
KONCERT PIEŚNI 
PATRIOTYCZNYCH 

„KU NIEPODLEGŁEJ” 
 

W piątek 10 listopada odbył się Koncert pieśni 
patriotycznych „Ku Niepodległej” zorganizowany 
z  inicjatywy Szkolnego Wolontariatu. Wolontariuszki 
podczas zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego 
uświadomiły sobie, w jak trudnych czasach żyli młodzi 
ludzie w czasie II wojny światowej i jak wielu z nich 
zginęło. Doszły do wniosku,  że dzisiaj nie musimy 
dokumentować przywiązania do ojczyzny w walce 
i zdarza się, iż czasami  w ogóle zapominamy o takich 
wartościach jak: ojczyzna, wolność, honor.  Wielu z nas 
wstydzi się zaśpiewać hymn narodowy  i nie zna jego 
słów! Stąd pomysł nietypowej lekcji historii opowiedzia-
nej za pomocą pieśni patriotycznych. 

Koncert miał przypomnieć o tym, „że naród, który 
traci pamięć, przestaje być narodem”. Przypomnieniu 
najważniejszych faktów z historii Polski służyła też 
dekoracja sali gimnastycznej – na drabinkach umieszczo-
no daty, które powinien znać każdy Polak. 

Program przygotowali: Klaudia Wierzbicka, Beata 
Rył, Katarzyna Szydłowska, Patrycja Żurawska, Ewelina 
Binek, Elwira Kielek, Justyna Wlazło, Wioleta Zimna, 
Magdalena Pędziwiatr, Klaudia Jaros, Gabriela Gonerska, 
Filip Marciniak z kl. 4D, Sylwia Ziętek, Zuzanna Ślipek z 
kl.4G, Klaudia Owczarek z kl.4H, Dominika Dzimińska, 
Martyna Mikulska, Magdalena Prylińska z kl.3D, Julia 
Gołąbek, Patrycja Szałek, Julia Sobierajska, Weronika 
Zwierzak z kl. 1L oraz Zuzanna Pierzakowska z kl. 2b. 

Za sprzęt odpowiedzialni byli: Kamil Pisarek z kl.4L 
oraz Kamil Pędzik i Sebastian Serafiński  z kl.4D.  

Dekorację przygotowali: p. prof. Anna Barwaśna 
i p. prof. Waldemar Grzesiak. W pracę włączyli się 
również: p. prof. Urszula Lisowska, p. prof. Marcin 
Świniarski, wolontariuszki, uczennice z klasy 2L i 3L 
technik organizacji reklamy oraz uczniowie z 4D i 2c. 

Całość koordynowały p. prof. Iwona Bednarek 
i p. prof. Zofia Grzesiak. 

Ibis 
PS W poniedziałek 12 XI na lekcji 3 i 9 wysłuchaliśmy 
audycji poświęconej 99 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Audycję przygotowali uczniowie z klasy 
2a pod opieką p. prof. Sylwii Dęgi-Frątczak i Magdaleny 
Skoczylas. 

 

PRZYZNANIE STYPENDIÓW 
„POKOLENIE JP II” 

 
W naszej szkole już od 12 lat przyznawane są 

Stypendia „Pokolenie JP II”. Inicjatorem tej inicjatywy 
był, pracujący w naszej szkole, ksiądz Andrzej 
Ziemieśkiewicz. Pomysł zrodził się jako odpowiedź na 
bardzo duże zaangażowanie młodzieży w organizację 
rekolekcji szkolnych, przedstawień związanych z 
wyborem papieża Jana Pawła II, przedstawień 
jasełkowych, misteriów wielkanocnych, czy udziału we 
wspólnocie modlitwy szkolnej. Stypendium miało być  

 
przejawem docenienia zaangażowania młodzieży w życie 
religijne szkoły. Inicjatywa ta nie mogłaby przez tyle lat 
istnieć bez ludzi „wielkiego serca”:  nauczycieli z naszej 
szkoły, nauczycieli emerytów oraz wielu innych 
życzliwych osób. 

Stypendystów wybiera Kapituła Stypendium 
„Pokolenia JP II”, składająca się z księdza infułata 
Andrzeja Ziemieśkiewicza, pani dyrektor Anny Pietrzak 
oraz emerytowanych nauczycielek: pani Marii Bogdańskiej 
i pani Henryki Głogowskiej. 

W roku szkolnym 2017/2018 przyznano stypendia 
czterem uczennicom klas maturalnych: Klaudii Owczarek 
(4H), Klaudii Wierzbickiej (4D), Beacie Rył (4D) 
i Katarzynie Szydłowskiej (4D). 

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 
w Parafii św. Floriana w Uniejowie. Poprzedzona została 
Mszą św. w intencji stypendystów i ich rodziców, której
przewodniczył ks. Andrzej Ziemieśkiewicz a oprawę 
liturgiczną i muzyczną przygotowali sami stypendyści. Po 
uroczystości w kościele stypendyści wykonali wiele 
pamiątkowych zdjęć, a następnie kapituła wraz ze 
stypendystami i ich rodzicami udała się na obiad do 
pobliskiej restauracji. 

Stypendyści składają podziękowanie ks. Andrzejowi 
Ziemieśkiewiczowi za gościnne przyjęcie w Uniejowie. 

D.D.
 

W NUMERZE: 
 

• Z tegorocznym laureatem literackiej Nagrody Nobla – 
spotkasz się na s. 3; 
• Jak było w St, Marienthal? – dowiesz się na s. 5; 
• Krzyżówkę o Janie Pawle II – rozwiążesz na s. 8; 
• Wyniki ze szkolnego dnia sportu – znajdziesz na s. 10. 
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STYPENDIUM „POKOLENIE JP II” 
Fot. pani Małgorzata Zimnowłocka 
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Nagroda Nobla w dziedzinie literatury za rok 2017 
 

Parę słów o nagrodzie... 
 

Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia 
naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione 
ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu – 
Alfreda Nobla. Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody odbyła się w 
Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 1901 roku. Pokojową 
Nagrodę Nobla otrzymali wtedy Jean Henri Dunant, założyciel Czerwonego 
Krzyża i Frédéric Passy. Od 1902 roku nagrody są wręczane przez króla 
Szwecji. 
 

Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 
 

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał Kazuo 
Ishiguro – brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia. Według Akademii 
Ishiguro w swoich powieściach „o wielkiej emocjonalnej sile odkrył 
pustkę kryjącą się za złudnym poczuciem łączności ze światem”. 

 

Parę słów o laureacie... 
 

Urodził się w Nagasaki w Japonii, ale jego rodzina 
przeprowadziła się do Anglii w 1960, kiedy miał pięć lat. Obecnie 
mieszka w Londynie. W 1986 roku otrzymał nagrodę Whitbread 
Award za swoją drugą powieść Malarz świata ułudy (An Artist of 
the Floating World), a w 1989 roku Nagrodę Bookera za trzecią 
powieść Okruchy dnia (The Remains of the Day). Za powieść 
Nie opuszczaj mnie (Never Let Me Go) był nominowany do 
Nagrody Bookera w 2005 roku. 

Powieść Okruchy dnia w 1993 roku została zekranizowana 
pod tym samym tytułem. Reżyserem był James Ivory, a Anthony 
Hopkins zagrał postać kamerdynera Stevensa. Powieść Nie 
opuszczaj mnie została zekranizowana w 2010 roku pod tym 
samym tytułem przez Marka Romanka. 

 Justyna Wlazło (4D) 

 
Sięgnijmy po skandynawski kryminał: 

 
Pierwszy śnieg 

 
Jest listopad, w Oslo właśnie spadł pierwszy śnieg. Birte Becker po 

powrocie z pracy do domu chwali syna i męża za ulepienie bałwana 
w ogrodzie. Nie jest on jednak ich dziełem. Stają przy oknie i widzą, że 
bałwan jest skierowany twarzą w stronę domu. Patrzy wprost na nich. W tym 
samym czasie komisarz Harry Hole otrzymuje anonimowy list podpisany: 
„Bałwan”. Zaczyna dostrzegać wspólne cechy dawnych, niewyjaśnionych 
spraw. Okazuje się, że wraz z pierwszymi oznakami zimy do gazet trafia 
informacja o nowym morderstwie. Ofiara jest zawsze zamężną kobietą, 
a jednocześnie w pobliżu miejsca zbrodni pojawia się bałwan. 

Wszystko wskazuje na to, że po Oslo i okolicach znów krąży seryjny 
zabójca… 

Monika Wlazło (2G) 
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„KU NIEPODLEGŁEJ” 
Fot. p. prof. Jacek Gruszka 
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SPOTKANIE W ST. MARIENTHAL 
 

W niedzielę 15 X 2017 r. Dominika Dzimińska, 
Natalia Iżykowska, Paulina Kwiatkowska (3D), Patrycja 
Krawczyńska (2D) i Aleksandra Fornalczyk (4G) 
pojechały na tydzień do St. Marienthal – niemieckiego 
miasta znajdującego się niedaleko polskiej granicy. 

Wyjechałyśmy z Sieradza po godzinie 13.00. Podróż 
trwała niedługo, niecałe 4 godziny. 

Kiedy dotarłyśmy na miejsce, poszłyśmy po odbiór 
kluczy do pokoi. Na początku obawiałyśmy się 
pierwszego spotkania z naszymi nowymi współ-
lokatorkami. Musiałyśmy bowiem zacząć komunikować 
się w obcym języku. Wieczorem odbyło się spotkanie 
powitalne, na którym zgromadzili się wszyscy tegoroczni 
uczestnicy. Tego dnia, oprócz nas, do St. Marienthal 
przybyli także uczniowie z Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, 
Czech, Łotwy oraz Bośni i Hercegowiny. 

Następny dzień zaczęliśmy od wspólnego śniadania. 
Później odbyły się zajęcia integracyjne, podczas których 
młodzież mogła lepiej się poznać. Były to gry i zabawy 
oraz prace w grupach. Później dowiedzieliśmy się, do 
jakich warsztatów nas przydzielono. Dominika i Paulina 
– grupa muzyczna (Band); Natalia, Ola i Patrycja – 
filmowanie (Spots). Następnie wyjaśniono nam, na czym 
będzie polegać nasza praca. Po zjedzeniu kolacji (18.00-
19.30) poszłyśmy na „wieczorek”, w trakcie którego 
zaprezentowałyśmy nasz kraj. Po nas wystąpili uczniowie 
z Łotwy. 

Kolejnego dnia, po zjedzeniu śniadania, wszyscy 
rozpoczęli swoje zajęcia. Grupa muzyczna miała lekcje 
śpiewu, natomiast grupa filmowa została zapoznana 
z obsługą profesjonalnego sprzętu (m.in. jak prawidłowo 
trzymać kamerę czy jak wyostrzyć obraz). Uświadomio-

no nas również o sposobach ujmowania postaci podczas 
nagrywania, tzw. „field sizes” oraz wykorzystaniu 
perspektywy. Po lekcji teorii przyszedł czas na zajęcia 
praktyczne. Zostaliśmy podzieleni na grupy. W każdej 
z grup wszystkie osoby były innej narodowości. Efekty 
naszych prac zostały później dokładnie omówione. Po 
kolacji znów odbyło się spotkanie, na którym 
zaprezentowały się kolejne kraje. Tym razem byli to 
Niemcy i Szwedzi. Wieczorem większość osób udała się 
do pokoju kominkowego. Spędziliśmy tam miło czas 
pijąc niemieckie piwo i rozmawiając. 

W środę, czwartek i piątek kontynuowałyśmy nasze 
zajęcia. Było mnóstwo pracy, jednak efekty końcowe 
okazały się jak najbardziej satysfakcjonujące. W trakcie 
tych dni poznaliśmy bliżej zwyczaje Hiszpanów, 
Czechów, Bośniaków oraz powitaliśmy nowych gości 
pochodzących z Chin. W czwartek byliśmy także 
w Goerlitz, gdzie przebiega granica między Polską a 
Niemcami. Spędzaliśmy tam czas na zwiedzaniu miasta. 

Sobota była dniem podsumowania naszych dokonań. 
Wieczorem odbyła się impreza pożegnalna. W niedzielę 
po zjedzeniu śniadania wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do Polski. 

Jesteśmy bardzo zadowolone z naszego wyjazdu. 
Dowiedziałyśmy się wiele ciekawych rzeczy oraz 
poznałyśmy mnóstwo nowych osób. 

Pobyt w St. Marienthal nie był dla nas odpoczyn-
kiem. Musiałyśmy dużo pracować i przełamać barierę 
językową, co w pierwszych dniach było dla nas trudne. 
Jednak cieszymy się, że dałyśmy radę. Przy okazji 
sprawdziłyśmy swoje umiejętności językowe. 

Natalia Iżykowska (3D)
 

LISTOPAD 
 

Złote, żółte i czerwone  
       Opadają liście z drzew,  
Zwiędłe liście w obcą stronę  
       Pozanosił wiatru wiew.  
 
Nasza chata niebogata,  
       Wiatr przewiewa ją na wskroś,  
I przelata i kołata, 
       Jakby do drzwi pukał ktoś.  
 
W mokrych cieniach listopada  
       Może ktoś zabłąkał się?  
Nie, to tylko pies ujada.  
       Pomyśl także i o psie.  
 
Strach na wróble wiatru słucha,  
       Sam się boi biedny strach,  

 

Dmucha plucha-zawierucha,  
       Całe szyby stoją w łzach.  
 
Jakiś wątły wóz na szosie  
       Ugrzązł w błocie aż po oś,  
Skrzypią, jęczą w deszczu osie,  
       Jakby właśnie płakał ktoś.  
 
Mgły na polach, ciemność w lesie,  
       Drga jesieni smutny ton,  
Przyjdzie wieczór i przyniesie  
       Sny i mgły, i stada wron.  
 
Wyjść się nie chce spod kożucha,  
       Blady promyk światła zgasł,  
Dmucha plucha-zawierucha,  
       Zimno, ciemno, spać już czas. 

Jan Brzechwa
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ST. MARIENTHAL 2017 
Fot. p. prof. Karolina Smus 
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ROK Z KSIAŻKĄ 
 

„Rywalki” – Kiera Cass 
 

Główną bohaterką powieści jest America Singer, należąca do kasty 
piątek, która spełnia warunki do wzięcia udziału w Eliminacjach na żonę 
księcia Illei. Dziewczyna nie ma jednak zamiaru tracić czasu na 
rywalizację, ponieważ swoje serce oddała Aspenowi i woli popełnić 
mezalians niż zostać małżonką Maxona. Jednak pod wpływem matki i po 
namowie ukochanego składa formularz, wierząc, iż nie ma najmniejszych 
szans na wylosowanie. 

Niestety, los czasem płata figle i America zostaje wybrana do 
reprezentowania swojej prowincji w wyścigu o serce księcia. Po 
ogłoszeniu wyników jej życie ulega diametralnej zmianie, a szanse na 
szczęśliwą przyszłość z Aspenem przepadają bezpowrotnie. Dziewczyna 
jest załamana, ale postanawia wykorzystać niechciany dar w możliwie 
najlepszy sposób. 

Akcja powieści rozgrywa się po trzeciej wojnie światowej. Na 
terenach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych uformowano nowe państwo 
– Illea. Naród został podzielony na kasty – od jedynek, do których 
należała rodzina królewska, po ósemki, które stanowiły margines 
społeczny. Im wyżej rodzina plasowała się w hierarchii, tym miała lepsze 
warunki do życia i rozwoju. I choć możliwy był awans społeczny oraz 
zawieranie związków małżeńskich między osobami należącymi do 
różnych grup, w praktyce zdarzało się to bardzo rzadko i wymagało 
dopełnienia mnóstwa formalności. Wyjątek stanowił książę, który dla 
podtrzymania morale nie zawsze posłusznego narodu brał za żonę dziewczynę z ludu, która była wybierana podczas 
procesu eliminacji. Ale mimo wysiłku i unikania błędów sprzed wojny nie udało się stworzyć idealnego kraju. 
Obywateli niższych klas dotykały bieda oraz głód, a niezadowolenie społeczne znalazło ujście w tworzeniu grup 
rebeliantów, którzy regularnie atakowali instytucje rządowe i siedzibę władcy. Autorka w ciekawy sposób połączyła 
elementy baśni i reality show. Zabrała czytelników do królestwa przyszłości i pozwoliła  im być świadkami wyścigu 
trzydziestu pięciu dziewczyn o koronę. Wszystkie mają jeden cel, choć kierują nimi różne intencje. Wyjątkiem jest 
America, której nie zależy na zdobyciu serca Maxona, choć nie ukrywa, że pełny żołądek i wsparcie finansowe dla 
rodziny są dla niej ważne. Bohaterka ujmuje swą szczerością i bezpośredniością. 

Z przyjemnością obserwować można przemiany, zachodzące w niej pod wpływem wydarzeń na dworze 
i znajomości z księciem, który w rzeczywistości niewiele miał wspólnego z wyobrażeniami dziewczyny na jego temat. 
Brak w powieści nieco skupienia się na emocjach bohaterów i dopracowania ich portretów psychologicznych. Relacje 
między uczestniczkami eliminacji zostały przedstawione raczej delikatnie, a biorąc pod uwagę stawkę, młode damy 
powinny mieć bardziej wyostrzone pazurki. Wątek romantyczny, mimo sztampowego początku został zrealizowany 
dość interesująco. Przygoda z Rywalkami to interesujące doświadczenie, które pozostawia czytelnika z poczuciem 
niedosytu i rozbudzoną przed lekturą kolejnego tomu cyklu ciekawością. 

Powieść Kiery Cass to naprawdę interesująca lektura – przede wszystkim dla kobiet. 
Justyna Wlazło (4D) 

A MOŻE DO KINA? 
 

„TRZY METRY NAD NIEBEM” 
 

Jakiś czas temu obejrzałam bardzo interesujący hiszpański melodramat, a przy tym film młodzieżowy: Trzy metry 
nad niebem w reżyserii Fernando González Molina. Jego światowa premiera odbyła się 3 grudnia 2010 r. 

Film ten opowiada historię dwóch młodych ludzi z zupełnie innych światów. Babi, dziewczyna z tak zwanego 
dobrego domu, świetna uczennica i przykładna córka na skutek pogmatwanego splotu przypadków, poznaje Hugona, 
agresywnego chuligana, którego życie składa się z ćwiczeń na siłowni, wyścigów na motorze i bezsensownych 
bijatyk. Mimo krańcowo różnych charakterów i sprzeciwu matki Babi, zakochują się w sobie bez pamięci. Pod 
wpływem tej miłości, zmieniają się oboje. Babi otwiera sie bardziej na świat, dojrzewa, a Hugo staje się bardziej 
łagodniejszy, refleksyjny. Babi jest jedyną osobą, której Hugo powierza swój mroczny sekret, który tłumaczy jego 
agresywne zachowania. Jaki? – tego już Wam nie powiem, obejrzyjcie film. 

Film mi się bardzo podoba. Pokazuje prawdziwe życie „po zranionym sercu” oraz „pozbieranie się” głównego 
bohatera po tym, co przeżył. Bardzo polecam go Waszej uwadze 

Magdalena Wojtkiewicz (1L) 
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CO WIESZ O JANIE PAWLE II ? 
 

KRZYŻÓWKA PAPIESKA 
Przyg. Daria Błazik 

 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

           X         

6.                    

7.               X     

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

 
1. Miesiąc, w którym wybrano Go na papieża. 
2. Jego ulubiona modlitwa. 
3. Ulubiona pieśń Papieża. 
4. Uniwersytet, na którym rozpoczął studia tuż przed wojną. 
5. Przezwisko Papieża z lat dzieciństwa. 
6. Jego rodzinne miasto 
7. Dewiza życiowa Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzona w papieskim testamencie. 
8. W 2011 roku nastąpiła Jego… 
9. Imię z bierzmowania Jana Pawła II. 
10. Lubił tam jeździć na wypoczynek. 
11. Ptak, który został wypuszczony po mszy pogrzebowej Papieża (symbolizuje Ducha Świętego). 
12. Nowa część tajemnic różańcowych wprowadzona przez Jana Pawła II. 
 

„PÓŁ ŻARTEM – PÓŁ SERIO” 
 
W czwartek 12 X 2017 roku w galerii TWI „Zamkowa 15” otwarto wystawę „Pół żartem, pół serio – fryzury 

i karykatury”.  Rysunki współczesnych i historycznych fryzur wykonały byłe i obecne uczennice technikum usług 
fryzjerskich, natomiast karykatury nauczycielek i znanych postaci – Patrycja Żurawska (4D). 
 

WOLONTARIUSZKI OPIEKUJĄ SIĘ GROBEM JÓZEFA SZUMSKIEGO 
 

Józef Szumski, ojciec patronki naszej szkoły - Marii Dąbrowskiej – spoczywa na cmentarzu parafialnym w 
miejscowości Chlewo w gminie Goszczanów. Pan Szumski był powstańcem styczniowym, właścicielem pobliskich 
Wojsławic. Zmarł w 1912 r. Wolontariuszki: Katarzyna Janik (1D) i Alicja Zdunek (1L) – od tego roku szkolnego 
podjęły się opieki nad grobem ojca M. Dąbrowskiej. 
 

BRAWO JAKUB !!! 
 

Praca Jakuba Błaszczyka w II etapie konkursu „Śladami Władysława Reymonta” 
 

Uczeń klasy 2G – Jakub Błaszczyk wziął udział w konkursie „Śladami Władysława Reymonta” zorganizowanym 
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu. Jego prezentacja została zakwalifikowana do II etapu i przesłana do Łodzi. 
Jakub pracował pod kierunkiem p. prof. Iwony Bednarek.  
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„WYKSZTAŁCENIE TO DOBRO, 
KTÓREGO NIC NIE JEST W STANIE NAS POZBAWIĆ” 

13 X 2017 
Fot. p. prof. Adam Krynicki 

 

 
Trzeci w roku szkolnym 2017/2018 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Justyna Wlazło, 

Patrycja Żurawska (4D), Daria Błazik, Monika Wlazło (2G), Natalia Iżykowska (3D) i Magdalena Wojtkiewicz (1L) pod opieką 
p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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SZKOLNY DZIEŃ SPORTU – 18 X 2017 
Przyg. p. prof. Marek Przybył 

 
Dyscyplina Wyniki Odpowiedzialny 

Piłka siatkowa I m. –  IV D 
II m. – I L 
III m. – IV G 
IV m. – I D 
V m. – III D 

prof. J. Budzisz 
prof. M. Grzelak 

Piłka nożna I m. –  FC Grzybek (S. Krupiński, Sz. Grzyb, K. Woźniak, 
K. Rajkiewicz, D. Militowski, K. Dubiak, M. Wojtczak, D. Pluciński) 

II m. – III L + prof. M. Przybył 
III m. – I b 
IV m. – I L 
V m. – IV L 
VI m. – III a 
VII m. – II G 

VIII m – reprezentacja szkoły dziewcząt + prof. M. Pawlak 

prof. R. Trojszczak 
prof. M. Przybył 

Piłka koszykowa I m. – Mysie Klocki (klasa II L) 
II m. – Pędzące Imadła (klasa IV H) 
Konkurs rzutów osobistych: 
I m. – Woźniczak Wiktoria klasa III H 
II m. – Bryś Aleksandra klasa II L 
III m. – Kosakiewicz Daniel I b 
IV m. – Pawlaczyk Julia II L 

prof. R. Brzeziecki 

Bieg przełajowy I m. –  Zawieja Patrycja klasa I a 
II m. – Chudzia Natalia klasa II G 
III m. – Pietrzak Weronika klasa I L 
IV m. – Bryś Aleksandra  klasa II L 

prof. R. Trojszczak 
prof. M. Przybył 

 

KOMUNIKATY 
 

We wtorek 24 X została przeprowadzona pierwsza w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa. Krew oddało 19 
pełnoletnich uczniów. 

We wtorek 24 X B. Szadkowski (4D), J. Wlazło (4D), M. Kozielska (3D) i A. Mucha (2D) wzięli udział 
w konferencji w PTE w Łodzi pt. Wyzwania współczesnego rynku pracy. 

W czwartek 26 X na wycieczkę do Łodzi pojechała klasa 2G pod opieką p. prof. K. Krawczyk i M. Woźniak. 
W poniedziałek 30 X – również do Łodzi – wybrali się uczniowie z klasy 1b i 1a pod opieką p. prof. M. Grzelak 

i M. Pawlaka. 
W piątek 10 XI na wycieczkę do Kalisza pojechali uczniowie z klasy 1G pod opieką p. prof. A. Jabłońskiej 

i S. Smorawskiej-Gierczyńskiej. Uczniowie wraz z opiekunami obejrzeli film Listy do M (cz. 3). 
 

SZKOLNY WOLONTARIAT ZBIERAŁ PIENIĄDZE NA LAMPĘ 
DLA 14-LETNIEGO MARCELA! 

 
W dniach 30.10.-03.11.2017 r. Szkolny Wolontariat zorganizował zbiórkę pieniędzy dla 14-letniego Marcela 

ze Stefanowa Barczewskiego Pierwszego, który cierpi na bardzo rzadkie schorzenie wątroby i potrzebuje 
codziennych naświetlań, które zajmują chłopcu 10 godzin dziennie. Lampy, których Marcel używa obecnie, są już 
stare i nieskuteczne, więc jego rodzice muszą zakupić nowy sprzęt. Niestety jego koszt to aż 70 000 zł.  

Poruszeni historią 14-letniego chłopca, postanowiliśmy wspomóc rodzinę Marcela i zwiększyć jego szanse na 
normalne życie. 

Wolontariuszki w trakcie 3-dniowej akcji uwrażliwiały uczniów naszej szkoły na cierpienie innych, a efektem ich 
działań jest 670 zł. Cała kwota została wpłacona na konto Fundacji Siepomaga koordynującej zbiórkę. Akcję 
przeprowadziły: Ewelina Binek, Patrycja Żurawska, Klaudia Wierzbicka i Katarzyna Szydłowska z kl. 4D. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję! 
Patrycja Żurawska (4D) 

 


