
DZIEŃ NAUCZYCIELA !!! 
 

W poniedziałek 15 października 2018 r.  o godzinie 
8.15 na sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel rozpoczął się od 
powitania przybyłych gości, nauczycieli i uczniów przez 
Panią Dyrektor Magdalenę Marciniak. 

Uroczystość na sali gimnastycznej była również 
okazją do uhonorowania zasłużonych pedagogów, a także 
wręczenia nagród uczniom – zwycięzcom w zawodach 
sportowych w dniu 1 października. Następnie uczniowie 
z klasy 2L zaprezentowali interesującą część artystyczną, 
którą przygotowali pod kierunkiem p. prof. Katarzyny 
Siwki. 

Podczas występu klasy 2L mieliśmy także okazję 
zorientować się, jakie mamy nowe talenty w szkole – 
wokalne i instrumentalne. Z całą pewnością nasze 
utalentowane koleżanki nie dadzą nam o sobie zapomnieć 
i będą często brały udział w różnych uroczystościach 
szkolnych. 

Magdalena Wojtkiewicz (2L) 
 

DZIEŃ PATRONKI SZKOŁY 
 

6 października – 129. rocznica urodzin Marii 
Dąbrowskiej – to okazja do świętowania Dnia Patronki 
Szkoły. Z tej okazji 3 października odbył się konkurs: 

„Maria Dąbrowska – patronka naszej szkoły”, 
w którym wzięły udział trzyosobowe zespoły z klas 
pierwszych. 

Wyniki konkursu: 
I miejsce: klasa 1D (Weronika  Kałuzińska, 
Marzena Toruńska, Jakub Wańdoch); 
II miejsce: klasa 1G (Ewa Kuca, Konrad Staniszews-
ki, Krystian Zduniak); 
III miejsce: klasa 1H (Zuzanna Domańska, Natalia 
Miśkiewicz, Justyna Szar);  

Klasa 1D w nagrodę otrzyma dofinansowanie do 
wycieczki do Russowa i Kalisza. 

Konkurs przeprowadziła p. prof. Iwona Bednarek. 
 

DZIEŃ KRONIKI SZKOLNEJ 
 

5 października odbył się po raz pierwszy w naszej 
szkole Dzień Kroniki Szkolnej zorganizowany przez 
p. prof. I. Bednarek, p. prof. S. Dęgę-Frątczak oraz 
p. prof. K. Pilc-Vinci. Było to kolejne wydarzenie 
związane z obchodami Dnia Patronki Szkoły. Kroniki 
można było oglądać na korytarzu I piętra. Cieszyły się 
one wielkim zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. 
 

W NUMERZE: 
 

• Komu przyznano Nagrodę „Nike”? – dowiesz się na 
s. 3; 
• Jak było na wycieczce w Burzeninie? – sprawdź na s. 
3; 
• Jakie książki polecamy? – zajrzyj na s. 4; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 5; 
• Wyniki z Dnia sportu – znajdziesz na s. 6. 
• O 10-leciu TWI „Zamkowa 15” – piszemy na s. 9. 

 
PRZYZNANO STYPENDIA 

„POKOLENIE JP II” 
 

W środę 17 października po raz 13  zostały wręczone 
uczniom naszej szkoły stypendia „Pokolenie JP II”. 
Inicjatorem stypendium był ksiądz Andrzej 
Ziemieśkiewicz, proboszcz parafii św. Floriana  w Uniejo-
wie, niegdyś pracujący w naszej szkole. Wręczenie 
stypendiów odbyło się we wspomnianym kościele p.w. św. 
Floriana w Uniejowie. Poprzedziła je uroczysta msza 
święta w intencji ś.p. Małgorzaty Kwiatusińskiej, 
nauczycielki języka niemieckiego w naszej szkole, która 
odeszła do wieczności w czerwcu bieżącego roku. 
Uczniowie otrzymali stypendia z rąk Kapituły w składzie: 
ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – proboszcz 
wymienionej wyżej parafii,  pani Anna Pietrzak –
wicedyrektor ZSP Nr 2 w Sieradzu oraz panie Maria 
Bogdańska i Henryka Głogowska – emerytowane 
nauczycielki ZSP Nr 2 w Sieradzu. W uroczystości wzięli 
także udział: pani Magdalena Marciniak – dyrektor 
naszej szkoły, dyrektor szkoły w Uniejowie i rodzice 
stypendystów. W tym roku stypendia  otrzymały nast. 
uczennice: Paulina Kwiatkowska (4D), Milena Włochacz 
(4D), Patrycja Szałek (2L) i Ewelina Pędziwiatr (2G). 

Po uroczystości stypendyści wraz z Kapitułą 
Stypendium wykonali sobie pamiątkowe zdjęcia, po czym 
wszyscy przeszli do miejscowej restauracji na obiad. 
Opiekę nad młodzieżą sprawowali katecheci: Marta Sowa 
i Dariusz Danielewski. 

D.D.
PS Stypendyści dziękują księdzu Andrzejowi 

Ziemieśkiewiczowi za zorganizowanie uroczystości  
i poczęstunek. 



2 „Kurier Zamkowy” nr 2/2018/2019 
 

„MILION RÓŻ NASZYM NAUCZYCIELOM” 
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

Fot. p prof. Adam Krynicki 
 

  
 

Drugi w roku szkolnym 2018/2019 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Daria Błazik, Natalia 
Matusiak, Olga Matusiak i Monika Wlazło (3G), Monika Pilarska (1D), Karolina Wlazło (1G) i Magdalena Wojtkiewicz (2L) 
pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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PRZYZNANO NAGRODĘ „NIKE” 

 
Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda 

literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez 
fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja 
polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 
100 000 złotych. Autor nagrodzonej książki otrzymuje 
statuetkę Nike zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę 
oraz nagrodę pieniężną. Fundatorami nagrody są „Gazeta 
Wyborcza” i Fundacja Agory. 

 
Tegoroczna Nagroda Literacka „Nike” 

 
Tegoroczną Nagrodę Literacką „Nike” zdobył 

Marcin Wicha za esej: Rzeczy, których nie wyrzuciłem. 
Książka została wydana 5 maja 2017r. w wydawnictwie 
Karakter. 
 

Parę słów o książce... 
 

Co zostaje po śmierci bliskiej osoby? Przedmioty, 
wspomnienia, urywki zdań? Narrator porządkuje książki 
i rzeczy pozostawione przez zmarłą matkę. Jednocześnie 
rekonstruuje jej obraz – mocnej kobiety, która 
w peerelowskiej, a potem kapitalistycznej rzeczywistości 
umiała żyć wedle własnych zasad. Wyczulona na słowa, 
nie pozwalała sobą manipulować, w codziennej walce 
o szacunek – nie poddawała się. Była trudna. Była 
odważna. W tej książce nie ma sentymentalizmu – matka 
go nie znosiła – są za to czułość, uśmiech i próba 
zrozumienia losu najbliższej osoby. Jest też opowieść 
o tym, jak zaczyna odchodzić pierwsze powojenne 
pokolenie, któremu obiecywano piękne życie. 

Na książkę składa się zbiór esejów poświęconych 
matce autora i ich trudnej relacji. Punktem wyjścia jest 
czas, kiedy po jej śmierci Wicha musiał uporządkować 
jej mieszkanie, zdecydować, które z przedmiotów 
i książek po zmarłej zachować, a które wyrzucić. 
Przedmioty przywołują wspomnienia, które stają się 
treścią książki. Oprócz tego Rzeczy, których nie 
wyrzuciłem podejmują temat tożsamości żydowskiej, 
życia codziennego w PRL, żałoby, rodziny, polskiej 
historii i polskiej inteligencji. Bohaterką książki jest 
Joanna Rabanowska-Wicha (1946 – 2015), córka Jana 
Rabanowskiego. 

Karolina Wlazło (1G) 
 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 
W BURZENINIE 

 
W dniach 24 i 25 IX 2018 r. klasy 1D 

i 1H uczestniczyły w zajęciach integracyjnych ze swoimi 
wychowawcami: panią A. Barwaśną i panem A. Krynic-
kim oraz pedagogiem szkolnym, panią Jolantą Pietrzak.  

Dwudniowe zajęcia odbywały się w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Sportowa Osada” w Burzeninie. 

Najważniejszym punktem programu, podczas pobytu 
w ośrodku były warsztaty prowadzone były przez panią 
pedagog, w których uczestniczyła młodzież wraz ze swoim 
wychowawcą. Podczas zajęć, uczniowie wykonywali 
różnorodne zadania, w których musieli wykazać się sporą 
pomysłowością, a jednocześnie opowiadali o sobie, swoich 
zainteresowaniach i planach na przyszłość. 

Młodzież oprócz warsztatów prowadzonych przez 
panią pedagog, brała udział w różnych grach i zabawach 
sportowych, zmagała się w rywalizacjach sprawnościo-
wych oraz sprawdzała swoje umiejętności na strzelnicy. 

Wieczorem, po kolacji w sali dyskotekowej pani 
pedagog przygotowała dla nas turniej klasowy, w którym 
wylosowane pary rywalizowały ze sobą w zabawnych 
konkurencjach. Dzięki czemu doskonale się bawiliśmy 
i lepiej się poznaliśmy. 

Po świetnej zabawie niektórzy z nas bardzo zgłodnieli 
i zamówili sobie pizzę z dostawą do pokoju, (dwie średnie 
pizze plus jedna mała za 130 zł !). A niektórzy z nas zostali 
na sali przedłużając sobie dalszą zabawę głośną muzyką. 

Następnie zabawa przeniosła się do poszczególnych 
pokoi, gdzie również panowała wesoła „dyskotekowa” 
atmosfera. 

Drugiego dnia mieliśmy smaczne śniadanie, 
podsumowanie wyjazdu i wróciliśmy do Sieradza. 

Świetnie spędzonego czasu i atmosfery panującej 
w ośrodku, nie zdołała popsuć nawet brzydka pogoda. 

Monika Pilarska (1D) 
 

 
 

PIERWSZE WRAŻENIA 
 

Każdemu z nas nowa szkoła kojarzy się z obawą przed 
nowymi zadaniami i obowiązkami, które mają zostać nam 
przedstawione. Mamy świadomość, że za progiem szkoły 
stoją nowi nauczyciele i uczniowie. 

Poznając moją klasę nie miała pojęcia, że złapiemy aż 
tak dobry kontakt mimo tęsknoty i braku kolegów z dawnej 
szkoły. Z początku wszyscy byliśmy przestraszeni 
i rozkojarzeni, jednak kolejne dni i tygodnie powoli 
przyzwyczajają nas do życia w szkole średniej. 

Mam nadzieję, ze wszyscy razem przejdziemy przez to 
wyzwanie, wynosząc wielką wiedzę oraz miłe wspomnie-
nia. 

Natalia Miśkiewicz (1H) 
  



4 „Kurier Zamkowy” nr 2/2018/2019 
 
Rok z książką 
 

Miłość bez granic 
 

Nick Vujicic- mówca motywacyjny, angażuje się 
w działalność charytatywną, kieruje firmą szkoleniową, 
nagrywa programy radiowe, pisze bestselerowe książki 
i występuje w filmach. To tylko niektóre z jego licznych 
aktywności i nie było nic w tym w tym dziwnego 
i zaskakującego, gdyby nie to, że znajduje na to wszystko 
czas, gdyż jest osobą niepełnosprawną. Cierpi na rzadką 
chorobę, która nazywa się fokomelia. Jest to schorzenie, 
które objawia się brakiem kończyn.  

Nick jest głównym bohaterem książki, który jako 
młody chłopak dorastający w Australii, nie mógł 
zrozumieć, dlaczego Bóg dopuścił do tego, że urodził się 
bez kończyn. Zastanawiał się, czy w przyszłości spotka 
swoją drugą połówkę. Kanae Miyahara wychowywała się 
na drugim końcu świata, w Meksyku. Ze smutkiem 
obserwowała rozpad swojej rodziny i zadawała sobie 
pytanie, czy trwałe, kochające się małżeństwo jest 
w ogóle możliwe. Z czasem Nick odkrył, jaki cel 
wyznaczył mu Bóg, i jego życie nabrało nowego sensu. 
Jednak gdy po kolejnym nieudanym związku pozostało 
mu tylko złamane serce, zaczął wątpić, czy kiedykolwiek 
się ożeni.  Kanae miała za sobą relacje oparte na 
powierzchownym zauroczeniu, ale pragnęła znaleźć 
mężczyznę o silnym charakterze i głębokiej wierze – 
dobry materiał na pobożnego męża i ojca. Kiedy ich 
drogi przecięły się w niezwykłych okolicznościach, Nick 
i Kanae uświadomili sobie, że Bóg posłużył się ich 
bolesnymi doświadczeniami, by przygotować ich na to 
spotkanie… by przygotować ich dla siebie nawzajem! 

W pierwszej wspólnie napisanej książce Nick 
i Kanae odsłaniają kulisy niezwykłej historii swojego 
spotkania, miłości i walki z głosami sceptyków na temat 
ich związku. 

Miłość bez granic to inspirująca opowieść 
o zakochaniu, narzeczeństwie, pierwszych latach 
małżeństwa i doświadczeniach rodzicielskich. Nick 
i Kanae przekonują słowem i przykładem, że nawet jeśli 
zmagamy się z wieloma wyzwaniami, prawdziwa miłość 
pokona wszelkie przeszkody. 

 
 

Serdecznie zapraszam do przeczytania tej książki, 
gdyż ukazuje ona prawdziwą miłość, która jest 
najcenniejsza. Większość osób wybierając partnera 
życiowego zwraca uwagę na wygląd, a nie na 
wewnętrzne piękno. Warto czasami przemyśleć swoje 
zachowanie, zastanowić się nad konsekwencjami i podjąć 
odpowiednią decyzję. 

Daria Błazik (3G)
 

DZIEWCZYNKA W PARKU 
 

Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Pół roku temu zdarzyło się coś strasznego – umarł 
jej tata. Dziewczynka tęskni za wszystkim, co dawniej składało się na życie rodziny: za grą w chińczyka, rozmowami 
przy stole i za brzoskwiniowym sernikiem leczącym smutek. Przede wszystkim jednak brakuje jej wypraw do parku, 
w którym tata, zapalony ornitolog, uczył ją dostrzegać piękno przyrody.  

Nie jest łatwo poradzić sobie z cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć o pewnej tajemnicy powierzonej przez 
tatę. Może również liczyć na kolegę, Jeremiasza, który przywraca uśmiech na jej twarzy. Czy dziewczynka zdradzi 
chłopcu swój sekret? 

Opowieść o wspomnieniach, które bolą, ale też są tym, co posiadamy najcenniejszego. Autorka mówi o śmierci 
i stracie w sposób prosty, a jednocześnie pełen szacunku dla swoich bohaterów i czytelników. 

Monika Wlazło (3G) 
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KĄCIK KULINARNY OLGI MATUSIAK 

 
JESIENNY GAR 

 
SKŁADNIKI: 
• cebula 
• mięso mielone, 0.5kg 
• papryka żółta, czerwona, 2 szt. 
• kukurydza, puszka 
• cukinia, 2 średnie szt. 
• pieczarki, 15 dag 

• przecier pomidorowy, 3 łyżki 
• ziele angielskie, liść laurowy, 
  po 1 szt 
• kostka rosołowa, 2szt 
• papryka ostra w proszku lub świeże 
chili, wg uznania 

PRZYGOTOWANIE: 
Mięso podsmażamy na smalcu z pokrojoną w kostkę papryką, 

pieczarkami i cebulą przyprawiamy do smaku. Gdy warzywa będą pół twarde 
dodajemy pokrojoną w grubą kostkę cukinie. Następnie wrzucamy puszkę 
kukurydzy. Na końcu dodajemy przecier pomidorowy, ziele, liść laurowy i dusimy przez 10 min. 

 
DYNIA ZAPIEKANA Z GRZYBAMI  

 
SKŁADNIKI: 
• 2 średnie dynie 
• 340 g świeżych grzybów 
• 2 cebule 
• 250 g mascarpone 

• 3 łyżki serka śmietankowego 
• 100 g startego parmezanu 
• 3 jajka 
• 1,5 łyżeczki gałki muszkatołowej 

• masło do podsmażenia grzybów 
• sól morska 
• świeżo zmielony pieprz 

PRZYGOTOWANIE: 
Grzyby czyścimy i kroimy na plasterki. Cebule kroimy w kostkę. 

Na patelni podgrzewamy masło i smażymy na nim grzyby i cebule przez około 
10 minut. Wszystko solimy i pieprzymy. Odstawiamy na bok. Piekarnik 
nagrzewamy do 180 stopni. Z dyni odcinamy górę, kapelusik odkładamy na 
bok, a ze środka dyni wydrążamy miąższ zostawiając około 1-centymetrowej 
grubości ściankę. Dynie solimy i ustawiamy do góry nogami. W misce 
mieszamy mascarpone, serek śmietankowy, parmezan, jajka i przyprawy. Do 
serowej masy dodajemy grzyby, mieszamy. Dynie ustawiamy w żaroodpornym 
naczyniu, napełniamy farszem i przykrywamy odciętym kapelusikiem. 
Pieczemy około 60 minut na funkcji termoobiegu. 
 

CIASTO MARCHEWKOWE 
 
SKŁADNIKI: 
• 100 g mąki /T450/ 
• 200 g serka kremowego 
• 3 duże marchewki 
• 1 duże jabłko 

• 2 łyżki przyprawy do piernika  
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• 3 jaja, 7 śliwek 

• 2 łyżki posiekanych orzechów włoskich 
• cukier (do maku) 
• szczypta soli 
• 0,5 cytryny (sok i skórka) 

 
PRZYGOTOWANIE: 
• Piekarnik rozgrzewam do 1750. Tortownicę wykładam papierem do pieczenia. 
• Mąkę przesiewam z solą, przyprawą piernikową, sodą i proszkiem. 
• Marchew myję i ścieram na tarce o grubych oczkach. Jabłko obieram i kroję 
w kostkę. 
• Jajka ubijam na pianę z cukrem. Dodaję ser i cytrynę. Miksuję. Dokładam po 
łyżce mieszanki mącznej. Ciągle miksuję. 
• Orzechy, otartą marchew i jabłko mieszam łyżką z ciastem. 
• Ciasto marchewkowe przekładam na tortownicę i rozsmarowuję 
równomiernie. 
• Śliwki przekrawam i układam powierzchnią ciętą do góry. 
• Piekę około 50-60 minut. 
• Zostawiam na jakieś 15 minut w uchylonym piekarniku. 
• Chłodzę w lodówce.  

 
Smacznego !!! 
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DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO – 1 X 2018 
 

Wyniki 
 

BIEGI PRZEŁAJOWE 
 

CHŁOPCY: 
1. miejsce: Piątek Łukasz (2G) 
2. miejsce: Mizerski Mateusz (2b) 
3. miejsce: Machlański Marcin (1D) 
4. miejsce: Szczepanik Piotr (1G) 
4. miejsce: Piątkowski Hubert (1D) 

DZIEWCZĘTA 
1. miejsce: Pacholczyk Karolina (1a) 
2. miejsce: Pietrzak Weronika (2L) 
3. miejsce: Góra Patrycja (1G) 
3. miejsce: Nowak Ewelina (1G) 

 
PIŁKA NOŻNA 

1. miejsce: KLASA 1D 
2. miejsce: KLASA 2A + Wychowawca 
3. miejsce: KLASA 3L  
4. miejsce: KLASA 1B 
5. miejsce: KLASA 3D i 3H 

TENIS STOŁOWY 
 
1. miejsce: Karolina Marczak (1G) 
2. miejsce: Angelika Michalska (1G) 
3. miejsce: Weronika Zielińska (1G) 
 

 
PIŁKA SIATKOWA 

Dziewczęta: 
1. Weronika Zwierzak, Milena Walczak – 2L 
2. Julia Gołąbek, Weronika Pietrzak – 2L 
2. Marlena Świątek, Monika Kozicka – 3L i 3b 
3. Monika Rzeźniczak, Ewelina Nowak – 1G 

Chłopcy: 
 
1. Michał Sowała, Daniel Gruda – 3b 
2. Paweł Więzowski, Jakub Pilarski – 3G 

 
KOSZYKÓWKA  

Dziewczęta (2D - 1H 16:14): 
Justyna Walczak, Wiktoria Kopacka, Jolanta Sowizdrzał, Katarzyna Janik, Paulina Głowacka . 
Chłopcy (2B/1H - 2B 40:20): 
Wiktor Kędzierski, Damian Szyper, Andrzej Kędzierski, Dawid Kosakiewicz. 
 

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI SPORTOWE: 
 

Podczas powiatowych biegów przełajowych w dniu 21 IX 2018 r. nasi uczniowie uplasowali się na następujących 
miejscach: Chłopcy: Jakub Grądkowski – 1a (3), Mateusz Mizerski – 2b (4), Łukasz Piątek – 2G (5); 
Dziewczęta: Sandra Słociak – 3D (3), Karolina Pacholczyk – 1a (6). 

W sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły się 8 X 2018 r. nasze drużyny chłopców i dziewcząt zajęły 
drugie miejsce w powiecie. (Opiekunowie: p. prof. J. Budzisz i R. Brzeziecki). 

W dniu 15 X2018 r. w Zduńskiej Woli odbyły się finały zawodów organizowanych przez RAJSPORT ACTIVE 
Pomarańczowo i sportowo – ze szkoły na igrzyska olimpijskie śladami olimpijczyka Artura Kozłowskiego. 

Nasza drużyna zdobyła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
Skład drużyny: Łukasz Piątek, Jakub Grądkowski, Marcin Machlański, Bartłomiej Michalski, Hubert Piątkowski 

(opiekun: p. prof. Marek Przybył). 
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DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO – 1 X 2018 

Fot. p. prof. Jacek Gruszka 
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CO WIEMY O JANIE PAWLE II? 
Krzyżówka 

Przyg. Natalia Matusiak 
 

 

Poziomo: 

1. 
Na tej ulicy odbywały się spotkania Jana 
Pawła II z młodzieżą w oknie rezydencji 
arcybiskupów krakowskich. 

3. „Przepowiedział” wybór Polaka na Tron Piot-
rowy w swoim wierszu „Słowiański papież". 

5. Imię ojca Karola Wojtyły. 

6. W tym mieście mieszkał Karol Wojtyła 
w czasie nauki w gimnazjum. 

7. Kraj, do którego Jan Paweł II odbył swoją 
pierwszą pielgrzymkę. 

8. Nazwisko kardynała, który wyświęcił Karola 
Wojtyłę na księdza. 

11. Miesiąc urodzin Karola Wojtyły. 

12. Ukochane miasto Jana Pawła II - tam mieszkał 
w czasie studiów. 

16. „Prymas Tysiąclecia”, którego Karol Wojtyła 
darzył szczególnym szacunkiem. 

18. Ulubione ciastka młodego Karola Wojtyły. 
19. Imię brata Karola Wojtyły. 

 

Pionowo: 
 

2. Miesiąc śmierci papieża. 

4. Kraj, do którego Jan Paweł II odbył najwięcej 
pielgrzymek. 

7. W tej miejscowości koło Kielc została 
odprawiona Msza Św. w 1991 roku. 

9. 
Choroba ........, na którą Papież chorował 
kilkanaście lat przed śmiercią, a która 
objawiała się m.in. drżeniem rąk i głowy. 

10. Poemat Jana Pawła II wydany w 2003 roku 
w sześciu językach to ..............rzymski. 

13. Zdrobnienie, którego używano w stosunku do 
młodego Karola Wojtyły. 

14. Nazwisko osobistego sekretarza Jana Pawła II. 

15. 
Taki przydomek otrzymał Jan Paweł II 
w związku ze swymi licznymi podróżami - 
Papież .......... 

17. Najbardziej bliski sercu Papieża rodzaj sztuki 
widowiskowej. 

 

 
Z DZIAŁALNOŚCI TWI „ZAMKOWA 15” 

 
3 października odbyło się spotkanie z p. Agnieszką Jarzębowską – sieradzką poetką, autorką utworów 

lirycznych i satyrycznych oraz polonistką. Zorganizowane zostało przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 
„Zamkowa 15” w ramach cyklu „Ludzie z pasją”. Wzięło w nim udział 31 osób – uczniowie z klas: 2D, 2G i 3L. Pani 
Jarzębowska należy do Koła Literackiego „Anima”, które działa w Sieradzu od 2002 roku, do Nieformalnej Grupy 
„Poeci po Godzinach” oraz do Międzynarodowej Grupy Literacko – Artystycznej „Kwadrat”. Opowiedziała nam 
o swoich podróżach do Włoch, Anglii, Austrii i o bardzo ciekawych spotkaniach z poetami z tych  krajów, 
o warsztatach poetyckich organizowanych w Łodzi. Zaprezentowała też swoje utwory liryczne i fraszki. Wiersze 
naszego gościa zostały przełożone na wiele języków, m. in. na angielski, niemiecki, niderlandzki, litewski, słowacki, 
szwedzki, bułgarski, włoski i serbski. 

Spotkanie udowodniło nam, że poeci to nie tylko ci, których teksty znajdziemy w podręcznikach, ale ludzie, 
którzy żyją wokół nas i za pomocą słów opisują otaczający ich świat, emocje i ulotne chwile. 

Ibis 
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10 LAT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW "ZAMKOWA 15"!!! 

 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na 

Zamkowej dzieje się naprawdę bardzo dużo! Wśród 
wielu form pracy pozalekcyjnej z uczniem, mamy 
prężnie działające od dziesięciu lat Towarzystwo 
Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. Rozpoczęło ono 
działalność kilka miesięcy przed oficjalnym 
zarejestrowaniem – spotkaniem młodzieży z nieżyjącym 
już dziś znanym w Sieradzu łacinnikiem, wieloletnim 
profesorem I LO im. Kazimierza Jagiellończyka, panem 
Karolem Oleckim. Odbyło się ono 28 kwietnia 2008 
roku. Dzień później miało miejsce pierwsze spotkanie 
ośmioosobowej grupy inicjatywnej poświęcone 
powołaniu stowarzyszenia o jeszcze wtedy 
nieskonkretyzowanej nazwie. Wkrótce powstał projekt 
statutu, powołano Zarząd i przyjęto nazwę: Towarzystwo 
Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. Tak powstało 
niezwykłe stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej 
w Sieradzu, skupiające zarówno uczniów, absolwentów, 
jak i nauczycieli oraz członków spoza szkoły. Ma ono na 
celu integrację środowiska lokalnego, wspieranie 
wszelkich pomysłów i inicjatyw, głównie 
młodzieżowych, rozpowszechnianie wiedzy z różnych 
dziedzin i popularyzowanie dokonań uczniów. 

7 października 2018 roku minęło dziesięć lat od 
zarejestrowania TWI „Zamkowa 15” w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Przez ten czas w szkole odbyło się 
wiele spotkań z ciekawymi osobami: artystami, 
biznesmenami, dziennikarzami, wolontariuszami 
z innych krajów europejskich, fotografikami, politykami, 
przedstawicielami różnych instytucji lokalnych. 
Organizowaliśmy także wystawy, różnorodne warsztaty, 
wycieczki, kiermasze, jarmarki świąteczne i konkursy. 
Od kilku lat na koniec roku szkolnego najaktywniejsi 
członkowie Towarzystwa otrzymują jednorazowe 
nagrody pieniężne. Wszystkie działania TWI „Zamkowa 
15” od dziesięciu lat skupione są wokół pięciu cykli: 
„Świadkowie historii”, „Ludzie z pasją”, „Sieradz – moja 
mała ojczyzna”, „Poznajemy inne kultury” i „Kuchnie 
świata”. 

W bardzo bogatej i różnorodnej działalności naszego 
Towarzystwa na plan pierwszy wysuwają się spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Niektórzy z prelegentów zawitali do 
naszej szkoły już kilka razy, np. dziennikarz Krzysztof 
Lisiecki, poeta Jerzy Bednarek, dyrektor sieradzkiego 
więzienia Ireneusz Wolman, „świadek historii” Antoni 
Firlit, emerytowana dyrektor naszej szkoły Ignacja Buda, 
poeta Jerzy Nadratowski, znawca teatru  Jerzy Kaszuba 
czy znany lokalny historyk Jan Pietrzak. Przeprowadził 
on nie tylko kilka prelekcji w klasach, ale także 
oprowadzał nas po ciekawych miejscach miasta 
i regionu. W trakcie prawie sześćdziesięciu spotkań 
uczniowie mieli okazję posłuchać wspomnień licznych 
„świadków historii” (dotyczyły one głównie obu wojen 
światowych), poznać zainteresowania wielu „ludzi 
z pasją”, oglądać zdjęcia (np. z misji w Iraku czy też 
z licznych podróży turystycznych prelegentów), filmy 

(np. film p. Krzysztofa Lisieckiego o światowej sławy 
fryzjerze pochodzącym z Sieradza, Antoine 
Cierplikowskim), przyjrzeć się książkom napisanym 
przez naszych gości, poznać pracę „ludzi biznesu”, 
przedsiębiorców, pracowników instytucji kulturalnych 
miasta (np. Sieradzkiego Centrum Kultury, Centrum 
Informacji Kulturalnej, „Naszego Radia”, PTTK, 
Towarzystwa Przyjaciół Sieradza, Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia), pracowników więzienia, jednostki 
wojskowej, policji, dowiedzieć się o sukcesach 
zawodowych absolwentów naszej szkoły, poznać ludzi 
pochodzących z innych zakątków świata czy też Polaków 
mieszkających długo za granicą, posłuchać znanych 
w kraju polityków, np. posła p. Cezarego Tomczyka, 
porozmawiać z pedagogami, nauczycielami, 
sportowcami, dziennikarzami, poetami, fryzjerami, 
malarzami, przyrodnikami, fotografikami, podróżnikami. 
Niektóre spotkania miały charakter nietypowy – np. 
sieradzki przedsiębiorca p. Eugeniusz Witkowski zaprosił 
nas na spotkanie do swojej nowo wybudowanej Galerii 
Rondo, ugościł nas w tamtejszej kawiarni i wszystkim 
uczestnikom zaproponował po rozmowie grę w kręgle 
w profesjonalnej nowej kręgielni; pan Jerzy Nadratowski 
na spotkanie poetyckie przygotował oprawę muzyczną 
i zaprosił też aktorkę, która czytała jego wiersze; pan Jan 
Pietrzak o sieradzkim cmentarzu opowiadał nam nie 
w klasie, ale właśnie pośród zabytkowych grobów, a o 
związkach Marii Dąbrowskiej z Ziemią Sieradzką – 
podczas wycieczki m.in. do Piorunowa, gdzie pisarka 
ponoć tworzyła Noce i dnie; o życiu Włocha w Polsce i o 
oryginalnej kuchni włoskiej rozmawialiśmy z obco-
krajowcem w jego restauracji „Beppe” w Zduńskiej 
Woli, gdzie mogliśmy też przyjrzeć się przygotowywaniu 
pizzy oraz skosztować tego najbardziej typowego 
włoskiego dania; obcokrajowcy z różnych krajów, 
mieszkający w Polsce, opowiadali o swoich ojczyznach 
podczas I Jarmarku Bożonarodzeniowego w 2008 roku. 

Równie ważne, jak spotkania z ciekawymi ludźmi, 
są w działalności TWI „Zamkowa 15” różnorodne 
warsztaty. Spotkań w takiej formie odbyło się już 
dwadzieścia. Były to np. warsztaty fotograficzne 
(prowadzone przez fotografa p. Ludwika Bobrycza oraz 
przez prezesa Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficz-
nego p. Ryszarda Sierocińskiego), warsztaty kulinarne 
(kuchnia włoska i arabska), warsztaty przygotowywania 
stroików świątecznych, palm wielkanocnych, wycinanek 
sieradzkich (artystka ludowa p. Józefa Chaładaj), ozdób 
choinkowych techniką origami, lepienia baranków 
wielkanocnych (s.Teresa Brzozowska), aniołów z masy 
solnej (artysta plastyk p. Agata Pawlaczyk) czy tworzenia 
kartek świątecznych (artysta plastyk p. Urszula 
Lisowska). We współpracy z Fundacją FERSO 
zorganizowane zostały także liczne warsztaty dla 
młodzieży naszej szkoły prowadzone przez 
wolontariuszy: na temat ochrony środowiska naturalnego, 
praw zwierząt, różnic kulturowych, stereotypów, 
eurowolontariatu i inne. 
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W ciągu dziesięcioletniej działalności 

zorganizowaliśmy 13 wycieczek. Niektóre z nich miały 
na celu zaznajomienie uczniów z najciekawszymi 
zakątkami naszego miasta, ale było też kilka wycieczek 
autokarowych, np. do Zduńskiej Woli, Szadku 
i Piorunowa (śladami znanych postaci), do Jeziorska, 
Siedlątkowa i Warty, do Załęczańskiego Parku 
Krajobrazowego, do Uniejowa czy do Łodzi. Większość 
zorganizowanych wycieczek miała charakter nagrody dla 
najaktywniej działających członków Towarzystwa. 

Od dziesięciu lat TWI „Zamkowa 15” ma własną 
małą „Galerię Sztuki” na pierwszym piętrze naszej 
szkoły. Łącznie zorganizowano już 27 wystaw. Niektóre 
z nich można było oglądać w szkolnych gablotach, ale 
większość to wystawy w antyramach na ścianach 
korytarza. Były to fotografie i prace plastyczne uczniów i 
artystów, podziwiane nie tylko przez społeczność szkolną 
(np. na otwarciu wystawy zdjęć pana Ludwika Bobrycza 
z wyjazdu do Ziemi Świętej byli obecni liczni goście, np. 
ówczesny prezydent miasta pan Jacek Walczak, prezes 
Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego pan Ryszard 
Sierociński, a później wystawę tę oglądali m.in. 
podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego i Kolegium 
Języków Obcych). Większość wystaw w Galerii TWI 
„Zamkowa 15” to efekt szkolnych konkursów 
fotograficznych i plastycznych, np. „Wiosna, wiosna...”, 
„Wspomnienie lata”, „Barwy jesieni”, „Wspomnienia z 
wakacji”, „Moja mała ojczyzna – pomniki przyrody”, 
„Drzewa”. Na szczególną uwagę zasługuje promowanie 
uzdolnionych plastycznie uczniów naszej szkoły. Dzięki 
TWI „Zamkowa 15” wystaw autorskich doczekali się: 
Mateusz Chrabelski („Impresje”), Agata Powalska 
(„Kobiecym okiem...”), Wiktoria Szczepaniak („Świat 
widziany ołówkiem”, „Wyciągnięte z segregatora”) oraz 
Dawid Kosakiewicz („Kosa o ludziach i samochodach”). 
Swoje prace prezentowali także nauczyciele (np. p. Jacek 
Gruszka) oraz artyści z Sieradza (np. p. Ludwik Bobrycz 
czy p. Agata Pawlaczyk). Kilka razy pokazywaliśmy 
w naszej Galerii zdjęcia podsumowujące działalność 
Towarzystwa w ostatnich latach. 

TWI „Zamkowa 15” to także organizator licznych 
jarmarków i kiermaszy. Co roku w grudniu odbywa się 
w naszej szkole wielki Jarmark Bożonarodzeniowy, który 
wpisał się już na stałe w kalendarz placówki. Połączony 
jest on z konkursami nt. tradycji świątecznych 
(w różnych formach, często kilkuetapowymi), 
prezentacjami, kiermaszami wypieków, ozdób 
choinkowych oraz kartek. Tradycyjne jarmarki 
wielkanocne Towarzystwa czasem odbywały się nie 
tylko w naszej szkole, ale także w I LO im. Kazimierza 
Jagiellończyka, w II LO im. Stefana Żeromskiego i w 
ZSP Nr 1. Sprzedawano na nich wypieki świąteczne, 
kartki i ozdoby. Zorganizowaliśmy także inne kiermasze, 
np. Rogali Świętomarcińskich, Sałatkowy, Pierniczków 
czy Wiosennych Przekąsek. Cieszą się one dużą 
popularnością. Dochód z kiermaszy służy działalności 
statutowej Towarzystwa. 

Inne ważne działania TWI „Zamkowa 15” to stała 
współpraca z wolontariatem szkolnym, z Ochotniczym  

 
Hufcem Pracy w Sieradzu, wspieranie finansowe 
rozmaitych inicjatyw, np. zakup upominków dla dzieci 
z Domu Dziecka w Rafałówce, niezbędnych środków 
czystości dla powodzian, zniczy i kwiatów na groby 
zmarłych nauczycieli, wspieranie „Szlachetnej Paczki”, 
współpraca ze świetlicą środowiskową „Światełko 
dzikuska”, zorganizowanie szkolnego konkursu 
przedsiębiorczości, udział członków w licznych 
warsztatach i szkoleniach (zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli) – np. „Młodzież w działaniu”, 
„Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizac-
ję pozarządową”, „Działalność gospodarcza i działalność 
odpłatna organizacji pozarządowych”, „Biznesplan firmy 
społecznej”, „Zarządzanie międzynarodowymi projekta-
mi młodzieżowymi” oraz inne inicjatywy. 

Działające od dziesięciu lat Towarzystwo ma 
jeszcze wiele planów na przyszłość. W skład obecnego 
Zarządu wchodzą panie: Nina Zemła (prezes), Iwona 
Bednarek (wiceprezes), Katarzyna Focht, Katarzyna Pilc-
Vinci oraz pan Jacek Gruszka. W ciągu dekady w pracę 
Towarzystwa zaangażowanych było łącznie ponad 200 
członków. TWI „Zamkowa 15” wpisało się trwale nie 
tylko w historię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Sieradzu, ale także miasta. Mamy nadzieję, że 
pomysłów na rozmaite inicjatywy nie zabraknie i że 
nadal uczniowie będą mogli korzystać z licznych 
inicjatyw kulturalnych organizowanych przez 
Towarzystwo – spotkań, konkursów, warsztatów, 
wycieczek, jarmarków i wystaw. 

P. prof. Katarzyna Pilc-Vinci  
sekretarz TWI „Zamkowa 15” 

 
KOMUNIKATY 

 
W październiku w bibliotece szkolnej możemy 

zapoznać się z dwoma wystawami: pierwsza poświęcona 
jest 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, a druga 
ukazuje udział pisarzy polskich w I wojnie światowej. 

W dniach 3-4 X uczniowie z klasy 2L i 4L 
uczestniczyli w konferencji kosmicznej wraz z p. prof. 
A. Dutkiewicz. 

W środę 3 X do Powiatowej Biblioteki Publicznej na 
wykład pani Ewy Jaśkiewicz pt. „Przysłowia polskie 
i wyrazy zapomniane” udały się klasy 1a i 1b pod opieką 
p. prof. G. Brodackiego, S. Dęgi-Frątczak i K. Pilc-Vinci. 

W poniedziałek 8 X do Charłupi Małej wybrała się 
klasa 3c pod opieką p. prof. R. Brzezieckiego i D. Danie-
lewskiego. 

We wtorek 9 X na lekcji 4 i 8 wysłuchaliśmy audycji 
o Marii Dąbrowskiej, którą przygotowała klasa 3b pod 
kierunkiem p. prof. S. Dęgi. 

We wtorek 9 X na wycieczkę do Łodzi wybrały się 
klasy 4D i 4H pod opieką p. prof. J. Budzisz i K. Smus. 

W piątek 19 X do Kalisza udała się klasa 2D wraz z 
p. prof. A. Bzdurską i B. Wysotą. Uczniowie i opiekunowie 
w kinie „Helios” obejrzeli film pt. Dywizjon 303. 

W środę 24 X na „Lekcję w kinie” do Teatru 
Miejskiego udały się klasy 4D, 4H i 4L pod opieką p. prof. 
S. Dęgi-Frątczak i K. Pilc-Vinci. Uczniowie zdobyli wiedzę 
o tworzeniu adaptacji filmowych i obejrzeli film pt. Nerve. 


