
ODZNACZENIE SZTANDARU SZKOŁY 
 

Fot. p. red. Tomasz Oszczęda 
 

W piątek 18 października w naszej szkole odbyła 
się niezwykła uroczystość. Decyzją Zarządu Głównego 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Sieradzu nadano Kombatancki Krzyż 
Pamiątkowy za działalność prowadzoną z motywacji 
patriotycznych służącą upowszechnianiu chwaleb-
nych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny. 

Na sali gimnastycznej gościliśmy przedstawicieli 
samorządu terytorialnego w osobach Starosty Powiatu 
Sieradzkiego, pana Dariusza Olejnika, Wicestarosty 
Powiatu Sieradzkiego, pana Zbigniewa Krasińskiego, 
Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Henryka 
Waludę, a także panią Hannę Banach, dyrektora 
sieradzkiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi 
oraz grono kombatantów. Do zgromadzonej licznie 
młodzieży okolicznościowe przemówienie wygłosił 
płk. Henryk Wieczorek. 

Po uroczystym akcie dekoracji szkolnego 
sztandaru zaprezentowany został montaż literacko-
muzyczny przez uczniów z klasy 3D, 3G, 3H i 4H, któ-
ry spotkał się z żywym zainteresowaniem młodzieży. 
 

W NUMERZE: 
 
• O Dniu Papieskim oraz o Stypendium Pokolenie JP2 – 
piszemy na s. 2, zdjęcia na s. 3; 
• Jak było na XI Rajdzie Sieradzkiego Szwendaczka? – 
dowiesz się na s. 4; 
• Zdjęcia z apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 
obejrzysz na s. 5; 
• Relację z targów gastronomicznych w Łodzi – 
znajdziesz na s. 6; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 7; 
• Na co warto pójść do kina? – dowiesz się na s. 8; 
• O inicjatywach TWI „Zamkowa 15” – przeczytasz 
na s. 9; 
• O wydarzeniach sportowych – piszemy na s. 9; 
• Czy otrzymałeś pozdrowienia? – sprawdź na s. 10. 

 
 

Sztuka tkwi nie tylko w posiadaniu wiedzy  
o czymś, ale także w przekazywaniu jej. 

Dlatego najcenniejszym  
i najtrwalszym podarunkiem 

jaki można dać młodemu człowiekowi 
jest wykształcenie. 

 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

życzenia 
zdrowia, energii, pogody ducha, radości 

i spełnienia marzeń 
 

składa 
Redakcja „Kuriera Zamkowego” 

 

 
PAMIĘTAMY O PATRONCE 

 
W niedzielę 6 października minęła 124 rocz-

nica urodzin Marii Dąbrowskiej, patronki szkoły. 
Z tej okazji na korytarzu obok sekretariatu możemy
zapoznać się z okolicznościową wystawą przygoto-
waną przez uczniów z klasy 1L pod opieką wycho-
wawczyni, p. prof. Anny Barwaśnej. 
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XIII DZIEŃ PAPIESKI 
 

 
Konferencja Episkopatu Polski postanowiła, 

iż tegoroczny XIII Dzień Papieski będzie 
obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – Papież 
dialogu”. To właśnie dialog z przedstawicielami 
różnych religii jest szczególnym znakiem rozpoz-
nawczym Jana Pawła II, który słowem i przykładem 
prowadzenia dialogu uczył nas, że „w dialogu trzeba 
jasno mówić kim jestem (…) kim pragnę być i kim 
chcę zostać”. Jan Paweł II poprzez świadectwo 
swojej wiary i postawę wobec życia wlewał nadzieję 
w serca milionów ludzi. To on był inicjatorem 
promocji młodych ludzi krzewiących kulturę 
chrześcijańską i idee ewangeliczne. 

W czwartek 17 października już po raz siódmy 
w naszej szkole odbyły się obchody Dnia 
Papieskiego, połączone z wręczeniem stypendium 
przyznawanego uczniom za krzewienie nauki Jana 
Pawła II, właściwą postawę religijną oraz zaangażo-
wanie w życie szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pani 
dyrektor Magdaleny Marciniak. Następnie Kapituła 
w składzie pani wicedyrektor Anna Pietrzak, pani 
Maria Bogdańska i pani Henryka Głogowska 
wręczyła stypendia. Otrzymali je: Natalia Adam-
czewska (2D), Justyna Andrzejczak (3D), Patrycja 
Ciołek (4H), Katarzyna Kałuziak (4F), Dominik 
Marciniak (4G), Katarzyna Rogaszewska (3D), 
Andrzej Tępowski (3G) i Anna Wolak (4D). 
Wręczono także listy gratulacyjne rodzicom 
stypendystów. 

Za dobrze przygotowany program artystyczny, 
którego motywem przewodnim były słowa Jana 
Pawła II „Sumsum Corda” („w górę serca”) dzięku-
jemy pani Marcie Siniarskiej i panu Dariuszowi 
Danielewskiemu, uczniom z klasy 3D i 4H oraz 
ubiegłorocznym stypendystom: Martynie Brożynie 

(4D), Tomaszowi Krzyminźniakowi (4D) i Alek-
sandrze Jaros (4D). Chórowi i solistom akompa-
niował na gitarze Dawid Grochulski (2H). Obsługę 
techniczną zapewnił Mateusz Płachta (3G). 

Na zakończenie wszyscy trzymając się za ręce 
odśpiewali Barkę. Po uroczystości stypendyści i ich 
rodzice udali się na spotkanie do biblioteki szkolnej. 
Wszystkim osobom zaangażowanym w obchody 
XIII Dnia Papieskiego w naszej szkole składamy 
serdeczne podziękowania i zachęcamy do podążania 
śladami Jana Pawła II w myśl słów, które sam 
wyrażał: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni 
od was nie wymagali.” 

Kapituła Stypendium 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
ROZSTRZYGNIĘTY 

 
W czwartek 3 X 2013 r. nastąpiło otwarcie wystawy 

będącej zwieńczeniem Konkursu Fotograficznego 
„Wspomnienia z wakacji” zorganizowanego przez 
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. 
Otwarcia dokonała pani dyrektor Magdalena Marciniak, 
pani wicedyrektor Anna Pietrzak i pani prezes TWI 
„Zamkowa 15”, Janina Zemła.  

Jurorzy konkursu w składzie: pani prof. Iwona 
Bednarek, pani prof. Katarzyna Focht i pan prof. Jacek 
Gruszka (przewodniczący) postanowili przyznać kolejno 
I i II miejsce uczennicom z klasy 3H: Annie Szymczak 
i Dominice Oganiaczyk (na zdjęciu), a III miejsce 
Patrycji Tądel (1D). Prace wymienionych uczennic oraz 
zdjęcia z wakacji nauczycieli: p. prof. Katarzyny Focht, 
p. prof. Katarzyny Pilc-Vinci i p. prof. Jacka Gruszki 
można oglądać na korytarzu I piętra naszej szkoły.  

 

Fot. p. prof. Jacek Gruszka 
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STYPENDIUM „POKOLENIE JP II” 
(fot. p. red. Tomasz Oszczęda) 
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XI RAJD SIERADZKIEGO SZWENDACZKA 
 

W piątek 5 października 2013 r. odbył się XI Rajd Sieradzkiego Szwendaczka „Szlakiem walk nad Wartą 1939 
roku”. Impreza miała na celu uczczenie pamięci żołnierzy polskich poległych w walkach nad Wartą  we wrześniu 
1939 roku, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Sieradza, doskonalenie umiejętności  uprawiania 
turystyki pieszej i rowerowej, propagowanie znajomości przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych 
i rowerzystów oraz zasad bezpieczeństwa. 

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze „P.S.” wzięło udział w wyprawie rowerowej. Tym razem trasa biegła 
z rynku do skansenu, następnie przez miejscowości Sieradz Woźniki, wzdłuż wału przy rzece Warcie, przez Mnichów, 
Suchą, Grądy, Kamionacz, by zakończyć się w Ośrodku Wypoczynkowym w Rudzie. 

W trakcie rajdu uczciliśmy pamięć poległych żołnierzy zapalając znicze przed pomnikiem przy moście nad Wartą 
oraz na cmentarzu w Kamionaczu przy zbiorowej mogile żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. 

W  ramach rajdu otrzymaliśmy odznaki 10 Kaniowskiego Pułku Artylerii Lekkiej z Łodzi. Jednostka 
ta wspomagała 28, 30 i 31 Pułki Piechoty w walkach granicznych 1-3 IX 1939, a następnie udzielała wsparcia 
ogniowego na całej linii obrony od Strońska do Glinna. 

Uczestnicy imprezy mieli jak zwykle zapewnioną grochówkę, ognisko z kiełbaskami i dobrą zabawę. W tym roku 
również bardzo łaskawie obeszła się z nami pogoda. 

P. prof. Jacek Gruszka 
 

Fot. p. prof. Jacek Gruszka 

 
ZAPRASZAJĄ Biblioteka Pedagog Psycholog Pielęgniarka 

Poniedziałek 800 – 1630 800 – 1330 - 800 – 1500 
Wtorek 800 – 1630 900 – 1200 1130 – 1430 800 – 1500 
Środa 800 – 1630 1200 – 1745   800 – 1100 800 – 1500 

Czwartek 800 – 1630 900 – 1200 1130 – 1530 800 – 1030 
Piątek 800 – 1610 900 – 1145 - 800 – 1500 
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 
(fot. p. prof. Jacek Gruszka) 
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WYCIECZKA NA TARGI GASTRONOMICZNE DO ŁODZI 
 

W piątek 11 października, wybraliśmy się z klasą 
2G i 4G na wycieczkę do Łodzi. Spotkaliśmy się przed 
budynkiem ZUS-u, około godziny 8. Wszyscy przybyli 
na miejsce spotkania punktualnie, w autobusie została 
sprawdzona lista obecności oraz zapoznaliśmy się 
z regulaminem wycieczki. Opiekunami byli p. prof. 
M. Woźniak, p. prof. G. Brodacki i  p. prof.  J. Podsiadła. 
Podróż do Łodzi upłynęła nam wesoło, każdy się śmiał 
i rozmawiał ze znajomymi. Do Łodzi przyjechaliśmy 
około 9.30 (pół godziny przed otwarciem). Autokar 
zatrzymał się na Al. Politechniki, obok obiektów VII 
Międzynarodowych Targów Łódzkich. Targi te 
obejmowały VI Międzynarodowe Targi Żywności 
Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD, II Targi 
Ekologicznego Stylu Życia beECO oraz Festiwal Kawy, 
Herbaty i Czekolady. Targi były głównie poświęcone 
bioproduktom, ekożywności i produktom żywności 
regionalnej i tradycyjnej. Na hali targów mieliśmy czas 
dla siebie, każdy chodził ze swoją grupą, klasą, albo sam. 
Atrakcją dla nas była degustacja pysznej kawy, mrożonej 
herbaty, ciast i innych produktów. Można było zabrać ze 
sobą mnóstwo ulotek z ciekawymi przepisami z różnych 
regionów Polski i  wiele innych publikacji reklamowych. 

Targi zostały podzielone na cztery strefy: produktów 
ekologicznych certyfikowanych, produktów naturalnych 

niecertyfikowanych, produktów tradycyjnych oraz na 
Strefę Profesjonalisty, która dotyczyła wyłącznie branży 
i biznesu. W tegorocznym przedsięwzięciu pojawili 
wystawcy z Czech, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec 
i Węgier (honorowi goście). Mogliśmy obejrzeć konkurs 
gotowania, a także sprzęt gastronomiczny. 

Około godz. 13 zebraliśmy się całą grupą przed 
wyjściem i ze zniecierpliwieniem czekaliśmy na autobus, 
którym mieliśmy udać się do MANUFAKTURY. Jedna 
grupa miała tam czas wolny, druga poszła na film pt. 
Grawitacja – film opowiadający o inżynier medycyny, 
która wraz z astronautą wyruszą w swoją pierwszą 
podróż po kosmosie, a trzecia grupa obejrzała film 
opisujący życie Lecha Wałęsy pt. Wałęsa. Człowiek 
z Nadziei. Film przedstawia prywatność oraz intymność 
prostego, skupionego na problemach codzienności 
człowieka, który przemienia się w charyzmatycznego 
przywódcę.  Moim zdaniem film był ciekawy i należycie 
opisujący rzeczywistość tamtych lat. 

Wizyta w kinie zakończyła naszą piątkową 
wycieczkę. Szkoda, że nie trwała dłużej, bo było bardzo 
ciekawie. Myślę, że taka wycieczka powtórzy się jeszcze 
nie raz. 

Klaudia Leśniewska (1G) 

 

Fot. Klaudia Leśniewska 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

BABECZKOWY ZAWRÓT GŁOWY! 
 

Cytrynowe babeczki 
 
Składniki: 

• 1,5 szklanki mąki pszennej 
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
• 115 g masła 
• 3/4  szklanki cukru 

• 2 jajka 
• skórka otarta z 2 cytryn i 1 łyżka soku z cytryny 
• pół szklanki kefiru, maślanki lub kwaśnej śmietany 12% 
• cukier puder 

 
Sposób wykonania: 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, odłożyć. 
W misie miksera utrzeć masło z cukrem na jasną, puszystą masę. Dodawać jajka, jedno po drugim, miksując 
do gładkości po każdym dodaniu. Dodać otartą skórkę z cytryny i sok, zmiksować. Do utartej na gładko masy 
dodawać na zmianę mąkę przesianą z proszkiem i śmietanę, mieszając szpatułką, tylko do połączenia się składników. 
Formę do muffinek wyłożyć papilotkami. Do nich nałożyć ciasta do ¾ ich wysokości. Piec w temperaturze 180ºC 
przez około 20-25 minut lub do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić na kratce. Na koniec posypać cukrem 
pudrem. 
 

Śmietankowe babeczki z kokosem 
 
Składniki: 

• 2¼ szklanki mąki 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
• ¼ łyżeczki soli 
• ¾ szklanki słodkiej śmietanki (min. 18%,  
a najlepiej kremówka) 

• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego 
• 125 g masła 
• ½ szklanki cukru 
• 2 jajka 
• 1½ szklanki wiórków kokosowych 

 
Sposób wykonania: 

W jednym naczyniu wymieszać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i solą. Do śmietany dodać ekstrakty 
zapachowe. W drugim naczyniu utrzeć masło z cukrem. Cały czas ucierając dodawać jajka a następnie śmietanę. 
Do powstałej masy dodać mąkę i szybko wymieszać do połączenia składników. Na końcu dodać kokos. Formę 
do muffinek wyłożyć papilotkami i napełnić ciastem. Piec w temperaturze 180ºC około 20-25 minut. 
 

Babeczki z czekoladą i jabłkiem 
 
Składniki: 

• 1 i 2/3 szklanki mąki 
• 2/3 szklanki cukru  
• 1/2  szklanki dobrego, ciemnego kakao 
• 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 
• 1 płaska łyżeczka sody 
• 2 jajka 

• 50 ml oleju 
• 3/4  szklanki mleka 
• 1 nieduże jabłko 
• 50 g białej poszatkowanej czekolady 
• 50 g groszków czekoladowych lub poszatkowanej 
gorzkiej czekolady   

 
Sposób wykonania: 

W jednej misce wymieszać przesianą mąkę, cukier, kakao, proszek do pieczenia i sodę. W drugiej wymieszać 
jajka, olej i mleko. Wsypać mąkę z dodatkami, dodać obrane i pokrojone w małą kostkę jabłko. Całość krótko 
wymieszać – mogą zostać grudki. Ciasto powinno być gęste. Ciasto nałożyć do foremek wyłożonych papilotkami. 
Wierzch babeczek posypać ciemną i białą czekoladą. Piec w 180 ºC przez około 25 minut. 

 
Smacznego !!! 

 
Drugi w roku szkolnym 2013/2014 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak (2H), 

Martyna Bałwas (3H), Katarzyna Gęszczak, Magdalena Dawiduk i Daria Rosiak (3F), Klaudia Leśniewska i Aleksandra Similak 
(1G), Zuzia Sobańska (3D) i Anna Wolak (4D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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PRZYZNANO LITERACKĄ NAGRODĘ „NIKE” 
 

„Nike” jest nagrodą za najlepszą książkę roku. Przyznawana jest zawsze w pierwszą niedzielę października, 
w tym roku już po raz 17. Zwycięzca wyłaniany jest w trzech etapach. Pierwszy etap to 20 nominacji ogłaszanych 
w maju, w drugim etapie – na początku września – następuje wybór siedmiu finalistów. Decyzję o przyznaniu nagrody 
jury podejmuje w dniu jej wręczenia. Zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę „Nike” dłuta prof. Gustawa Zemły. 
W tym roku jury przewodniczył Tadeusz Nyczek, krakowski krytyk literacki, teatralny i plastyczny. 

W 2013 roku nagrodę „Nike” przyznano Joannie Bator (ur. 2 lutego 1968 w Wałbrzychu) – pisarce, 
publicystce, felietonistce „Gazety Wyborczej", autorce prac naukowych, esejów, powieści i opowiadań, jurorce 
międzynarodowej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za powieść Ciemno, prawie noc. 

Wśród dotychczasowych laureatów tej prestiżowej nagrody są: Wiesław Myśliwski (nagrodzony dwukrotnie, 
w 1997 i 2007 roku), Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, Tadeusz Różewicz, Jerzy Pilch, Joanna Olczak-Roniker, 
Jarosław Marek Rymkiewicz, Wojciech Kuczok, Andrzej Stasiuk, Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk, Eugeniusz 
Tkaczyszyn-Dycki, Tadeusz Słobodzianek, Marian Pilot i Marek Bieńczyk. 

Przyg. Aleksandra Similak (1G) 
 

NA CO DO KINA? 
 

Szkoła dla łobuzów 
 

Jesienne wieczory, deszcz za oknem i mnóstwo 
wolnego czasu – to świetna okazja do obejrzenia filmu 
Szkoła dla łobuzów w reżyserii Aislinga Walsha! Jest to 
dramat oparty na faktach, którego akcja ma miejsce za 
murami zakonu w roku 1939. William Franklin (Aidan 
Quinn) po powrocie z wojny domowej w Hiszpanii 
podejmuje pracę jako nauczyciel w prowadzonym przez 
braci zakonnych zakładzie poprawczym dla chłopców 
w St. Jude. Nawiązuje on kontakt ze swoimi uczniami, 
wśród których są złodzieje, wagarowicze oraz 
osamotnione dzieci. Między Williamem, który jest 
jedynym świeckim nauczycielem, a bratem Johnem – 
osobą utrzymującą dyscyplinę w szkole, dochodzi do 
licznych nieporozumień. 

Myślę, że dzieło Walsha to film dla osób 
o ,,mocnych nerwach”. Opowiada on prawdziwą historię, 
która wywiera duży wpływ na ludzką psychikę oraz 
skłania do późniejszych refleksji. Miłego oglądania :) ! 

Anna Andrzejak (2H) 
 

Bez litości 2 
 
Reżyseria: Keoni Waxman 
Gatunek: horror 
Produkcja: USA 
 

Historia młodej kobiety o imieniu Jessica, która 
właśnie przeprowadziła się do Seattle i próbuje swoich sił 
w modelingu. Niewinna sesja zdjęciowa zamienia się 
jednak w koszmar. Jessica zostaje zgwałcona, poddana 
torturom i porwana do innego kraju. Pogrzebana żywcem 
jest skazana niemal na pewną śmierć. Mimo to udaje jej 
się uciec. Okrutnie zraniona będzie musiała dotrzeć do 
najciemniejszych zakamarków ludzkiej psychiki – nie 
tylko by przeżyć, ale również po to, by wymierzyć swoją 
zemstę. 

Katarzyna Gęszczak (3F) 
 

 

Iluzja 
 
Gatunek: kryminał, thriller 
Produkcja: Francja, USA 
Reżyseria: Louis Leterrier 
Scenariusz: Boaz Yakin, Edward Ricourt, Ed Solomon 
 

Istniejąca od wieków tajna organizacja OKO zbiera 
ekipę najbardziej utalentowanych, obdarzonych 
niezwykłymi umiejętnościami iluzjonistów i powierza im 
cel, którego nikt dotąd nie miał odwagi się podjąć. 
O grupie robi się głośno po spektaklu, podczas którego 
rabują bank znajdujący się na innym kontynencie, 
a miliony przelewają na konta ludzi obecnych na 
widowni. Tropem iluzjonistów wyrusza agent FBI 
przekonany, że za ich działalnością musi kryć się coś 
więcej. Nie jest on jedynym człowiekiem, który chce 
poznać tajemnicę grupy, która przygotowuje się 
do realizacji bezprecedensowego planu... 

Katarzyna Gęszczak (3F) 
 

KOMUNIKATY 
 

W środę 2 X sieradzki skansen odwiedzili uczniowie 
klasy 2L pod opieką p. prof. M. Grzelak i D. Danielewskiego. 

We wtorek 8 X na wycieczkę do Powiatowej Straży 
Pożarnej w Sieradzu udała się klasa 2a pod opieką p. prof. 
K. Krawczyk. 

W środę 9 X w sali 112 pracownicy Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oddział 
w Sieradzu przeprowadzili w naszej szkole pierwszą w tym 
roku szkolnym akcję krwiodawstwa. Krew oddało 25 uczniów 
z nast. klas: 3G, 3H, 3L, 4D, 4F, 4G, 4H i 4L. 

W dniach 20-21 IX 2013 r. członkowie Szkolnego 
Wolontariatu wzięli udział w zbiórce w supermarketach  Polo 
w Sieradzu zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Środki po-
zyskane ze zbiórki organizatorzy przeznaczą na rehabilitację 
domową i pomoc psychologiczną osobom dotkniętym stward-
nieniem rozsianym. W akcji udział wzięli: Justyna Butwicka, 
Marta Klucha (2D), Iwona Krysińska, Klaudia Paś i Marta 
Wardęga (2F) oraz Joanna Draganowska, Marta Gruszel, 
Michał Paś, Natalia Świniarska i Anna Tomczyk (3G). 
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TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW „ZAMKOWA 15” DZIAŁA JUŻ 5 LAT!!! 
 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” rozpoczęło działalność spotkaniami z interesującymi ludźmi 
w kwietniu 2008 roku, prowadząc jednocześnie prace nad napisaniem statutu i przygotowaniem do rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wybory odbyły się 20 czerwca, a rejestracja w KRS 10 października 2008 r.  
Od tego momentu stowarzyszenie, posiadając Zarząd i Komisję Rewizyjną, działa organizując różne przedsięwzięcia, 
z których szczegółowe sprawozdania znajdują się u sekretarza i na stronie internetowej szkoły. Są one też corocznie 
akceptowane przez Walne Zgromadzenie Członków.   

 

W okresie kwiecień 2008 – wrzesień 2013 zorganizowaliśmy: 
 

• 33 spotkania z prelegentami i 6 z wolontariuszami z innych krajów, 
• 7 walnych zgromadzeń, 
• 12 wystaw fotograficznych i plastycznych indywidualnych i pokonkursowych, 
• 4 warsztaty fotograficzne, 
• 6 wycieczek krajoznawczych i kulinarnych, 
• 7 warsztatów ozdób, 
• 11 szkoleń tematycznych dla członków Towarzystwa, 
• 10 jarmarków, w tym 3 poza szkołą, 
• 3 warsztaty kulinarne, 
• wspieraliśmy Szkolny Wolontariat, finansując dary dla dzieci z domów dziecka, pomoc dla powodzian, 
dofinansowując świetlicę środowiskową itp. 
 

23 września 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków TWI „Zamkowa 15”, podczas którego dokonano 
podsumowania 5 lat działalności Towarzystwa. Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne za lata 2008-2013, 
a skarbnik zaprezentował sprawozdanie finansowe za ten sam okres. 

Następnie odbyły się wybory władz Towarzystwa – Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Skład Zarządu: Janina Zemła – prezes, Iwona Bednarek – wiceprezes, Katarzyna Pilc-Vinci – sekretarz, 

Katarzyna Focht – skarbnik, Anna Bzdurska – członek Zarzadu. 
Skład Komisji Rewizyjnej: Zofia Grzesiak, Katarzyna Krawczyk i Katarzyna Jaworska-Lisowska. 
Walne Zebranie Członków zatwierdziło także regulamin przyznawania nagrody pieniężnej dla najaktywniejszego 

ucznia – członka TWI „Zamkowa 15”. 
Ibis 

 

SPORT 
 

W środę 25 IX 2013 r. na stadionie w Sieradzu odbyły się indywidualne biegi przełajowe. Naszą szkołę 
reprezentowała spora liczba uczestników, ale tylko dwóm osobom udało się zająć czołowe miejsca. Są to: Monika 
Bednarek (2H), która  zajęła 1 miejsce, i Kinga Dębicka (2a) – która zajęła miejsce czwarte. Obie dziewczyny 
awansowały do kolejnego etapu. Monice i Kindze gratulujemy :)  

W zawodach wzięli udział: 
Chłopcy: 
Kamil Górzny (2L), Paweł Dobruchowki (2L),Hubert Gołąbek (2L), Adam Zakrzewski (2L), Mariusz Kaczmarek 
(2L), Marcin Marciniak (2L), Beniamin Błaszczyk (1G), Sebastian Brzeziński (1G), Mariusz Michalak (1G), Michał 
Firas (1c), Piotr Pawłowski (1c), Kamil Miłek (3G), Mateusz Jarek (3G), Łukasz Pokraka (1L), Bartłomiej Łosicki 
(1L), Lucjan Lipka (4L), Patryk Żurawski (4L), Paweł Fornalski (4L), Arkadiusz Kosarzycki (1a), Jakub Rzymka (1a), 
Adam Pawłowski (1a), Michał Ozeg (3L), Mateusz Makowski (3L), Marcin Wierucki (4F), Paweł Jasiak (1b). 
Dziewczęta: 
Anna Wolak (4D), Justyna Pyżanowska (4D), Monika Bednarek (2H), Natalia Adamczewska (2D), Martyna 
Mikołajczyk (2D), Natalia Bąk (4H), Weronika Ilkow (2H), Sara Leśniczak (2H), Dominika Błażejak (1D), Angelika 
Gotkowicz (1D), Wiktoria Gruda (1D), Magdalena Jaros (1D), Aleksandra Żarnowska (1D), Katarzyna Brzeziecka 
(2G), Kinga Dębicka (2a), Agnieszka Ługowska (2a), Natalia Żarnowska (2a) 
 

W piątek 18 X 2013 r. na terenie MOSiR-u w Sieradzu odbyły się mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt. 
Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce pokonując: IILO (2:1), ILO (3:0) i LO w Warcie (4:0). 
Skład zwycięskiej drużyny: Natalia Adamczewska, Iga Cichomska, Kinga Klucha, Marlena Giesz, Martyna 

Mikołajczyk i Justyna Szczepańska (2D), Adrianna Ubych (3G), Paulina Ignasiak (2a), Angelika Hałubiec (1H), 
Weronika Ilkow (1H) i Aleksandra Krajewska (1G). Gratulujemy!!! 

Martyna Bałwas (3H) 
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POZDROWIENIA 
 

*Pozdrawiam moją przyjaciółkę Knopkę.  Ludwik :* 
 
*Pozdrawiam samą siebie, ewentualnie Was ;p 
 
*Pozdrowienia dla Basi i Kingi z 2L 
 
*Pozdrowienia dla Rudego z 2c od wielbiciela <3 
 
*Pozdrawiam sympatycznego kolegę (blondyna) z 1G.Jesteś bardzo kulturalny. / Marti 
 
*Pozdrawiam Darię z klasy 3F <3 Kiski lofki forewerki. 
 
*Pozdrowienia dla Paulinki z 2L 
 
*Pozdrowienia dla Darii, Magdy, Beaty od Kasi;) 
 
*Pozdrowienia dla Pawła z maturalnej :) Wisisz mi pepsi ^^ 
 
*Pozdrowienia dla Pani Dyrektor oraz Wicedyrektor życzy sekretariat. 
 
*Pozdrawiamy naszą ukochaną Panią Paulinę Jędras. / Od Knopki i Ludwika 
 
*3G pozdrawia panią profesor Skoczylas i panią profesor Krawczyk. 
 
*Pozdrowienia dla wszystkich uczniów, a klasom 4 zdanej matury, szczególnie z matematyki. / Życzy Pani 
Pielęgniarka 
 
*Pozdrowienia dla Ani, Ani i Inezki z 2F. 
 
*Pozdrowienia dla Kasi z 2L 
 
*Najserdeczniejsze życzenia dla najwspanialszej wychowawczyni z okazji imienin. / Klasa 2G :) 
 
*Pozdrawiam całą szkołę i polskich oraz zagranicznych rolników i Palikota od Cartera 
 
*Dla wychowawczyni, która wbija nam nóż w plecy. 
 
*Z okazji Waszego święta, uczennice z klasy 3F życzą samych sukcesów i awansów w pracy, wytrwałości 
i dużo cierpliwości :) 
 
*Pozdrowienia dla Michała Raja z 3L! ;D 
 
*Dla Kariny z 2b od chłopaków z 2c 
 
*Dla tych dziewczyn, które zbierały pozdrowienia od 3 chłopaków z 2c 
 
*Dla Przemka Miłka od twojej kotki <3 
 
*Dla Dawida Piekarskiego :) masz fajne mięśnie 
 
*Pozdrowienia dla Sylwii Boruś od Sebastiana S :) 
 
*Dla Dawida Piekarskiego od 2G. Kocham Cię, Kotek :* 
 

Zebrały: Magdalena Dawiduk  &Daria Rosiak (3F) 
 


