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Jan Paweł II: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.” 

 
DZIEŃ PAPIESKI 

 
Dzień 16 X obchodzony jest jako Dzień Papieski. To właśnie 

wtedy, 16 X 1978 r. (po raz pierwszy!) wybrano na papieża Polaka 
– kardynała Karola Wojtyłę. Choć od tamtej chwili minęło ponad 
trzydzieści lat ciągle pamiętamy o tym niezwykłym wydarzeniu. 

Jak co roku z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty 
apel. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zgromadzili się na sali 
gimnastycznej, by uczcić ten pamiętny dzień. Na początku 
koleżanki przypomniały nam najważniejsze fakty z życia Jana 
Pawła II. Uczniowie od kierunkiem prof. Marty Siniarskiej i prof. 
Dariusza Danielewskiego przygotowali krótką inscenizację 
dotyczącą miłosierdzia. Ten występ miał przypomnieć nam jak 
ważne jest miłosierdzie. Jakże często przypominał nam o nim Jan 
Paweł II. Niestety większość z nas zapomina.... Dlatego papież 
mówił do nas: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was 
nie wymagali”. 

Występowi towarzyszył śpiew chóru szkolnego. Dziewczyny 
jak zwykle mogły liczyć na pomoc naszych wspaniałych 
absolwentów, którzy zadbali o odpowiednią oprawę muzyczną. Nie 
zniechęciło ich nawet to, że cały występ trzeba było powtórzyć dla 
kolejnej grupy młodzieży. W czasie uroczystości uczniom naszej 
szkoły przyznano Stypendia „Pokolenie JP II” za zaangażowanie 
na rzecz szkoły, krzewienie nauki Jana Pawła II oraz właściwą 
postawę religijną. W tym roku takie stypendium przyznano 
dziesięciu osobom. Niestety tego dnia zabrakło wśród nas naszego 
ukochanego „Paderka” – księdza Andrzeja Ziemieśkiewicza, który 
zapoczątkował przyznawanie tych wyróżnień. Jednak byliśmy 
pewni że „duchem” jest obecny wśród nas.... Uroczystość 
(tradycyjnie) zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Barki. Ta 
pieśń sprawiła, że mogliśmy poczuć się jak jedna wielka rodzina. 

Papież Jan Paweł II miał dla nas wiele ważnych przesłań. Nie 
sposób ich wszystkich wypisać, więc na koniec pozwolę sobie 
przytoczyć mój ulubiony cytat tego jakże Wielkiego Polaka...... 

 
„ Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę” 

Nataluś 
 

W tym roku kapituła: Stypendium „Pokolenie JP II”  
w składzie: ks. Andrzej Ziemieśkiewicz (przewodniczący), p. dyr. 
Anna Pietrzak, p. prof. Maria Bogdańska i p. prof. Henryka 
Głogowska wyróżniła następujących uczniów: Mateusza 
Chrabelskiego (3B), Paulinę Czyżak (3B), Justynę Feliksiak (3A), 
Martę Osiewała (3A), Patrycję Perka (2D), Artura Pertkiewicza 
(3d), Anetę Piejak (3U), Kamila Pietrzaka (3d), Marikę Pietrzak 
(3L) i Marcela Suwałę (3B). 

Okolicznościowymi dyplomami kapituła uhonorowała także 
rodziców tegorocznych stypendystów. 

Uroczystości odbyły się 16 X 2009 r. na sali gimnastycznej 
podczas 2 i 3 godziny lekcyjnej. 
 
 

Pośród niesnasek - Pan Bóg uderza  
W ogromny dzwon,  
Dla Słowiańskiego oto Papieża  
Otwarty tron.  
Ten przed mieczami tak nie uciecze  
Jako ten Włoch,  
On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze;  
Świat mu - to proch.  
 
Twarz jego, słońcem rozpromieniona,  
Lampą dla sług, 
Za nim rosnące pójdą plemiona  
W światło - gdzie Bóg.  
Na jego pacierz i rozkazanie  
Nie tylko lud - 
Jeśli rozkaże - to słońce stanie,  
Bo moc - to cud. 
 
On się już zbliża - rozdawca nowy  
Globowych sił, 
Cofnie się w żyłach pod jego słowy  
Krew naszych żył; 
W sercach się zacznie światłości Bożej  
Strumianny ruch, 
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,  
Bo moc - to duch.  
 
A trzebaż mocy, byśmy ten Pański  
Dźwignęli świat...  
Więc o to idzie - Papież Słowiański,  
Ludowy brat... 
Oto już leje balsamy świata  
Do naszych łon, 
Hufiec aniołów - kwiatem umiata  
Dla niego tron. 
 
On rozda miłość, jak dziś mocarze  
Rozdają broń, 
Sakramentalną moc on pokaże,  
Świat wziąwszy w dłoń. 
 
Gołąb mu słowa - słowem wyleci,  
Poniesie wieść,  
Nowinę słodką, że Duch już świeci  
I ma swą cześć;  
Niebo się nad nim - pięknie otworzy  
Z obojgu stron,  
Bo on na tronie stanął i tworzy  
I świat - i tron. 
 
On przez narody uczyni bratne,  
Wydawszy głos,  
Że duchy pójdą w cele ostatnie  
Przez ofiar stos.  
Moc mu pomoże sakramentalna  
Narodów stu, 
Że praca duchów - będzie widzialna  
Przed trumną tu. 
 
Wszelką z ran świata wyrzuci 
zgniłość, 
Robactwo - gad,  
Zdrowie przyniesie - rozpali miłość  
I zbawi świat.  
Wnętrza kościołów on powymiata,  
Oczyści sień, 
Boga pokaże w twórczości świata,  
Jasno jak dzień. 

Juliusz Słowacki 
 

  



  „Kurier Zamkowy” nr 2/2009/2010  3 
 

 

DZIEŃ PAPIESKI 
(fot. Agata Powalska) 
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OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH 
 

Dnia 21.10.2009 r. na sali gimnastycznej od godz. 11:30 odbywały się otrzęsiny naszych kocich pierwszaczków. 
Wszystkie klasy super się przygotowały, lecz mogła wygrać tylko jedna z nich. Jury pod przewodnictwem p. dyr. 

M. Marciniak wraz  z p. prof. G. Brodackim, A.  Jabłońską oraz Anetą  z 3U  i Dawidem  z 2L  jednogłośnie nagrodzili 
I miejscem klasę IA i wychowawczynię tej klasy, p. prof. K. Szymczak. Wygrali oni różowe porche, sesję fotograficzną, 
oryginalny,  diabelski  dyplom,  wspólne  redagowanie  gazetki  „Kurier  Zamkowy”  oraz,  oczywiście,  prawo  do 
organizowania otrzęsin w przyszłym roku szkolnym. Gorące brawa należą się również klasie 1L za zajęcie  II miejsca 
oraz klasie 1a za zajęcie III miejsca.  

W wyborach Miss & Mister także wygrała para z klasy IA. Kocia Miss 2009 – Marta Jamroziak otrzymała dzienny 
zapas mleka, a Koci Mister 2009 – Paweł Sobczak wygrał dzienny zapas jaj. 

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę! ☺ 
Tegoroczną imprezę zorganizowała klasa 2L pod opieką p. prof. A. Jabłońskiej. 

Jesika Szewczyk 
 

WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH 
specjalnie dla Was udzielili redakcji „KZ” krótkich odpowiedzi na podane niżej pytania: 

 
1. Imię 
2. Nazwisko 
3. Drugie imię 
4. Data urodzin 
5. Data imienin 

6. Ulubiony aktor
7. Ulubiony zespół 
8. Ulubiona piosenka 
9. Ulubiony serial 
10. Ulubiony film 

11. Ulubione danie 
12. Ulubiony kolor 
13. Ulubiony przedmiot szkolny 
14. Imię pierwszej sympatii 
15. Miejsce pierwszej randki 
16. Znak zodiaku 

 
Lp.  1A 1D 1F 
1.  Karina  Magdalena Sylwia
2.  Szymczak  Skoczylas Dęga
3.  Anna  Julita Bogumiła 
4.  19 IV  10 IV 14 XII
5.  2 VIII  29 V 3 XI
6.  Mel Gibson  Robert Redford Dorota Segda 
7.  „Coma”  Perfect Rubicon.pl 
8.  Zbyszek, kolega z wojska  Dni, których nie znamy Utwory Cz. Niemena 
9.  Grace Anatomy  40‐latek ‐
10.  Joe Blackie  Pollfiction Wierna rzeka 
11.  Jogurt Activia i kawa  Pizza, gołąbki Sernik, tort 
12.  Zielony  Niebieski Zielony
13.  J. niemiecki, j. francuski  Ołówek J. polski, biologia, religia 
14.  Marek  Sebastian Adam
15.  Przedszkole – grupa 3‐latków  Kino Przy ognisku 
16.  Baran  Baran Strzelec
Lp.  1G 1L 1a 
1.  Katarzyna  Lidia Jolanta
2.  Pastusiak  Tomaszewska Budzisz
3.  Agnieszka  Teresa Ewa
4.  14 III  21 XII 6 VIII
5.  22 III  27 III 15 VI
6.  Janusz Gajos  Jack Nicholson Colin Firth 
7.  The Doors  Pink Floyd Queen
8.  ‐  Wish you were here Utwory Tiny Tuner 
9.  M jak miłość  Lalka ‐
10.  Żądło  Casablanca Cztery wesela i pogrzeb 
11.  Pomidorowa z ryżem  Brokuły Kaczka nadziewana 
12.  Złoty brąz  Czarny Fioletowy 
13.  WF  J. angielski Biologia, WF 
14.  ‐  Marek Andrzej
15.  ‐  Kino „Bałtyk” w Łodzi W szkole 
16.  Ryby  Strzelec Lew
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Lp.  1b  1c 
1.  Monika  Waldemar 
2.  Grzelak  Grzesiak 
3.  Justyna  ‐ 
4.  28 I  17 X 
5.  4 V  11 XII 
6.  Bruce Willi  Artur Zmijewski 
7.  Pink Floryd  Budka Suflera 
8.  Careless Whispers – Georgie Michaels  Wszystko melodyjne 
9.  CSI – kryminalne zagadki  Barwy szczęścia 
10.  ‐  Misja 
11.  Pierogi  Mielony z ziemniakami 
12.  Czarny  Niebieski 
13.  WF, geografia  Historia, geografia 
14.  Grzegorz  Asia (Joanna) 
15.  Kawiarnia  Park 
16.  Wodnik  Waga 

Oprac.: Emilia Dobruchowska, Karolina Jeżykowska, Karolina Woźniak 
 

„Nauczyciel to ktoś, kto musi polubić nawet Pippi!” 

 Powyższy tytuł stał się hasłem przewodnim dla tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej 

szkole, a jego wyboru dokonali uczniowie klas 1A i 1F pod okiem p. prof. Sylwii Dęgi i p. prof. Kariny Szymczak. 

Opowieść o bohaterce książek Astrid Lindgren – małej, krnąbrnej, hałaśliwej i niezwykle oryginalnej Pippi, 

wprowadziła Dyrekcję, świętujące Grono Pedagogiczne i całą Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu w baśniowy świat odczuć ucznia, ale i przeżyć nauczyciela. Historia szalonej, ale 

i pełnej dobra Pippi, która postanowiła przybyć na jeden dzień do szkoły i uczestniczyć w lekcji, zatrzymała uwagę 

widzów nad postawą pani nauczycielki, która z wielką cierpliwością podchodziła do nowatorskich pomysłów 

dziewczynki, bo „nauczyciel to ktoś, kto musi polubić nawet Pippi!”. Nauczyciel to nie zawód, ale powołanie, w które 

wpisuje się cierpliwość, wyrozumiałość, stanowczość i... miłość, a że cechy Pippi nosi w sobie wielu uczniów, 

pedagog musi znaleźć najlepsze rozwiązanie na dotarcie do wnętrza każdego, kto przychodzi do niego na lekcje.  

Barwny i radosny występ zakończył się słowami: „Drodzy Państwo Profesorowie! Życzymy Wam takiej siły 

jaką miała Pippi, aby spełniać swoje marzenia, ale i takiej cierpliwości, jaką miała jej pani nauczycielka!”. 

P Prof. Sylwia Dęga 
 

KOMUNIKATY 
 

W piątek 4 września minęła 200 rocznica urodzin Juliusza Słowackiego. Z tej okazji na korytarzu I piętra można 
się zapoznać z wystawą okolicznościową poświęconą życiu i twórczości tego wybitnego poety polskiego romantyzmu. 

W poniedziałek 5 X uczniowie z klasy 1A, 1D, 1F, 1G i 2L pod opieką p. prof. D. Danielewskiego, J. Gruszki, 
A. Margraf i J. Ziarnika udali się do Teatru Miejskiego na Króla Edypa Sofoklesa. 

We wtorek 6 X na lekcji 5 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 120 rocznicy 
urodzin Marii Dąbrowskiej, patronki szkoły. Apel oraz wystawę okolicznościową na I piętrze przygotowały klasy 1D 
i 2F pod opieką p. prof. Ewy Dominiak i Magdaleny Skoczylas. 

W czwartek 8 X na lekcji 7 uczniowie klasy 1A, i 2a, a także p. prof. D. Danielewqski, M. Siniarska i ks. 
M. Pachliński zwiedzili w klasztorze wystawę okolicznościową pt. „Moją polityką jest miłość” poświęconą 
św. Urszuli Ledóchowskiej, która została przygotowana z okazji 70 rocznicy śmierci patronki Sieradza. 

We wtorek 13 X w łódzkiej „Manufakturze” film Dzieci Ireny Sendlerowej obejrzeli uczniowie z klasy 1b i 1c 
wraz z p. prof. W. Grzesiakiem i M. Grzelak. 

W poniedziałek 19 X w godz. 11-13 sieradzką jednostkę wojskową zwiedzali uczniowie z klasy 1a i 2a pod 
opieką p. prof. G. Brodackiego, R. Brzezieckiego i Z. Kołodzieja. 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 
(fot. Agata Powalska) 
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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 
 

Sałatka z ogórków z jajkami: 
 

Składniki: 
• 500 g ogórków 
• 3 żółtka 
• ¾ szkl. jogurtu 

• 5 łyżek majonezu 
• koperek 
• sól, pieprz 

 
 
Sposób wykonania: 

Ogórki obrać, po czym je pokroić i zalać osoloną wodą. Trzymać na ogniu około 10 minut. 
W międzyczasie żółtka utrzeć razem z majonezem i jogurtem. Doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem i połączyć z posiekanym koperkiem. Następnie ogórki odcedzić, oprószyć solą oraz 
pieprzem i polać sosem. 
 

Schab w pomidorowej galarecie: 
 
Składniki: 

• 80 dkg pieczonego schabu 
• ½ szklanki soku pomidorowego 
• ½ łyżeczki sosu tabasco  
• 2 ugotowane na twardo jajka 

• 2 łyżki konserwowego zielonego groszku 
• 15 dkg żelatyny 
• sól, pieprz 

 
 
Sposób przyrządzenia: 

Jajka i mięso pokroić w plastry. Żelatynę zalać zimną wodą aby napęczniała. Sok 
pomidorowy przyprawić tabasco, solą i z umiarem pieprzem, wymieszać. W małych foremkach 
na dnie ułożyć plaster jajka, kilka zielonych groszków, dopełnić pokrojonym w plastry 
schabem. Sok pomidorowy podgrzać, dodać napęczniałą  żelatynę, mieszać aż się rozpuści. 
Tak przygotowanym sokiem pomidorowym zalać w foremce mięso z dodatkami. Odstawić do 
lodówki, aby galaretka stężała. 
 

Budyniowe pucharki 
 

Składniki: 
• 1 opakowanie budyniu waniliowego 
• 1 opakowanie budyniu czekoladowego 
• 1 l mleka 
• 1 puszka mandarynek 
• 5 dag masła 

• 1 tabliczki czekolady 
• 1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej 
• 2 jajka 
• kieliszek likieru pomarańczowego 
• kieliszek rumu 

 
 
Sposób przyrządzenia: 

Budynie przygotować według przepisu na opakowaniu, jajka rozbić, oddzielić białka od żółtek. Do 
gorącego budyniu waniliowego dodać 2 żółtka, drobno posiekaną skórkę pomarańczową oraz likier 
pomarańczowy. Dokładnie wymieszać. Z białek ubić sztywną pianę i domieszać do masy. Budyń 
czekoladowy ostudzić. Czekoladę zetrzeć na tarce i wymieszać z tym budyniem oraz z rumem. Zmiksować 
z miękkim masłem na krem. Mandarynki dokładnie osączyć z zalewy. Połowę owoców ułożyć w szklanych 
pucharkach, przykryć budyniem waniliowym. Budyń czekoladowy przełożyć do szprycy z końcówką gwiazdki 
i wycisnąć na wierzch. Udekorować pozostałymi owocami. 
 

Smacznego!!! 
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WIERSZE KAROLINY 
 

Dlaczego wszystko sprowadza się do uczuć  
 
Miłość : po co wszyscy piszą o tym, dlaczego ja też? 
Dlaczego wszystko sprowadza się do uczuć,  
A gdy ich brak, to są jeszcze mocniejsze… 
Dlaczego nie można się obudzić i po prostu nie czuć nic, 
Dlaczego to wszystko wokół mówi, że trzeba iść dalej… 
Ja chcę zostać… 
Zostać tu gdzie widzę Twój ślad… 
I wiem , że jesteś… 
Chcę stąpać po Twoim cieniu i trzymać go w ręce… 
Tylko, że nie wiem, TY naprawdę jesteś… ? 
A jeżeli Ciebie nie ma… 
Wiem, że jesteś… 
A jeżeli Ciebie nie ma… 
To będę żyć tylko powietrzem… 
Są słowa… 
O których nie sposób zapomnieć.  
 
 
 Zostaw mnie tam gdzie znalazłeś… 
 
Zostaw mnie tam gdzie znalazłeś… 
Zostaw mą duszę na skale… 
I odejdź… sam 
Rozbij me oczy 
Zniszcz w nich odbicie swoje i zniekształć twarz… 
By więcej już nie spojrzały 
By przestały się siebie bać. 
Wybierz ze mnie wspomnienia, 
Rozbierz mnie z Twoich rąk. 
Oddaj mi życie… to stare… 
Gdzie miałam własny kąt. 
Zabij mi w sercu ptaka, 
By mnie nie wzniósł nad ląd. 
Daj mi odpocząć od szaleństw… 
Lub zbuduj mi z nich dom.  
 
 
 
Jestem jakaś taka niepraktyczna 
 
Jestem jakaś taka niepraktyczna 
Liryczna ? 
Metafizyczna ? 
Jakaś taka bez wyrazu… 
Z wyrazem, ale nie od razu … 
Jestem jakaś taka w szczęściu i nieszczęściu… 
Nieszczęśliwa, czyli tutaj prawdziwa… 
Jestem jakaś taka roztargniona 
Spontaniczna 
Zbuntowana 
Zamyślona 
Jestem jakaś… 
Taka sobie… 
Sama sobie przeznaczona.  
 

Dziś noc stała się dniem 
 
Dziś noc stała się dniem, 
Dziś me życie zmieniło się, 
To dziś odnalazłam sen,  
A w nim Cię… 
Otarłam bólu łzę, 
Zakrwawione dłonie, 
Serce swe… 
Wstałam, chcę biec, 
W Twoją stronę… 
Zatrzymaj się… 
Poczekaj… 
Proszę Cię! 
Kocham Cię ! 
 
 
Wiatr 
 
Wiatr, 
Lekkiej bryzy powiew, 
To wszystko podobne 
Do miłości jest… 
Zwiewne, cudne, 
Doskonałe… 
Ulotne,  
Gdy nie złapiesz ich… 
Fruniesz, czujesz, 
To opływa Twą dłoń,  
W Twe ręce wplatają to… 
Poczuj to… 
 
 
Dreszcz po dreszczu  
 
Dreszcz po dreszczu  
Przeszywa me ciało, 
Smutek po smutku  
Nawiedza mą twarz, 
W oczach już widać 
Już tylko Ciebie, 
Chwila ciszy, zapomnienia, 
Wieczność do przeczekania 
I myśl, że tęsknie… 
Nie potrafię już bez Ciebie żyć… 
Nie potrafię śnić… 
Tęsknię… 
Kocham. 

 
Drugi numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 

2009/2010 przygotowała redakcja w składzie: Natalia 
Łukomska, Marta Rogalska (3D), Jesika Szewczyk (2L), 
Justyna Ciomek, Justyna Zaborowska (2A), Karolina Kolasa 
(1A), Emilia Dobruchowska, Karolina Jeżykowska, Karolina 
Woźniak (1b), Ewelina Wojtynka (2a), Agata Powalska 
(fot;1a) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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OTRZĘSINY 2009 
(fot. Agata Powalska) 
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SUKCESY POLSKICH SIATKAREK I SIATKARZY 

 
Ostatnimi czasy wiele wydarzyło się na naszych reprezentacyjnych parkietach. 
Pierwszy powód do dumy, to brązowy medal naszych „Złotek”. Niedawno zakończyły się ME w siatkówce 

kobiet. Smaku dodaje, że impreza ta odbywała się po raz pierwszy w Polsce. Panie udowodniły, że należą do 
najlepszych team’ów Starego Kontynentu. 

Mistrzostwa udowodniły także, że Polki stać na dużo. Słuchając różnych wywiadów mówiono, że to 
niemożliwe, by zdobyły medal; wróżono im najwyżej 5. miejsce. Skreślono zespół ze względów personalnych. Nawet 
najlepszym drużynom potknie się noga. Dajmy przykład Rosji – do niedawna jedna z największych potęg Europy. Na 
tegorocznych mistrzostwach Rosjanki okazały się jedną z wielkich przegranych. Ale wracam do Polski. Udowodniono 
chyba wszystkim, że można zajść wysoko! 

Atmosfera, jak zwykle na meczach, wypadła – celująco. Nasi kibice nie zawiedli, z resztą jak się mówi – 
najlepsi na świecie. Nie bez powodu inne zespoły doznawały szoku, w tym nasze siatkarki, widząc taki tłum na 
widowni. ☺ Można by powiedzieć, że w trudnych momentach, kibice byli siódmym zawodnikiem na boisku. 

 
Teraz sięgnijmy na wyższą półkę medalową – ME mężczyzn. Cóż to był za turniej… 
Polacy mistrzami Europy! 
Zwycięstwo w pełni zasłużone. Reprezentacja, która grała bez podstawowych zawodników zaszła tak daleko. 

Nowe twarze w kadrze, sztab, no i trener. Przez cały turniej chłopcy pokazali się z dobrej strony. Pokazali klasę 
wygrywając mecz po meczu. Zachowywali się na boisku niczym starzy wyjadacze, którzy mają w małym palcu 
przeciwnika. Nadawali tempo grze jakie chcieli, przez co przeciwnicy tracili ducha walki. 

Turniej wykreował nowe „ostoje” dla zespołu. Mam na myśli Bartosza Kurka. Jego talent eksplodował, tak to 
można ująć najkrócej. Z dobrej strony pokazał się też Michał Druciak i wielu innych. Nie zapominajmy o Piotrku 
Gruszce, przecież to nasz MVP ME! Całkowicie się to jemu należało! Spisywano go na straty, jednak pokazał 
wszystkim, że ma klasę i zawsze pomoże reprezentacji. 

Nikt nie stawiał na naszych, a jednak… 
 
Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o rozegranym niedawno w Częstochowie 5. Memoriale im. 

Arkadiusza Gołasia ( 1-2. 10). Bardzo dobrze wypadła klasyfikacja końcowa. Mecz o trzecie miejsce wygrał Domex 
Tytan AZS Częstochowa, który pokonał 3:0 estoński klub Selver Tallin. 2. miejsce wywalczył grecki Iraklis Saloniki, 
a triumfowali obecni mistrzowie Polski – PGE Skra Bełchatów, stworzona w tym sezonie na podbój europejskich 
ligowych parkietów i nie tylko. 

Justyna Zaborowska 
 

ZAWODY OSP POWIATU SIERADZKIEGO 
 

W dniu 20 września 2009 r. na boisku sportowym w Brąszewicach odbyły się zawody OSP powiatu 
sieradzkiego, których organizatorem była Państwowa Straż Pożarna w Sieradzu. Sędzią głównym był 
mł. bryg. Piotr Cały. 

Zawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn i złożenia meldunku o gotowości do rozpoczęcia 
zawodów przez dowódcę uroczystości, komendanta OSP gminy Brąszewice, Jerzego Ławniczka, po którym 
nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu. 

Po części wstępnej nastąpiło oficjalne otwarcie zawodów OSP powiatu sieradzkiego w Brąszewicach 
i powitanie zaproszonych gości. 

W kolejnej części zostały rozegrane zawody w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta 
pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. 

Po rozegranych zawodach zostały odczytane wyniki przez głównego sędziego oraz dokonano 
wręczenia nagród. W kategorii seniorów zwyciężyło OSP Proboszczowice, kolejne miejsca zajęli: OSP 
Brąszewice i OSP Krzaki. W kategorii seniorek zwyciężyło OSP Gawłowice. 

Podczas zawodów OSP powiatu sieradzkiego przeprowadzono także pokazy grup młodzieżowych 
OSP, w których udział wzięło 9 drużyn (w tym 4 dziewczęce).  

Komisję konkursową powołał Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu. Pokazy składały się 
z wykonania dwóch zadań: ćwiczenia bojowe „na sucho” oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami 

Justyna Ciomek 


