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OTRZĘSINY 2005 !!! 
 

1 października 2005 roku o godz. 900 w sali 
gimnastycznej rozpoczęły się otrzęsiny klas pier-
wszych. Organizatorem tegorocznej zabawy była 
klasa II F Technikum Handlowego, która zajęła 
1 miejsce w zeszłorocznych konkursach otrzęsi-
nowych. Tym razem brało w nich udział 11 klas 
w siedmiu konkurencjach. Klasy oceniało jury 
w składzie: p. dyr. Aleksandra Plesiak, Ksiądz 
Andrzej Ziemieśkiewicz, p. prof. Jacek Gruszka, 
p. prof. Katarzyna Pilc-Vinci oraz Paulina Stężalska 
– uczennica z klasy II F. Nad całą imprezą czuwała 
nasza KOCICA (GIETRA). 

Pierwsza konkurencja polegała na wymyśleniu 
i zaśpiewaniu tekstu do określonej melodii, którą 
klasy dostały tydzień przed otrzęsinami. Klasy 
wykazały się pod tym względem niesamowitą 
inwencją twórczą. 

Druga konkurencja polegała na wypiciu mleka 
z miseczki „bez użycia łyżeczki”. Cudowny biały 
napój zamiast w brzuszku lądował najczęściej 
na ciuszku. 

Trzecia konkurencja polegała na obraniu cytryny 
i jej zjedzeniu bez skrzywienia się. Większości osób 
to „wychodziło”, lecz niektórym niejedna łza 
„poleciała”. 

Czwarta konkurencja polegała na wzajemnym 
karmieniu się „ślimakami”. Karmiące się osoby 
świetnie się przy tym bawiły i brudziły, a „ślimaki” 
lądowały wszędzie. 

Piąta konkurencja polegała na naśladowaniu 
swojego wychowawcy. Można było się nieźle 
ubawić. Szczególną uwagę zwróciła na siebie 
uczennica klasy I U naśladując p. prof. Agnieszkę 
Jabłońską oraz uczeń klasy I b naśladując p. prof. 
Wiesława Gołębiewskiego. 

Szósta konkurencja polegała na namalowaniu 
lub narysowaniu wybranego przez klasę 
nauczyciela. W konkurencji brali nie tylko udział 

uczniowie, ale również wychowawcy poszcze-
gólnych klas pierwszych. 

Ostatnia konkurencja – sportowa – polegała 
na skakaniu w workach na czas. Uczniowie wiele 
razy „złapali zająca”, ale nie przeszkadzało to im 
w dotarciu do mety. 

Tegoroczne otrzęsiny były bardzo zabawne 
i dobrze zorganizowane. Pierwsze miejsce zajęła 
klasa I U i to ona w przyszłym roku będzie 
organizowała „kocenie” nowych klas pierwszych. 
Wszystkie klasy za udział dostały dyplomy 
i podziękowania od p. dyr. A. Plesiak i od samej 
KOCICY. 

Przemysław Stępień
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OTRZĘSINY 2005 !!! 
(fot. Szymon Kasprzak) 
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„ŚPIEWY HISTORYCZNE” 
humor sprawdzianów z historii 

 
NATO – Narodowa Armia Totalitarno-Ochronna 
(ewent. Opozycyjna) 
NATO – Narodowy Apartament Towarzystwa 
Okrętowego. 
NATO – Związek Sił Zbrojnych 
Bolesław Krzywousty – król Polski 
Józef Piłsudski – pułkownik (ewent. generał lub 
porucznik) 
Józef Piłsudski – I premier II Rzeczpospolitej 
Józef Piłsudski – uczony 
Edward Gierek – przywódca „Solidarności” 
Edward Gierek – wynalazca 
Edward Gierek – były prezydent Polski 
Edward Gierek – pierwszy prezydent Rzeczpospolitej 
Edward Gierek – został wydany Polsce przez ZSRR na 
prezydenta 
Edward Gierek to prezydent Polski. 
Edward Gierek – rządził. 
Edward Gierek – premier Polski w latach 80-tych. 
Edward Gierek – poseł (ewent. senator) 
Leszek Balcerowicz – poseł, musi odejść 
Leszek Balcerowicz – prezydent Banku Polskiego 
Leszek Balcerowicz – poseł Samoobrony 
Tony Blair – premier (ewent. prezydent) USA 
Tony Blair – prezydent Wielkiej Brytanii 
Tony Blair – minister obrony narodowej USA 
Tony Blair – filmowiec, historyk 
Tony Blair – amerykański poseł 
Tony Blair – polityk włoski 
17 IX 1939 – napad III Rzeszy na Polskę 
17 IX 1939 – II wojna wrześniowa 
17 IX 1939 – bitwa o Westerplatte 
17 IX 1939 – I wojna światowa 
17 IX 1939 – konie I wojny światowej 
1492 – I rozbiór Polski 
1492 – zakończenie I wojny światowej 
1492 – bitwa pod Cedynią 
1492 – potop szwedzki 

1815 – wojna polsko-szwedzka 
1863 – I rozbiór Polski (ewent. II rozbiór Polski) 
1863 – wybór króla 
1863 – wojna polsko-bolszewicka 
1863 – powstanie warszawskie 
1863 – odsiecz wiedeńska 
1914 – zjazd w Potopie 
1914 – rozbiór Polski 
Karol Wielki – król Polski 
Karol Wielki – car rosyjski. 
Karol Wielki – władca Macedonii 
Karol Wielki – król Polski z dynastii Jagiellonów. 
Karol Wielki – papież Jan Paweł II 
Karol Wielki – król Wielkiej Brytanii 
OZN – Organizacja Narodowych Związków 
UNICEF – organizacja ośmiu najbogatszych państwa 
świata. 
UNICEF – organizacja na rzecz walki z Litwą 
Hitler zastraszał innowierców, to znaczy tych, którzy 
nie chcieli robić tego, co on kazał. 
Celem [hitleryzmu] było zmienić i zarządzić nowe 
dyscypliny, które będą zaakceptowane przez ludzi. 
Dyscyplinami są: [m. in.] doszczętne wytępienie 
marsizmu, usunięcie raka demokracji, wychowanie 
młodzieży. 
Polska miała bezpośredni dostęp do Morza 
Bałtyckiego, ponieważ z nim graniczyła, co było 
skutkiem rozbiorów. 
Hitler chciał wychować swój naród w idealny sposób, 
co jest niemożliwe. 
Polska miała trzech królów. 
13 XII 1981 – upadek komunizmu 
11 IX 2001 – rocznica powstania listopadowego 
11 IX 2001 – wybory na prezydenta Polski 
8 V 1945 – kapitalizacja Niemiec 
8 V 1945 – wprowadzenie II wojny światowej 
8 V 1945 – napad niemieckich wojsk na Polskę 
8 V 1945 – wynaleziono żarówkę 

 
JEŚLI CHCESZ BYĆ DZIENNIKARZEM... 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sieradzu 
Sieradz, ul. Tysiąclecia 3 

zaprasza młodzież 
do nowego KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

prowadzonego przez profesjonalnego dziennikarza! 
 

Czy jesteś ciekawy: 
1) jak pisać artykuły, felietony, recenzje, 
2) jak przygotować i prowadzić wywiady, 
3) jak prowadzić spotkania i dyskusje, 
4) jak przygotować i wydawać prawdziwą gazetę, audycję telewizyjną lub radiową, 
5) o czym mówi prawo prasowe i co to jest etyka dziennikarska. 
 
Jeżeli tak, to: 
- tego wszystkiego możecie dowiedzieć się na zajęciach, 
- być może już w przyszłym roku grupa zacznie wydawać pierwszą miejską gazetę młodzieżową! 

ZAPRASZAMY! 
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SIERADZKI SZWĘDACZEK CORAZ BARDZIEJ POPULARNY ! 
 

17 IX 2005 r. odbył się XXX Jubileuszowy Rajd 
„Szlakiem walk nad Wartą 1939 r.”  Organizatorami 
imprezy było Koło PTTK „Sieradzki Szwędaczek” 
przy KPP w Sieradzu, Zarząd Oddziału PTTK 
w Sieradzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, Starostwo, 
Prezydent Miasta, Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego. Członkowie Szkolnego Koła 
Turystyczno-Krajoznawczego pod opieką Jacka 
Gruszki przeszli trasę Strońsko-Beleń-Sieradz-Ruda, 
liczącą 17 km długości. 

Celem rajdu było przede wszystkim uczczenie 
pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą 
i poznanie walorów krajoznawczych okolic Sieradza. 

Rozpoczęcie rajdu nastąpiło na sieradzkim rynku, 
gdzie odbyła się odprawa kierowników drużyn, 
wyjazdy na trasy rowerowe oraz rozdano znaczki 
rajdowe, mapki, opisy oraz testy do wypełniania 
w czasie imprezy. 

Następnie   drużyny   piesze   przejechały   
autobusami  do  Strońska. Tutaj 42 drużyny piesze 
i rowerowe spotkały się na cmentarzu, gdzie 
wysłuchano wykładu sieradzkiego historyka Andrzeja 
Ruszkowskiego na temat walk wrześniowych 1939 r. 
Następnie delegacja uczestników   rajdu   złożyła  
kwiaty  przy  grobach  280   żołnierzy armii  „Łódź”,  
poległych w obronie linii Warty oraz przy grobie 

zmarłego po wojnie generała brygady Bronisława 
Laliczyńskiego, który dowodził tutejszym odcinkiem 
obrony. 

Kolejnym punktem pobytu w Strońsku było 
zwiedzanie jednego z nielicznych zabytków sztuki 
romańskiej w Polsce - XIII-wiecznego kościoła św. 
Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic. Tutaj również 
wysłuchaliśmy wykładu p. A. Ruszkowskiego. 

Następnie przeszliśmy do Belenia, gdzie mogliśmy 
obejrzeć polskie schrony bojowe dla załóg ckm, 
świeżo wykopane okopy i zasieki wokół bunkrów. 
Tutaj, również z wykładu dowiedzieliśmy się 
o walkach toczonych w 1939 r. 

Kolejny punkt rajdu to odpoczynek przy pomniku 
walk wrześniowych w Sieradzu-Woźnikach. Następnie 
udaliśmy się do Męki i Ośrodka MOSiR w Rudzie. 

Tu czekała na nas wojskowa grochówka i kiełbaski 
z ogniska. Posileni mogliśmy przystąpić do uczest-
niczenia w konkursach. Zdobyliśmy trzecie miejsce 
w konkursie piosenki żołnierskiej (zaśpiewaliśmy przy  
akompaniamencie gitary „Pierwsza Brygadę”) i drugie 
miejsce w  konkursie  sprawnościowym   w   jeździe  
na rowerach górskich. Po wręczeniu nagród i pucha-
rów  odbyła się dyskoteka. 

Z wygranymi: pucharem, dyplomem, płytami 
muzycznymi i plecakiem oraz, oczywiście, z dobrymi 
humorami mogliśmy wrócić do domu. 
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WYBIERALIŚMY PREZYDENTA 
 

Z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej po raz kolejny w naszej szkole została przeprowadzona 
akcja „Młodzi Głosują”. We wtorek 4 X br. miały miejsce szkolne wybory Prezydenta RP. Uprawnionych 
do głosowania było 177 uczniów. Nasze koleżanki i koledzy oddali 129 głosów (w tym 4 nieważne) 
następująco: 
 

Bochniarz Henryka – 6 
Borowski Marek Stefan – 6 
Bubel Leszek Henryk – 0 
Giertych Maciej Marian – 0 
Ilasz Liwiusz Marian – 6 
Kaczyński Lech Aleksander – 14 
Kalinowski Jarosław – 2 

Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 3 
Lepper Andrzej Zbigniew – 48 
Pyszko Jan – 0 
Słomka Adam Andrzej – 0 
Tusk Donald Franciszek – 40 
Tymiński Stanisław – 0. 

 

Jak zagłosuje ogół dorosłych Polaków – przekonamy się 23 października. 
 
 

„MARIA DĄBROWSKA UCZY NAS DOBROCI” 
 

W środę 5 października o godz. 1040 oraz (powtórnie dla klas popołudniowych) o godz. 1245 uczniowie 
klasy 1L na korytarzu II piętra przygotowali apel z okazji 116. rocznicy urodzin Marii Dąbrowskiej – 
patronki szkoły. 

Apel poprzedziło słowo wstępne p. dyr. Ignacji Budy, która przypomniała młodzieży motywy wyboru 
pisarki na patronkę szkoły. Należały do nich m. in.: 
- zainteresowania pisarki ekonomią, spółdzielczością i socjologią, 
- twórczość, której część była bezpośrednio kierowana do młodzieży, 
- praca na rzecz ludu (m. in. organizacja oświaty na wsi), 
- związki pisarki z nieodległą Ziemią Kaliską. 

Klasa 1L przygotowała ponadto wystawę okolicznościową na I piętrze, poświęconą życiu i twórczości 
autorki Nocy i dni. 

Apel i wystawę klasa 1L przygotowała pod kierunkiem p. prof. Ewy Jaśkiewicz. 
 
 

SPOTKANIE W ST. MARIENTHAL 
 

18-24 IX 2005 uczniowie naszej szkoły: Krzysztof Błażejak (4D), Paulina Wachowicz (3C), Patrycja 
Maczuga (3A) i Natalia Cichewicz (3A) wraz z dwiema opiekunkami: p. prof. Kariną Szymczak i siostrą 
Agnieszką Tarabułą wzięli udział – wzorem lat ubiegłych – w międzynarodowym seminarium dla młodzieży 
w St. Marienthal koło Goerlitz. W spotkaniu uczestniczyło około 50 uczniów z Czech, Litwy, Szwecji, 
Niemiec i Polski oraz 10 nauczycieli. Wszyscy byli zmuszeni komunikować się w obcym języku – 
niemieckim bądź angielskim. Uczestnicy tego spotkania mieszkali w budynku klasztornym, częściowo 
przekształconym w hotel (pozostała część budynku nadal należy do sióstr), w pokojach 2-3 osobowych, 
z koleżankami i kolegami z innych krajów. Każdego dnia młodzież z wymienionych krajów pracowała 
w międzynarodowych grupach pod kierunkiem różnych nauczycieli. 

Seminarium poświęcone było ofiarom systemów totalitarnych, w szczególności więźniom obozów 
koncentracyjnych. Uczniowie mieli okazję spotkać się z trzema więźniami, którzy dzielili się z młodzieżą 
swymi bolesnymi wspomnieniami. Młodzi ludzie mogli poznać ich tragiczne doświadczenia życiowe 
z okresu II wojny światowej, a także przekonać się o bezsensowności uprzedzeń, zawiści, wrogości 
istniejącej pomiędzy różnymi narodami. 

Spotkanie to od strony organizacyjnej zostało bardzo dobrze przygotowane, atmosfera była wspaniała. 
Zachęcamy nasze koleżanki i kolegów, by za rok wybrali się do St. Marienthal. 

Natalia Cichewicz 
 

Drugi w roku szkolnym 2005/2006 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Natalia Cichowicz 
(3 A), Ewelina Klimowicz (3 E), Przemysław Stępień (2 F), Magdalena Fijałkowska (4 E), Szymon Kasprzak (3 B) i Błażej 
Owczarek (3 B) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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GALERIA KARYKATUR „KURIERA ZAMKOWEGO” 
czyli zgadnij, kto to jest?

 

rys. Magdalena Fijałkowska 
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W związku z X rocznicą powstania „Kuriera Zamkowego”, 
 pisma szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 

oraz z 160 rocznicą urodzin i 90 rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza,  
redakcja „Kuriera Zamkowego” ogłasza konkurs dla klas I liceum i technikum 

o honorowy tytuł dziedzica posiadłości pisarza w Oblęgorku, w okresie: 5 V - 15 XI 2006. 
 
Regulamin konkursu: 
 

1. Każda klasa pierwsza ma za zadanie zaprezentować na łamach ,,Kuriera Zamkowego’’ materiał dowolnej 
 treści (także graficzny), który zajmuje 4 strony pisma. 

2. Konkurs rozpoczyna się w listopadzie 2005 r. 
3. Prezentacje konkursowe klas pierwszych zostaną zamieszczone w 4 kolejnych numerach ,,Kuriera 

 Zamkowego’’. 
4. W każdym z numerów ,, Kuriera Zamkowego’’ prezentują się dwie klasy. Dobór klas do poszczególnych 

 numerów ,,Kuriera Zamkowego’’ odbędzie się drogą losowania.  
5. W skład jury konkursu wchodzą: 
    - wychowawcy klas pierwszych, 
    - przedstawiciel dyrekcji szkoły, 
    - opiekun „Kuriera Zamkowego”, 
    - przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 
6. Każda z w/w osób ocenia materiał zaprezentowany przez poszczególne klasy w skali od 1 do 5 punktów. 

 Wychowawcy nie oceniają prezentacji swojej klasy. 
7. Jurorzy oceniać będą także najlepsze – ich zdaniem – teksty uczniów, również w skali od 1 do 5 punktów. 
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2006 r. (przed Wielkanocą). 
 

„KURIER SPORTOWY” 
Dziewczęta 

 

30 IX odbyły się zawody 
w biegach przełajowych szkół 
średnich. Uczniowie naszej szko-
ły zajęli w nich następujące 
miejsca: 

 

Katarzyna Rajewska (2a) – 7, 
Anna Cudak (1E) – 8, 
Joanna Dąbrowska (1F) – 11, 
Ewelina Kołodziej (1F) – 12, 
Ewelina Cłapa (1U) – 18, 
Monika Głowacka (1C) – 24. 
 

W dniach 3 i 5 X odbyły się 
finały Powiatowej Licealiady 
Piłki Ręcznej Dziewcząt. Nasza 
drużyna zajęła III miejsce grając 
w nast. składzie: 

 

Katarzyna Kwiatkowska (3A), 
Karolina Olejnik (3A), 
Ewelina Klimowicz (3E), 
Maria Stefaniak (3F), 
Aleksandra Lipka (1U), 
Paulina Plichta (1c), 
Paulina Majchrzak (3B). 

 

Ewelina Klimowicz 

Chłopcy 
 

W indywidualnych biegach 
przełajowych, które odbyły się 
w Sieradzu 29 IX uczniowie 
naszej szkoły uplasowali się na 
następujących pozycjach: 
 

1. Winiarek Grzegorz 3A 
3. Ciapa Kamil 1a 
5. Kubiak Łukasz 1F 
9. Nazarski Piotr 3B 
12. Michalak Michał 1D 
14. Ludziejewski Tomasz 1b 
19. Kasprzak Marcin 2a 
21. Adamski Mateusz 2C 
28. Żurawski Marcin 2C 
30. Pryk Dariusz 2D 
33. Owczarek Błażej 3B 
37. Plotniok Tomasz 2B 
38. Kuświk Piotr 1B 
41. Woźniak Witold 1E 
46. Plotniok Michał 1c 
50. Matusiak Bartłomiej 1C 
54. Kaczmarek Damian 1c 
56. Maj Mateusz 2C 
65. Płachta Adam 1E 

 
 

Klasyfikacja drużynowa prze-
dstawia się następująco: 
 

1. ZSP Nr 2 w Sieradzu - 
111 punktów 

2. 1LO Sieradz - 83 pkt. 
3. ZSP Nr 1 Sieradz - 70 pkt. 
4. 2LO Sieradz - 37 pkt. 
5. ZSP Męcka Wola - 27 pkt. 
6. LO Złoczew - 10 pkt. 
 
W finale wojewódzkim, który 

odbył się w Sieradzu 7 X wziął 
udział Grzegorz Winiarek i zajął 
17. miejsce. 

 
W Powiatowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w piłkę ręczną, które 
odbyły się 12 i 17 X nasza 
drużyna zajęła 2. miejsce.  

 
13 X odbył się turniej piłki 

nożnej szkół ponadgimnazjal-
nych. Zajęliśmy 4. miejsce. 
 

Błażej Owczarek


