowy. Na 
jarmarku zaprezentowały się stoiska poszczególnych 
gmin, lokalnych firm, stowarzyszeń, a także szkół 
z naszego powiatu. Była wśród nich także nasza szkoła, 
która zaprezentowała bardzo bogatą ofertę edukacyjną. 

Podczas jarmarku mogliśmy skosztować wielu 
lokalnych produktów oraz kupić drobne upominki. Było 
także wesołe miasteczko, które pozwoliło nam miło 
spędzić czas. W namiotach mogliśmy również uzyskać 
wiele dodatkowych informacji i porad od specjalistów na 
temat: czerniaka, osteoporozy, mammografii oraz nau-
czyć się udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. 

Sieradzanie obecni na jarmarku mogli również 
zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. 

Wieczorem na scenie mogliśmy posłuchać zespołu 
Tayka Band, Kapelę PSP oraz VIDEO. 

Tegoroczna impreza przyciągnęła tłumy sieradzan 
oraz gości z wielu sąsiednich miejscowości. 

Agnieszka Ponieważ & Klaudia Potapska (3L) 
 

PIELGRZYMKA DO CHARŁUPI 
 

W środę 19 września 2018 r. odbyła się piesza 
pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej 
Sieradzkiej w Charłupi Małej. Udział w niej wzięły klasy 
1G i 2L, a opiekunami byli: p. prof. K. Siwka, S. Dęga-
Frątczak, M. Sowa, D. Danielewski. 

Po dotarciu, w sanktuarium p. prof. Sylwia Dęga-
Frątczak przedstawiła nam historię świątyni i wiele 
ciekawostek o tym miejscu. Po wspólnej modlitwie 
mieliśmy czas na zwiedzanie. Oglądaliśmy przeróżne 
obrazy, boczne ołtarze i inne ozdobne elementy. Gdy 
zakończyliśmy zwiedzanie, w pobliżu sanktuarium 
zrobiliśmy integracyjnego grilla. Gdy kiełbaski się 
piekły, mogliśmy bliżej się poznać, mieliśmy czas na 
wspólny śpiew czy robienie zdjęć. 

Pielgrzymka podobała nam się, mimo że przy 30-
stopniowym upale szliśmy 5 km w jedną stronę. Dzięki 
niej dowiedzieliśmy się nieco więcej o tym szczególnym 
miejscu oraz mieliśmy okazję się zintegrować. 

Magdalena Wojtkiewicz (2L) 
 

„EUROPA DA SIĘ LUBIĆ” 
czyli kolejny sukces naszych uczniów 

 
Trójka uczniów z naszej szkoły, jako reprezentanci 

OHP w Sieradzu, zwyciężyła na III Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy o UE „Europa da się lubić” 
w Kielcach w dniach 23-25 V 2018 r. Byli to: Patryk 
Pasierb (2a), Zuzanna Makówka i Joanna Ślipek (1a). 
Nasi uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat 
Irlandii oraz przygotować potrawę charakterystyczną dla 
tego kraju. Nagrodą za I miejsce był wyjazd do siedziby 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

Nasi zwycięzcy otrzymali także nagrody rzeczowe – 
deskorolki elektryczne. 

Opiekunami konkursu były panie z OHP 
w Sieradzu: Jolanta Pietrzak i Marta Chudecka. 
 

KOMUNIKATY 
 

W poniedziałek 17 IX klasa 1G pod opieką p. prof. 
S. Dęgi wzięła udział w miejskich obchodach Dnia Sybiraka. 

Na wycieczki wraz z wychowawcami wybrały się klasy: 
1G i 2L (19 IX) oraz 3L (20 IX). 

W piątek 21 IX klasy 1G i 1H wraz z p. prof. 
W. Grzesiakiem i M. Pawlakiem udały się na odczyt do 
Starostwa Powiatowego w Sieradzu nt. Sieradzanie w drodze 
do niepodległości. 

W piątek 21 IX o godz. 15.30 odbyły się pierwsze w tym 
roku szkolnym spotkania z rodzicami. 

W dniach 24-25 IX na wycieczce w Burzeninie 
przebywały klasy 1D i 1H pod opieką p. prof. A. Barwaśnej 
i A. Krynickiego. 

W środę 26 IX klasy 3D i 2D (6 uczniów) pod opieką 
p. prof. G. Brodackiego wzięły udział w seminarium: 
Biznesplan i źródła finansowania działalności gospodarczej w 
siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu. 

 
 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłą dnia 23 czerwca 2018 roku w wieku 46 lat 
 

Śp. 
Panią Profesor 

MAŁGORZATĘ KWIATUSIŃSKĄ 
 

wieloletnią nauczycielkę języka niemieckiego i wychowawcę młodzieży 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w latach 1995-2017. 

 
W zmarłej tracimy serdeczną koleżankę, zasłużonego nauczyciela i wychowawcę młodzieży. 

 
Pozostanie we wdzięcznej naszej pamięci. 
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Rok z książką: 
 

Obca w świecie singli 
 

Krystyna Mirek to popularna autorka powieści obyczajowych, które nasiąknięte są humorem i życiowymi  
obserwacjami. Na swoim koncie ma niemalże 20 powieści znajdujących  się  na liście  bestsellerów. Jedną z takich 
książek jest jej najnowsze dzieło  pt. Obca w świecie singli. 

Główną bohaterką powieści  jest Karolina, która jest w związku  z Patrykiem. Mają 5-letnią córkę Lenkę. Oboje 
doznali w swoim życiu zawodu ze strony najbliższych osób. Patryk prowadzi restaurację, którą odziedziczyła Karolina 
po swojej babci. Mężczyzna jest tak zapracowany, że nie ma czasu dla partnerki, córki a nawet na ślub, o którym  
marzy ukochana. Najbardziej jednak nieobecność taty odczuwa Lena. W drugiej części książki, następuje podobny 
problem rodzinny. Jakub (mąż Agnieszki) zaniedbuje swoją partnerkę i córkę Martynę. Agnieszka w dzieciństwie była 
zaniedbywana  przez swojego Ojca, ponieważ  praca była dla niego najważniejsza. Jakub zaczął pracować wraz z jej 
ojcem w restauracji. Ten zaś uczynił go swoją prawą ręką, wymagał od niego coraz to większych nakładów pracy, 
przez co zaczął zaniedbywać rodzinę. Agnieszka  nie chciała, by jej córka przeżywała to samo co ona, gdy była 
dzieckiem, więc postanowiła  odejść od Jakuba i wyjechała nad morze, zabierając Martynkę. 

Karolinę i Jakuba w to nieznane miejsce niespodziewanie wyrzuciło życie. Oboje, w krótkim czasie bardzo wiele 
stracili i zawiedli się na najbliższych. Są na różnym etapie własnych egzystencji, mają odmienne priorytety jak 
i problemy, które napływają na nich z każdej strony. W najgorszym dla nich momencie los stawia ich na przeciwko 
siebie, czują się obco na „planecie singli”. To nie jest ich świat, nie wierzą  już w miłość i nie potrafią nikomu zaufać. 

Zachęcam do przeczytania tej książki, gdyż posiada ona ciekawą fabułę. Powieść ta pisana jest subtelnym 
i pełnym emocji językiem, co pozwala wczuć się w jednego z bohaterów.  

Daria Błazik  (3G) 
 

Listy (nie)miłosne 
 

Zosia była przekonana, że spędzi całe życie z ukochanym Igorem. 
Kiedy więc narzeczony odchodzi bez wyjaśnienia, dziewczyna jest 
załamana. Przez kilka miesięcy, pomimo wsparcia ze strony przyjaciół i 
nowego chłopaka, Staśka, dalej opłakuje utraconą miłość. Pewnego dnia 
stwierdza jednak, że nie chce dalej marnować życia i że nadszedł czas, 
by wreszcie otworzyć się na nowy związek. Postanawia więc ostatecznie 
pożegnać się z byłym narzeczonym. Czyni to za pomocą listów, które do 
niego pisze. Początkowo te listy są pełne miłości, bólu, rozpaczy 
i tęsknoty, jednak wraz z upływem czasu uczucia Zosi się zmieniają. 

A jakie nowe treści i refleksje się w nich pojawiają? To już sami 
sprawdźcie… 

Polecam 
Monika Wlazło (3G) 

 
A może do kina? 
 

Najdłuższa podróż 
 

Najdłuższa podróż to kolejna ekranizacja powieści autora 
romansów Nicholasa Sparksa pod tym samym tytułem. Premiera filmu 
odbyła się 10 kwietnia 2015 roku w USA. 

Film opowiada historię Sophii Danko oraz Luke'a Collinsa. Akcja rozpoczyna się od przypadkowego spotkania 
powyższych bohaterów na jednym z licznych rodeo, organizowanych na terenie Karoliny Północnej. Sophia i Luke od 
razu wpadają sobie w oko, czego konsekwencją jest długa randka w malowniczej okolicy położonej nad jeziorem. 
Niestety czar pryska, gdy okazuje się że ich pierwsze magiczne spotkanie jest również ostatnim. W drodze do domu 
bohaterowie trafiają na miejsce wypadku Iry Levinsona. Parze udaje się wydostać poszkodowanego z samochodu 
i odwieźć go do szpitala. Od tego momentu życie Luke'a i Sophii zmienia się nie do poznania. 

Film ten warto zobaczyć ze względu na ciekawy sposób prowadzenia fabuły oraz sprawnie ukazany wątek 
romansu. Pamiętajcie też o płynących z filmu interesujących refleksjach – im też należy poświęcić chwilę uwagi. 
Jedna z nich mówi, że życie jest jak najdłuższa podróż, jakiej kiedykolwiek doświadczymy i której nigdy nie 
powtórzymy. Trwa bowiem od naszych narodzin do nieuchronnej śmierci. Nie zmarnujmy jej więc na kłótnie 
i błahostki, żyjmy z dnia na dzień i cieszmy się tym co mamy, tym co daje nam życie, a nie ubolewajmy nad tym co 
mogliśmy mieć albo co utraciliśmy dawno temu. 

Magdalena Wojtkiewicz (2L) 
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KĄCIK KULINARNY OLGI MATUSIAK 

 
Gruszka w cieście francuskim 

 
Składniki:  
• migdały 
• łyżeczka miodu 
• jogurt naturalny 

• 2 gruszki 
• cynamon 
• mrożone ciasto francuskie 

 
Przygotowanie: 
1. Gruszki obrać ze skórki, obtoczyć w cynamonie, wydrążyć od 
spodu, żeby pozbyć się pestek, nasypać do środka garść 
migdałów. 
Ciasto francuskie wyjąć z lodówki i wykroić 2-3 wąziutkie, ale 
długie paski ciasta. Gruszki zaczynamy owijać ciastem od góry, 
zostawiając zakładki, żeby ładnie wyglądały. Na dole zlepiamy 
ciasto, aby migdały nie wyleciały. Gruszki smarujemy jajkiem, 
posypujemy migdałami i wstawiamy do piekarnika na 15- 20 
minut w temp. 2000C. Muszą się ładnie zarumienić. 
2. Gruszki najlepiej smakują na gorąco podane z sosem jogurtowo-miodowo-cynamonowym, czyli z: małego jogurtu, 
łyżeczki miodu i łyżeczki cynamonu. Pycha! 
Nadzienie gruszki może być inne, np. łyżeczka ulubionego dżemu albo 2 kostki czekolady – według uznania! 
 

Kremowa zupa dyniowa 
 
Składniki: 
• 1,5 szklanki bulionu 
• 1 szklanka mleka 
• 1 łyżeczka kurkumy  
• 1 łyżeczka imbiru 

• 800 g dyni 
• 250 g ziemniaków 
• 25 g masła 
• 1 pomidor 

 
Przygotowanie: 
1. Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić w kos- 
tkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w kostkę.  
2. W większym garnku na maśle zeszklić pokrojoną w kosteczkę 
cebulę oraz obrany i pokrojony na plasterki czosnek. Dodać dynię,  
ziemniaki, doprawić solą, wsypać kurkumę i dodać imbir. 
Smażyć co chwilę mieszając przez ok. 5 minut. 
3. Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i gotować przez ok. 10 minut.  
4. Świeżego pomidora wyparzyć, obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć szypułki oraz nasiona z komór. Miąższ pokroić 
w kostkę i dodać do zupy.  
5. Wymieszać i gotować przez 5 minut, aż warzywa będą miękkie. Zmiksować w blenderze z dodatkiem mleka.  
Podawać z natką pietruszki i kroplą śmietany. 
 

Buraczki zasmażane mojej Babci 
 
Składniki: 

• 0,5 kg buraków 
• 2 łyżki masła 

• 1-2 łyżki mąki 
• sok z cytryny 

• sól, pieprz 
• czubata łyżka śmietany 18% 

 
Przygotowanie: 
1. Buraki myjemy. Wrzucamy do garnka, zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. 
2. Wyjmujemy z wody i studzimy. 
3. Wystudzone buraki obieramy i trzemy na tarce o małych oczkach. 
4. W rondelku rozpuszczamy masłom dodajemy mąkę i sporządzamy rumianą zasmażkę. Dodajemy buraki, mieszamy 
i dusimy. Przyprawiamy solą i pieprzem, dodajemy sok z cytryny i śmietanę. Mieszamy. 
5. Buraczki zasmażane podajemy do drugiego dania. Mogą być gorące, bądź podane na zimno. 
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WYCIECZKA DO MUSZYNY (BESKID SĄDECKI) 
 

W dniach 28-30 maja 2018 r. odbyła się szkolna 
wycieczka w rejon Beskidu Sądeckiego, w której 
uczestniczyło około 40 osób z naszej szkoły i kilka osób  
spoza niej. Naszymi opiekunami byli: p. prof. Barbara 
Wysota, p. prof. Adam Krynicki oraz p. prof. Robert 
Brzeziecki. Zbiórka nastąpiła przed budynkiem ZUS 
o godzinie 5 rano. Po zajęciu miejsc i sprawdzeniu 
obecności wyruszyliśmy w drogę. Podróż przebiegła 
bezawaryjnie, jednak na pewnym odcinku drogi doszło 
do wypadku, który utrudniał ruch drogowy, przez co 
staliśmy w korku około 1,5 godziny. Około godziny 11 
dojechaliśmy do pierwszego celu. 

Pierwszym miejscem które zwiedziliśmy było 
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, znajdujące się 
w południowo-zachodniej części Krakowa, usytuowane 
na wapiennym Wzgórzu Klasztornym nad Wisłą. 
Po wejściu na teren opactwa musieliśmy poczekać parę 
minut na panią przewodnik. W tym czasie część osób 
robiła zdjęcia panoramie Krakowa lub wylegiwała się na 
ławkach w cieniu drzew. Gdy pani przewodnik przyszła 
po nas, zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Część 
grupy poszła zwiedzać klasztor benedyktynów, natomiast 
druga część poszła na warsztaty kaligraficzne, gdzie 
poznawaliśmy tajniki posługiwania się gęsim piórem 
oraz uczyliśmy się pisać czcionką charakterystyczną dla 
benedyktynów w tamtych czasach.  Po zwiedzaniu i 
ciekawych warsztatach zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. 

Następnie udaliśmy się na Sankostradę – 
najdłuższy w Polsce tor saneczkowy, umiejscowiony na 
zachodnim wzniesieniu miasteczka uzdrowiskowego w 
Krynicy-Zdroju. 

Po tej atrakcji pojechaliśmy się do naszego ośrodka 
wypoczynkowego „MIMOZA" w Muszynie. Gdy 
dojechaliśmy na miejsce, zakwaterowaliśmy się i 
poszliśmy do swoich pokoi. Następnie udaliśmy się na 
obiadokolację (zupa pomidorowa, zawijasy, ziemniaki, 
kapusta gotowana, kompot, a na deser ciasto drożdżowe).   

Po obiadokolacji mieliśmy czas wolny. Około 
godziny 20:30 wybraliśmy się do pobliskich ruin zamku 
z okresu średniowiecza, położonego nieopodal naszego 
miejsca noclegu. Na ruinach zamku (od strony 
południowej) stała na kamiennym postumencie figura 
Najświętszej Marii Panny. Na tzw. „Baszcie" można było 
zobaczyć panoramę Muszyny. Po zejściu z ruin zamku 
wróciliśmy się do ośrodka na nocleg. 

Drugiego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy pieszo. 
Naszym celem było zdobycie Jaworzyny 

Krynickiej (1114 m n.p.m.). Aby dojść do szlaku 
musieliśmy pokonać kilkukilometrową drogę asfaltową i 
polną drogę, która była na znacznym wzniesieniu. Po 
kilkunastu minutach doszliśmy do zielonego szlaku. Od 
tego czasu zaczęła się „prawdziwa" wspinaczka po 

górach. Idąc można było dostrzec dużą różnorodność 
gatunkową roślin. Po czterogodzinnej wędrówce udało 
nam się wejść na szczyt. Wędrówka była ciężka, ale 
wynagrodziły ją nam niesamowite widoki. Na szczycie 
znajdowały się: górna stacja gondolowa, schronisko, 
karczmy, sklepiki z pamiątkami oraz baza narciarska. Po 
krótkim czasie na odpoczynek zrobiliśmy zdjęcie 
grupowe i zaczęliśmy schodzić w dół. Zejście było 
trudniejsze niż wejście. Na skutek złego oznakowania 
szlaku i krętego zejścia utworzyły się dwie grupy: 
większa która szybko schodziła zielonym, „ekstremal- 
nym” szlakiem i mniejsza która schodziła drogą dla 
„emerytów”. 

Oczywiście nie obyło się bez drobnej kontuzji. 
„Dzięki niej” nie mogliśmy dalej iść i „dzięki temu”, ku 
naszemu zadowoleniu, przyjechał po nas nasz ukochany 
autokar (w którym szwankowała klimatyzacja). 
Następnie pojechaliśmy do centrum Krynicy i udaliśmy 
się do „Pijalni wód mineralnych”, znajdującej się przy 
głównym deptaku. 

W pijalni wód mogliśmy skosztować wody 
mineralne o różnych właściwościach leczniczych 
i oczywiście każda z nich miała swoją własną nazwę np. 
Jan, Zuber, Kryniczanka, Tadeusz, Słotwinianka. Po 
regeneracji sił i wzbogaceniu w cenne minerały mieliśmy 
czas wolny na zakupienie pamiątek. 

Około godziny 17 pojechaliśmy na obiadokolację 
i nocleg do naszej kwatery. 

Ostatniego dnia zjedliśmy wcześnie śniadanie 
i poszliśmy się szybko pakować. Wykwaterowaliśmy się 
punktualnie o 8:15. 

Po drodze do domu zatrzymaliśmy się w 
Elektrowni Wodnej w Rożnowie. Przy głównej bramie 
czekał na nas ochroniarz i emerytowany pracownik 
elektrowni, który oprowadził nas po terenie całej 
elektrowni opowiadając historię, zasadę działania i różne 
ciekawostki związane z elektrownią. 

Ostatnim przystankiem w drodze do domu było 
zwiedzanie zamku w Nowym Wiśniczu. Zamek stoi na 
północnym skraju cypla wcinającego się w dolinę 
Leksandrówki. Ma formę regularnej, czteroskrzydłowej 
budowli z dziedzińcem i czterema wieżami. Po zamku 
oprowadzała nas bardzo zabawna przewodniczka 
(podobna do Magdy Gessler – ale była brunetką). Na 
zakończenie zrobiliśmy sobie jeszcze tradycyjnie 
pamiątkowe zdjęcie grupowe i udaliśmy się do autokaru. 

W drodze do domu zatrzymaliśmy się jeszcze 
w Olkuszu, zapełniając wygłodzone brzuchy w 
McDonaldzie i około godziny 21:00 dotarliśmy 
szczęśliwie do Sieradza. 

Magdalena Prylińska (3D) 

 
Pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Daria Błazik, Olga Matusiak 

i Monika Wlazło (3G), Karolina Wlazło (1G), Magdalena Wojtkiewicz (2L), Magdalena Prylińska (3D), Weronika Płaczek (1G) oraz 
Agnieszka Ponieważ i Klaudia Potapska (3L) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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WYCIECZKA DO MUSZYNY (BESKID SĄDECKI) 

(fot. uczestnicy wycieczki) 
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Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

21 września trzy wolontariuszki – Milena Mazur, Klaudia Śniegula i Natalia Wolarz – wzięły udział 
w zbiórce pieniężnej i rozdawaniu ulotek informacyjnych w POLOmarkecie zorganizowanej przez Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc 
w trwającej już rehabilitacji domowej oraz na wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych. 

28 września Szkolny Wolontariat podsumował także zbiórkę zniczy na groby obrońców Ojczyzny poległych na 
Kresach. Jej organizatorem jest Rzgowska Młodzież Patriotyczna. Organizacja ta już od 4 lat wysyła znicze polskim 
harcerzom z Wileńszczyzny, którzy stawiają je na grobach za naszą wschodnią granicą. W tym roku również my 
przyłączyliśmy się do tej akcji. 

Znicze przynieśli uczniowie z klas: 2D, 2G, 2L, 4D, 3G oraz Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. 
Zbiórkę koordynowały: p. prof. I. Bednarek i p. prof. Z. Grzesiak. 
28 września Szkolny Wolontariat dokonał podsumowania zbiórki artykułów szkolnych dla polskich dzieci z 

Kresów. Przyłączyliśmy się w ten sposób do akcji zorganizowanej przez Rzgowską Młodzież Patriotyczną oraz 
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Łodzi.  

Po raz kolejny okazało się, że uczniowie i nauczyciele chętnie pomagają. Zebraliśmy ponad 280 zeszytów, 5 
plecaków, kleje, farby, kredki, długopisy i inne przybory potrzebne każdemu uczniowi. 

Wyprawki przygotowały klasy: 1D, 1G, 2D, 2G, 4D, 4H i 4L oraz nauczyciele i uczniowie, którzy indywidualnie 
przynosili przybory. Zostaną one wysłane m. in. do Grodna, Lidy, Wołkowysk, Czerniowców, Starej Huty i 
Drohobycza. 

W podsumowaniu udział wzięli nie tylko członkowie Szkolnego Wolontariatu, ale także p. dyr. Anna Pietrzak 
oraz przedstawiciele klas biorących udział w akcji. Efekty zbiórki można zobaczyć na zdjęciach. 

Akcję koordynowały: p. prof. Iwona Bednarek i p. prof. Zofia Grzesiak. 
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję. 

 
HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY POLSKIEGO SPADOCHRONIARSTWA 

 
W czwartek 27 września 2018 r.  w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbyła się VIII edycja 

Konkursu Wiedzy o Spadochroniarstwie – „Historia i dzień dzisiejszy polskiego spadochroniarstwa”. Wśród 
rywalizujących drużyn szkół ponadgimnazjalnych znalazła się również trójka uczniów ZSP Nr 2: Ewa Kuca (1G), 
Mikołaj Jachowicz (2D) i Dawid Dudka (1D). Uczniów przygotował do konkursu p. prof. W. Grzesiak, natomiast 
opiekował się nimi podczas konkursowych zmagań p. prof. J. Gruszka. 

Celem konkursu była popularyzacja historii, tradycji i dnia dzisiejszego polskiego spadochroniarstwa oraz 
uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami konkursu był Sieradzki Oddział 
Związku Polskich Spadochroniarzy i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu. Patronat nad imprezą objął Starosta 
Sieradzki Mariusz Bądzior.  

W trakcie konkursu uczestnicy, opiekunowie i goście przeszli pod Kościół Garnizonowy, gdzie wysłuchali 
wystąpienia proboszcza parafii wojskowej Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi w Sieradzu i złożyli 
kwiaty przed tablicą poświęconą żołnierzom walczącym o niepodległą Polskę. 

P. prof. Jacek Gruszka 
 

Fot. p. prof. Jacek Gruszka 
 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!!! Redakcja i opiekun „Kuriera Zamkowego”. 
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IX SIERADZKI JARMARK POWIATOWY 

(fot. p. prof. Marcin Świniarski) 
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Wróćmy do kina 

Bez mojej zgody 
 

W ostatnim tygodniu wakacji obejrzałam bardzo interesujący dramat, w reżyserii Nicka Cassavatesa pt. 
Bez mojej zgody. Jego premiera w Polsce nastąpiła 21 sierpnia 2009 roku. 

Film ten opowiada o Sarze i Brianie, którzy wiodą spokojne życie. Sielanka zostaje jednak przerwana, gdy 
dociera do nich przerażająca informacja o chorobie córki. Aby ratować życie dziecka para podejmuje trudną decyzję, 
która na zawsze zmieni ich życie. Dylematy etyczno-moralne zmieniają ich relację. Prawdziwy koszmar zaczyna się 
jednak, kiedy ich druga córka odkrywa prawdę dotyczącą jej poczęcia. 

Bardzo mi się podobał ten film. Ukazuje on, że należy i warto się liczyć z drugim człowiekiem, by poznać jego 
zdanie na dany temat. 

Gorąco polecam ten film. 
Magdalena Wojtkiewicz (2L) 

 
KONKURS „WRZUĆ KOREK W NASZ WOREK” 

 
•  Głównym celem konkursu jest pomoc 9-letniemu chłopcu, który jest chory na porażenie mózgowe. 
•  Pieniądze otrzymane ze sprzedaży nakrętek mama chłopca przeznaczy na finansowanie leczenia, rehabilitację. 
•  Akcja zbierania nakrętek trwa CAŁY ROK SZKOLNY, natomiast KONKURS trwa od 26.09 do 26.10.2018 r. 
 

ZBIERANE SĄ WYŁĄCZNIE PLASTIKOWE NAKRĘTKI !!! 
 

Nakrętki należy przynieść zważone i podpisane. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 października. 
 
NAGRODY 
• Za zajęcie I miejsca – 1 dzień bez pytania. 
• Za zajęcie II miejsca – 3 lekcje bez pytania. 
• Za zajęcie III miejsca – 1 lekcja bez pytania. 
 

Konkurs organizowany jest w ramach działalność Szkolnego Wolontariatu. 
Nakrętki można przynosić do sali 111 do Pań Prof. Iwony Bednarek i Zofii Grzesiak, bądź do Patrycji Lipki oraz 

Emilii Stangret (3G). 
 

SZKOLNY KONKURS 
„Zbieramy makulaturę, ratujemy konie.” 

26 września – 26 października 2018 r. 
 
REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs obejmuje: zbiórkę makulatury. 
2. Makulaturę (zważoną, podpisaną i spakowaną) prosimy przekazywać do Patrycji Lipki i Emilii Stangret (3G), 

do p. prof. Iwony Bednarek do sali 111, do p. prof. Zofii Grzesiak lub do wychowawców. 
3. Zbiórka trwa od 26 września do 26 października 2018 r. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października 2018 r. 

Nagrody: 
I miejsce – 1 dzień bez pytania. 

II miejsce – 3 lekcje bez pytania. 
III miejsce – 1 lekcja bez pytania. 

 
Organizator: Szkolny Wolontariat 

 
 
 

 
 
 

Wycieczka do Muszyny 

 
 


