
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
 

W piątek 26 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 na 

sali gimnastycznej pożegnaliśmy tegorocznych 

absolwentów Technikum Nr 2 w Sieradzu. W uroczys-

tości wzięli udział: pani Magdalena Marciniak – dyrektor 

szkoły, panie wicedyrektor: Anna Pietrzak i Katarzyna 

Jaworska-Lisowska, wychowawcy tegorocznych matu-

rzystów, panie prof. Jolanta Budzisz – 4H, Karolina Smus 

– 4D, Katarzyna Pilc-Vinci – 4G, Karina Szymczak i pan 

prof. Marek Przybył – 4L, grono pedagogiczne oraz 

absolwenci. 

Medal Primus Inter Pares, nagrodę rektora SAN w 

Łodzi i Dyrektora Szkoły otrzymała w tym roku Monika 
Kozielska (4D). Świadectwo z biało-czerwonym paskiem 

oraz nagrodę książkową otrzymała Katarzyna Morawka 

(4D) i ponownie Monika Kozielska, której w ciągu 

czterech lat nauki  udało się zachować 100-procentową 
frekwencję. Nagrody książkowe z rąk Dyrektora Szkoły 

otrzymały: Martyna Stawirej (4D), Patrycja Krauz (4D) i 

Paula Mientkiewicz (4L). Wymienieni uczniowie na 

świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen 

powyżej 4,4. Listami gratulacyjnymi uhonorowano 

natomiast nast. uczniów: Natalię Iżykowską (4D), 

Patrycję Pawlik (4D), Weronikę Smorawską (4D), 

Katarzynę Kajewską (4L), Kingę Salamon (4L), Kamilę 
Plichtę (4G), Martynę Miłek (4L) i Patrycję Bocian (4H). 

Później nastąpiło wręczenie świadectw ukończenia szkoły 

pozostałym abiturientom. 

Na zakończenie krótszy niż zwykle program 

artystyczny przygotowali uczniowie z klasy 3D, 3G i 3L 

pod opieką p. prof. Katarzyny Focht, Katarzyny 

Krawczyk i  Katarzyny Pastusiak. 

Życzymy powodzenia na maturach!!! 

 

ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA 
STYPENDIUM „POKOLENIA JP II” 

 

W środę 10 IV 2019 r. w Uniejowie odbyła się 
uroczysta Msza św. z udziałem Kapituły, Stypendystów 

i Sponsorów Stypendium. Eucharystię celebrował ks. 

infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, a oprawę muzyczno-

liturgiczną przygotowali stypendyści: Ewelina Pędziwiatr 

(2G), Patrycja Szałek (2L), Milena Włochacz (4D) 

i Paulina Kwiatkowska (4D), korzystając z pomocy Ewy 

Kucy (1G). 

Po Mszy św. Kapituła Stypendium „Pokolenia JP II” 

wręczyła podziękowania i pamiątkowe książeczki 

poświęcone 40-leciu pontyfikatu Jana Pawła II. Podjęła 

jednocześnie decyzję o zawieszeniu stypendium w 

14 roku jego funkcjonowania. 

Katecheta Dariusz Danielewski w imieniu 

stypendystów złożył podziękowanie ks. Andrzejowi 

Ziemieśkiewiczowi i całej Kapitule Stypendium 

Pokolenia JP II za ich serce i zaangażowanie podczas 

wszystkich lat funkcjonowania tego dzieła. Następnie 

wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad na 

plebanię do ks. Andrzeja. Tam jeszcze stypendyści w 

formie podziękowania recytowali wiersze i zaśpiewali 

ulubioną pieśń św. Jana Pawła II – Barkę. 

 

Nagroda Dyrektora 
im. Patryka Pałuckiego (1989–2013) 

redaktora naczelnego  
„Kuriera Zamkowego” 

w roku szkolnym 2006/2007 
za aktywną pracę w gazetce szkolnej 

„Kurier Zamkowy”. 
 

Nagrodę otrzymały: 
Daria Błazik (3G), Monika Wlazło (3G),  

Olga Matusiak (3G) 
 i Magdalena Wojtkiewicz (2L). 

 

Gratulujemy! 

 

Sieradz, 19 czerwca 2019 roku 

 
Jest to ostatni numer „Kuriera 

Zamkowego”, który ukazał się pod opieką 
p. prof. Grzegorza Brodackiego. 

Dziękuję wszystkim za współpracę 
Grzegorz Brodacki
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NA PRAKTYKACH WE WŁOSZECH 
 

17 marca 2019 roku zebraliśmy się na parkingu 

przed „Lidlem”. O 8.00 wyruszyliśmy busem na lotnisko 

do Wrocławia. Samolot startował o 13.40, lot przebiegł 

spokojnie, a z okien samolotu mogliśmy podziwiać 
przepiękne widoki. W Bolonii wylądowaliśmy około 

15.40. Na lotnisku odebraliśmy swoje bagaże 

i pojechaliśmy do naszego miejsca zakwaterowania, tam 

czekała na nas pani, która pokazała nam nasze 

mieszkania i dała kieszonkowe. Byliśmy bardzo 

zmęczeni podróżą ale udaliśmy się na pierwszy spacer po 

mieście i oczywiście zakupy. 

Następnego dnia rano razem z naszymi opiekunami 

poszliśmy do pracy by poznać naszych pracodawców. 

Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z naszych miejsc 

pracy, pierwszy tydzień upłynął w bardzo miłej 

atmosferze. W sobotę 23 marca 2019 roku udaliśmy się 
na wycieczkę do Florencji stolicy Toskanii (opis tej 

wycieczki znajduje się stronie naszej szkoły w zakładce 

praktyki zagraniczne). W następnym tygodniu 

chodziliśmy do pracy, a wieczorami zwiedzaliśmy 

najciekawsze zakątki Bolonii. Na koniec drugiego 

tygodnia w sobotę byliśmy na ogromnym targu, gdzie 

można było kupić bardzo dużo ciekawych rzeczy 

i pamiątek. Trzeci tydzień ubiegł również na pracy 

i zwiedzaniu. W sobotę 6 kwietnia 2019 roku byliśmy na 

wycieczce w Ferrarze, gdzie pani dyrektor opowiedziała 

nam bardzo dużo ciekawostek o tym mieście. Ostatni 

tydzień minął nam szybko. W piątek 12 kwietnia 2019 

roku wszyscy wrócili z pracy w wyśmienitych humorach, 

ponieważ w naszych dzienniczkach były same oceny 

celujące. 13 kwietnia 2019 roku byliśmy na wycieczce 

we Wenecji (jej opis znajduje się na stronie internetowej 

naszej szkoły w zakładce praktyki zagraniczne). 

W niedzielę 14 kwietnia 2019 roku po wspólnym 

śniadaniu poszliśmy na ostatni spacer po Bolonii. Później 

dokończyliśmy pakowanie i o 18.30 udaliśmy się na 

lotnisko w Bolonii. Samolot mieliśmy o 21.15, we 

Wrocławiu wylądowaliśmy o 23.00. Do Sieradza 

dotarliśmy około 1:30. Szczęśliwi przywitaliśmy się 
z naszymi bliskimi. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni 

z wyjazdu. 

Katarzyna Misiak (3D) 
 

KOMUNIKATY 
 

W środę, 3 IV 2019 r. w ramach działalności TWI 

Zamkowa 15 odbyło się spotkanie z cyklu „Ludzie z 

pasją”. Tym razem „człowiekiem z pasją” był uczeń 
drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu, 

Kacper Kuchciak, który zajmuje się badaniem dziejów 

Polski. Kacper w bardzo rzeczowy i wyjątkowo 

atrakcyjny sposób przedstawił licznie zgromadzonym 

uczniom prezentację „Powstanie Listopadowe”. 

Uczestnicy spotkania nagrodzili młodego historyka 

gromkimi brawami. 

Żaneta Wawrzyniak i Partryk Pasierb (3a) zajęli 
pierwsze miejsce w wojewódzkim  etapie  konkursu OHP 

„Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii 

kucharz, który odbył się w dniu 16.04.2019 r. w 

Bełchatowie. Młodzież przystępując do rywalizacji miała 

możliwość sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności przed 

czekającym ich egzaminem zawodowym. Zwycięzcy 

jadą w maju na ogólnopolski etap konkursu OHP do 

Gołdapi. 
 

 
 

W dniu 24.04.2019 r. odbył się międzyhufcowy 

Turniej Tenisa stołowego, przeprowadzony w  Zespole 

Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.  

Głównym celem zorganizowanego przez Hufiec 

Pracy turnieju była popularyzacja gry w tenisa stołowego 

oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. W turnieju 

uczestniczyli reprezentanci naszej szkoły: Natalia 

Owczarek, Paulina Owczarek (2a), Michał Sowała, 

Dawid Krajewski (3a) oraz Zawieja Patrycja (1a). 

Trzecie miejsce w turnieju zajęła Natalia Owczarek.  
 

 
 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Łodzi odbył się 
wojewódzki etap konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 

2019” w kategorii konkursowej prawo pracy i przestrze-

ganie przepisów BHP. Testy przygotowywali specjaliści 

BHP i prawa pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

Łodzi, którzy wsparli działania ŁWK OHP związane z 

organizacją i przebiegiem konkursu. Młodzież wykazała 

się bardzo wysokim poziomem wiedzy i potrzebna była 

dogrywka. Zuzanna Makówka (2a) zajęła  III miejsce. 
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TRZYDNIOWA WYCIECZKA W KARKONOSZE 
 

W dniach 20-22 maja odbyła się szkolna wycieczka 

do Karpacza, w której uczestniczyło 42 uczniów z naszej 

szkoły. Wycieczka została zorganizowana przez pana 

prof. Adama Krynickiego i pana prof. Roberta 

Brzezieckiego.  

Spotkaliśmy się o godzinie 6.45 przed budynkiem 

ZUS. Po zajęciu miejsc i sprawdzeniu obecności 

wyruszyliśmy w drogę. Pierwszym punktem naszej 

wycieczki był Adrspach – skalne miasto w  Czechach. Na 

miejscu zastał nas rzęsisty deszcz. Po przeczekaniu 

ulewy mogliśmy wybrać się na zwiedzanie. Skalne 

miasto to fantastyczny kamienny labirynt wyrzeźbiony 

siłami natury. Rezerwat ten stanowi część Gór 

Stołowych. Większość skał to piaskowce pochodzące z 

różnych okresów geologicznych; możemy również tutaj 

spotkać kilkaset ciekawych gatunków górskiej 

roślinności, np. modrzyk górski i podbiałek alpejski. Po 

dwugodzinnym zwiedzaniu pojechaliśmy do Karpacza. 

Pierwszą atrakcją był tor saneczkowy. Kilka osób się 
bało, ale ostatecznie wszyscy odważyli się wsiąść do 

saneczek. Gdy wszyscy zjechali poszliśmy piechotą pod 

wodospad Łomniczki. Zmęczeni po całym dniu, 

udaliśmy się na zakwaterowanie do schroniska 

„Liczyrzepa” w Karpaczu. Po małych problemach 

z ulokowaniem się w schronisku weszliśmy do pokoi i 

rozpakowaliśmy się. Następnie nadszedł czas na 

przygotowaną dla nas w sąsiednim budynku 

obiadokolację: rosół, kotlety schabowe z surówką, 
ziemniakami oraz kompot. Pomimo, że kolacja była 

bardzo dobra, kilka osób zamówiło sobie jeszcze pyszną 
pizzę. 

Drugiego dnia wstaliśmy wcześnie, by przygotować 
się na czekające dla nas śniadanie (o 8.00). Szwedzki stół 

był pełen jedzenia, każdy znalazł coś dla siebie. Po 

skończonym posiłku wróciliśmy do schroniska. Planem 

na ten dzień było zdobycie dwóch szczytów: 

Pielgrzymów i Słoneczników. A pogoda była wyjątkowo 

piękna. Autokar podwiózł nas pod centrum Karpacza, 

byśmy mogli udać się do Karkonoskiego Parku 

Narodowego i iść zielonym szlakiem na Polanę. Po 

chwilowym załamaniu i kilku małych przerwach, udało 

nam się dotrzeć na Polanę. Później już każdy coraz 

chętniej chciał zdobyć szczyty. Pierwszym były 

Pielgrzymy – samotne, granitowe pozostałości skalne. 

Swe fantazyjne kształty zawdzięczają długotrwałemu i 

złożonemu procesowi erozyjnemu. Natknąć się na nie 

można na wysokości 1204 m n.p.m., gdzie zrobiliśmy 

krótką przerwę oraz grupowe zdjęcie. Kolejnym 

szczytem, który zdobyliśmy były Słoneczniki – jedna 

z wielu granitowych form skalnych położonych 

w Karkonoszach i jednocześnie najbardziej widoczna 

z daleka. Znajduje się ona powyżej Wielkiego Stawu, 

górując nad Karpaczem Górnym i okolicami, na 

wysokości 1423 m n.p.m. Wysokość samych skałek sięga 

12 metrów, na które szliśmy żółtym szlakiem (gdzie były 

resztki śniegu). Ze Słonecznika roztacza się przepiękna 

panorama na wschodnią i północno-wschodnią część 
Karkonoszy.  

Kolejnym celem podróży była Kopa pod Śnieżką, 
z której mieliśmy zjechać wyciągiem. Dzieliło nas do niej 

2 godziny drogi, niestety ku naszemu rozczarowaniu nie 

mogliśmy go zdobyć, ponieważ jedna z uczennic źle się 
poczuła i opadła z sił. Nie mogąc rozdzielać grupy, 

wspólnie podjęliśmy decyzję o powrocie. Po godzinnym 

zejściu odpoczęliśmy przy Świątyni Wang, gdzie odebrał 

nas autokar. Wolny czas wykorzystaliśmy na zakup 

pamiątek w centrum Karpacza. Po powrocie zjedliśmy 

obiadokolację: pomidorową, schabowe z surówką, 
ziemniakami i kompotem. Po posiłku zostały 

zorganizowane zajęcia integracyjne. Wyczerpani po 

całym dniu poszliśmy spać nieco później niż zwykle. 

Ostatniego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, 

ponieważ mieliśmy zaplanowane bardzo wczesne 

śniadanie. Po śniadaniu zaczęliśmy się pakować. Trzeba 

było również pomóc co niektórym kolegom, którzy nie 

mogli sobie poradzić z posprzątaniem pokoju. 

O godzinie 9.00 opuściliśmy schronisko i udaliśmy 

się na kolejne zwiedzanie. Pierwszym przystankiem były 

ruiny zamku Chojnik w Sobieszowie. Szliśmy czarnym 

szlakiem. Szlak ten był bardzo trudny i kręty. Ruiny 

położone są na wzgórzu Chojnik (627 m n.p.m.), nad 

dzielnicą Jeleniej Góry – Sobieszowem. Zamek Chojnik 

wybudowany został w XIV w. przez księcia z linii 

Piastów świdnicko-jaworskich, Bolka II, jako jeden z 

elementów systemu fortyfikacji granic księstwa. Zamek 

jest trwałą ruiną, udostępnioną do zwiedzania. Na 

dziedzińcu pałacowym stoi pręgierz, przy którym 

wysłuchaliśmy legendy o Kunegundzie, córce 

zamożnego właściciela zamku, o której rękę starało się 
wielu zacnych rycerzy przybywających na zamek.  

Na zamku, zaczął padać ulewny deszcz, więc 

postanowiliśmy wrócić szybko czerwonym szlakiem. 

Cali przemoczeni wsiedliśmy do autokaru i wyruszy-

liśmy w dalszą drogę. Kolejnym celem było zwiedzenie 

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze. 

Przewodnik opowiadał nam o wystawie, której tematem 

były „Odznaczenia i odznaki w II Rzeczypospolitej z 

kolekcji Wojciecha Łebka”. Zobaczyliśmy bardzo 

ciekawe odznaki, którym towarzyszyły opowieści. Na 

koniec przewodnik zadawał nam pytania, na które trafnie 

odpowiadaliśmy. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się 
na godzinnym postoju w McDonaldzie oraz braliśmy 

udział w konkursie muzycznym piosenek disco polo 

wymyślonym przez p. prof. R. Brzezieckiego. 

W radosnych nastrojach o godzinie 18.00 

wróciliśmy do Sieradza. 

Wycieczka na pewno każdemu utkwi w pamięci. 

To były mile spędzone dni.  

Justyna Walczak & Wiktoria Kopacka (2D)
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TEATR W SZKOLE, TEATR BLIŻEJ BIBLIOTEKI… 
 

Amatorska Grupa Teatralna „ZAMKOWA” działała 

w murach Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu od 

1 listopada 2003 roku. Zmiana nazwy placówki na Zespół 

Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu nie 

wpłynęła na pracę grupy. Geneza „ZAMKOWEJ” sięga 

jednak 2001 roku, kiedy grupa została założona przez 

Ewę Jaśkiewicz – nauczycielkę języka polskiego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii 

Dąbrowskiej w Sieradzu. Szkoła ta mieści się 
w historycznej części Sieradza, przy ulicy prowadzącej z 

rynku ku Wzgórzu Zamkowemu – stąd nazwa grupy 

teatralnej. Bogate dziejowo określenie zostało dobrze 

przyjęte przez młodzież, a grupa teatralna do dziś służy 

młodym miłośnikom teatru. Jej początki sięgają 
obchodów uroczystości czterdziestolecia istnienia szkoły, 

wówczas jeszcze Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 

w Sieradzu, kiedy to młodzi z „ZAMKOWEJ” 

w październiku 2001 roku wystawili pierwszy spektakl 

ukazujący jej historię. Pół roku później zajęli się 
dramatem Dziady cz. III Adama Mickiewicza. Spektakl 

został zaprezentowany społeczności szkolnej 

i mieszkańcom miasta w Miejskim Domu Kultury 

w Sieradzu. Reżyserem przedstawienia była prowadząca 

grupę Ewa Jaśkiewicz, a odtwórcami ról uczniowie 

poszczególnych klas. Sztuka ta następnie pomyślnie 

przeszła eliminacje rejonowe Konfrontacji Teatrów 

Amatorskich „CENTRUM’01” w Warcie i zakwalifiko-

wała „Zamkowiczów” do eliminacji wojewódzkich tegoż 
przeglądu. Kolejny rok pracy przyniósł zmianę miejsca 

spotkań z ulicy Zamkowej 15 na ulicę Tysiąclecia 3, 

gdzie zespół cotygodniowo doskonalił swe umiejętności 

w obecnym Zespole Placówek Wychowania Poza-

szkolnego w Sieradzu
1
, w kole teatralnym Amatorskiej 

Grupy Teatralnej „ZAMKOWA”. 

Rok szkolny 2003/2004 przyniósł grupie także 

zmianę prowadzącego – instruktorem i opiekunem 

została Sylwia Dęga, nauczycielka języka polskiego, 

rozpoczynając w ten oto sposób pracę z młodzieżą. 
Wgląd w regionalną prasę czy zestawienia festiwalowe, 

ukazują bogatą działalność artystyczną „ZAMKOWEJ”. 

Corocznie grupa brała udział w festiwalach, przeglądach 

i konfrontacjach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Do 

głównych osiągnięć należą: 
- wyróżnienie i dwie nagrody aktorskie podczas 

eliminacji rejonowych XXII Konfrontacji Teatralnych 

„CENTRUM ’04” w Warcie za sztukę Toast, czyli rady 

i przestrogi z piekła rodem;  

- I miejsce i dwie nagrody główne podczas 

eliminacji rejonowych XXIII Konfrontacji Teatralnych 

„CENTRUM ’05” w Warcie i I miejsce na 

                                                           
1
 Decyzją władz Starostwa Powiatowego w Sieradzu 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sieradzu został połączony 

z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu i z dniem 1 września 

2009 roku przyjął nazwę Zespół Placówek Wychowania 

Pozaszkolnego w Sieradzu. 

 

Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Amatorskich 

„CENTRUM” w Łodzi za sztukę Piaskownica; 

- nagrodę reżysera dla Sylwii Dęgi za spektakl 

Piaskownica; 

- I miejsce na Łódzkim Przeglądzie Teatrów 

Amatorskich ŁóPTA ’05; 

- wyróżnienie pierwszego stopnia na Ogólnopolskim 

Przeglądzie Teatrów Amatorskich „NAŚWIETLARNIA” 

w Warszawie za monodram Urodzony w koronie 

cierniowej; 

- zaproszenie do wzięcia udziału w Studenckim 

Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Kontestacje” 

w Lublinie, czy Ogólnopolskich Spotkaniach z Mono-

dramem w Suwałkach. 

Grupę tworzyli uczniowie szkół ponadgimnazjal-

nych z Sieradza i okolic. Młodzi, kochający teatr ludzie 

byli niezwykle różni – jedni skryci, spokojni, inni znów 

wylewni, śmiali, ale zawsze dociekliwi i krytyczni wobec 

siebie i otaczającego ich świata, a przy tym otwarci na 

wszelkie nowości. Trudno jednak mówić o grupie bez 

ukazania jej działalności, małych i wielkich sukcesów lub 

zwyczajnego teatralnego przebywania ze sobą 
w placówce lub poza jej murami. 

Działalność i sukcesy AGT „ZAMKOWA” 

z Młodzieżowego Domu Kultury w latach 2003-2009, 

a od 2009 roku w Zespole Placówek Wychowania 

Pozaszkolnego w Sieradzu pieczołowicie opisują 
poszczególne sprawozdania, ukazujące realizację 
przyjętych zadań i celów. Sprawozdania przedkładane 

były dyrekcji placówki na koniec I i II semestru danego 

roku szkolnego. Zacytowanie ich w tym miejscu pozwoli 

precyzyjnie prześledzić teatralną pracę grupy. 

Rok szkolny 2003/2004: 

„W roku szkolnym 2003/2004 prowadziłam w 

Młodzieżowym Domu Kultury w Sieradzu AGT 

„ZAMKOWA”. Nazwa grupy ściśle związana jest 

z młodymi, którzy uczęszczając do ZSP Nr 2 im. M. 

Dąbrowskiej w Sieradzu, od dwóch już lat tworzyli 

świetny, choć amatorski zespół teatralny. Stan grupy na 

dzień 24 czerwca 2004 roku wynosił 15 osób, 

jedenaścioro z nich to uczniowie z przywołanej szkoły. 

Prezentując realizację zadań dydaktycznych przewidzia-

nych w planie pracy prowadzonej przeze mnie grupy nie 

można pominąć: 
- zajęć poświęconych integracji grupy, ustalenia 

zasad współpracy, stworzenia bezpiecznej przestrzeni, 

w której funkcjonowaliśmy; 

- warsztatów teatralnych „ćwiczących” różne części 

ciała, aparat głosowy, a w głównej mierze sam głos (jego 

siłę, barwę i dźwięk); 

- spotkań mających na celu wyłonienie 

współczesnych problemów nurtujących młodego 

człowieka, zanalizowanie ich i dogłębne omówienie; 

- poszukiwania scenariusza sztuki i stworzenia 

przedstawienia teatralnego, które będzie poruszało, ale 

przede wszystkim wskazywało na źródła powstania 

zagrożeń czyhających na młodych ludzi. 
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AGT „ZAMKOWA” udało się nawiązać współpracę 
z Teatrem ITP w Lublinie. Opiekun ITP – ks. Mariusz 

Lach – przekazał „Zamkowiczom" scenariusz pt. Toast, 

czyli rady i przestrogi z piekła rodem oparty o Listy 

starego diabła do młodego Levisa. Prapremiera sztuki 

odbyła się 19 lutego 2004 roku w MDK w Sieradzu. 

Skupiła rodziców, bliskich i przyjaciół młodych adeptów 

sztuki aktorskiej. Recepcja w sieradzkim środowisku 

przyniosła szereg owoców, nie tylko w postaci zdobycia 

II miejsca podczas Konfrontacji Teatrów Amatorskich 

‘CENTRUM ‘04’ w Warcie i dwóch pierwszych nagród 

aktorskich dla odtwórczyń ról Zdziruski – Katarzyny 

Klimczak i Zgrywuski – Kamili Gołąbek, ale ze względu 

na przejmującą tematykę sztuki. W Toaście…, obok 

nagrodzonych, występowali obecni już absolwenci ZSP 

Nr 2 w Sieradzu: Joanna Bakowicz, Marzena 

Cieszkowska, Kamila Gołąbek, Katarzyna Lesiak, 

Marietta Marciniak, Tomasz Stępiński, Alina Szydzisz, 

Błażej Toboła, Artur Urban i Radomir Rytych, zajmujący 

się w AGT „ZAMKOWA” stroną muzyczną wszelkich 

występów. W sztuce występowali także uczniowie z I 

Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka 

w Sieradzu: Rafał Baś, Jakub Harasimowicz, Angelika 

Sobczak i  Małgorzata Spychalska. Toast... wystawiony 

został czterokrotnie w MDK w Sieradzu dla dyrekcji, 

grona pedagogicznego i społeczności ZSP Nr 2 

w Sieradzu. Później przyszedł czas na spotkania 

i warsztaty przeprowadzone 29 marca 2004 roku przez 

aktorkę Zofię Melechównę z Torunia, a następnie: 

- przygotowanie i wystawienie przez młodzież 
z „ZAMKOWEJ” Misterium Męki Pańskiej, które odbyło 

się w Niedzielę Palmową 4 kwietnia 2004 roku na placu 

Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Spektakl ten 

wprowadził zebranych widzów w rozważania Wielkiego 

Tygodnia. W plenerowym, nocnym występie udział 

wzięli wymienieni wcześniej uczniowie; 

- poprowadzenie młodzieżowej audycji radiowej 

w „Naszym Radio Sieradz”, którą można było wysłuchać 
19 maja tegoż roku. Poruszała ona zagadnienia dotyczące 

zainteresowań teatralnych sieradzkiej młodzieży; 

- teatralnych przygotowań „Zamkowiczów" do 

spotkania z dziećmi z Domu Małego Dziecka 

w Rafałówce koło Sieradza, gdzie 9 czerwca 2004 roku 

nastąpiło wystawienie sześciu bajek Wandy Chotomskiej 

i rozdanie przygotowanych przez młodzież słodyczy. 

Prócz wymienionych powyżej, a zrealizowanych 

wówczas zadań należy podkreślić zaangażowanie 

młodych ludzi z „ZAMKOWEJ” w życie MDK w 

Sieradzu, gdzie byli współorganizatorami wielu 

tamtejszych imprez, m.in. z okazji Dnia Dziecka. 

Uczniowie prowadzonej przeze mnie grupy 

współorganizowali i współtworzyli także szereg 

uroczystości związanych z życiem swojej szkoły, np. 

rekolekcji wielkopostnych czy Dni otwartych”
2
. 

                                                           
2 Sprawozdanie z działalności Grupy Teatralnej „ZAMKOWA” 

prowadzonej przez mgr Sylwię Bogumiłę Dęgę 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Sieradzu, w: Księga 

sprawozdań Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu, 

 

Rok szkolny 2004/2005: 

„W pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005 

na zajęcia koła teatralnego AGT „ZAMKOWA” 

uczęszczało 14 osób, a w drugim semestrze 12 osób (8 

z ZSP Nr 2 w Sieradzu, dwóch z  ILiceum 

Ogólnokształcącego w Sieradzu oraz również dwóch – 

z Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu). Zrealizowano 

następujące zadania i cele: 

- zaproszono mgr Justynę Szydzisz – absolwentkę 
psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu, która w swej pracy z pacjentami 

wykorzystuje techniki teatralne. 

- przygotowano i wystawiono 5 lutego 2005 roku 

kabaret studniówkowy pt. Zamkowa Kartoteka dla 

społeczności szkolnej ZSP Nr 2 w Sieradzu. 

- przygotowano i wystawiono 2 marca 2005 roku 

spektakl pt. Piaskownica autorstwa Michała Walczaka. 

Występ przyniósł grupie I miejsce w eliminacjach 

rejonowych XXIII Konfrontacji Teatrów Amatorskich 

„CENTRUM ‘05” oraz dwa wyróżnienia autorskie dla 

Katarzyny Klimczak i Artura Urbana; zakwalifikowanie 

się spektaklu Piaskownica do XXIII Wojewódzkich 

Konfrontacji Teatrów Amatorskich przyniosło I nagrodę 
i dwie nagrody aktorskie dla Katarzyny i Artura. Ich 

„istnienie na scenie”, skupione wokół podwórkowej 

piaskownicy przybliżało szereg zagadnień dotyczących 

trudnych chwil w przyjaźni i miłości. Goszcząc na 

scenach w Sieradzu, Warcie, Łodzi i Lublinie ukazywali 

trud wychodzenia z dzieciństwa w świat dorosłych, 

często samotnych ludzi; 

- włączono się w organizację i przeprowadzenie 

imprezy MDK w Sieradzu z okazji Dnia Babci i Dziadka 

oraz Dnia Mamy. Ponadto uczniowie współorganizowali 

i współtworzyli szereg uroczystości związanych z życiem 

swej szkoły. Do głównych należą: Studniówka 2005, Dni 

otwarte szkoły, rekolekcje wielkopostne. Podczas 

szkolnych rekolekcji wielkopostnych i w Niedzielę 
Palmową w Parafii Narodzenia NMP w Charłupi Małej, 

„ZAMKOWA” zaprezentowała Wielkopostne rozważania 

– sztukę opartą na Rozważaniach Drogi Krzyżowej 

Romana Brandstetera. W roli Jezusa wystąpił Sylwester 

Michalski, Matki Boskiej – Magda Klimczak, Weroniki – 

Joanna Klimczak, Współczesnego Judasza – Marcin 

Jankowski, Dziennikarza – Dawid Rakowski, Zła I – 

Sylwia Dęga, Zła II – Katarzyna Klimczak. Muzyka: 

Radomir Rytych; światło: Anna Dziemidkiewicz”
3
. 

Rok szkolny 2005/2006: 

„W roku szkolnym 2005/2006 na zajęcia koła 

teatralnego AGT „ZAMKOWA” uczęszczało 12 osób 

(4 z ZSP Nr 2 w Sieradzu, 3 z ZSP Nr 1 w Sieradzu, 2 

osoby z I LO w Sieradzu, 2 z Gimnazjum Nr 2 

w Sieradzu oraz 1 osoba z Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu). 

Zrealizowano następujące zadania i cele: 

 

 

                                                                                                       

archiwum Młodzieżowego Domu Kultury im. T. Sygietyńs-

kiego w Sieradzu. 
3
 Księga sprawozdań..., archiwum MDK Sieradz. 
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- zaproszono Rafała Basia – studenta aktorstwa 

WSTiA w Kielcach, który dwukrotnie przeprowadził 

warsztaty teatralne dla grupy; 

- uczestniczono 14-16 października 2005 roku 

w Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich „ŁóPTA 

‘05” w Łodzi, gdzie wystawiono spektakl pt. 

Piaskownica. Występ przyniósł grupie I nagrodę, dwie 

nagrody aktorskie dla Katarzyny Klimczak i Artura 

Urbana oraz nagrodę reżysera dla Sylwii Dęgi; 

- w dniach 1-4 grudnia 2005 roku wystawiono 

spektakl Piaskownica na Ogólnopolskim Festiwalu 

Teatrów Amatorskich „KONTESTACJE ‘05” 

w Lublinie, gdzie „ZAMKOWA” spotkała się z miłym 

przyjęciem i owacjami za spektakl; 

- 28 lutego 2006 roku przygotowano premierowy 

występ „ZAMKOWEJ” w sztuce Marionetki według 

scenariusza Andrzeja Michalskiego dla rodziców, 

przyjaciół, nauczycieli, społeczności Młodzieżowego 

Domu Kultury w Sieradzu. Przygotowując sztukę 
Marionetki zadawali wiele pytań, m.in. o rolę 
przeznaczenia w życiu człowieka i odradzali 

„przyklejania etykiet” ludziom żyjącym obok. 

„ZAMKOWĄ” tworzyli obecni studenci: Kinga 

Cichewicz – występowała w roli Giocondy, Kamil 

Cimcioch – Vincent, Marcin Jankowski – Rubens, 

Sylwester Michalski – Stary, Damian Ślipek – Pablo, 

absolwentka ZSP Nr 2 w Sieradzu Ewa Gołąbek w roli 

Tycjana i Joanna Klimczak, uczennica II LO w Sieradzu 

– jako Angelina; 

- 1 marca 2006 roku grupa wzięła udział i zajęła III 

miejsce na rejonowych Konfrontacjach Teatrów 

Amatorskich „CENTRUM’06” w Warcie; 

- 17 marca 2006 roku odbył się gościnny występ 

Piaskownicy M. Walczaka dla społeczności Zespołu 

Szkół Katolickich im. U. Ledóchowskiej w Sieradzu; 

- 21 marca 2006 roku wystawiono sztukę pt. 

Marionetki A. Michalskiego w ZSP Nr 2 i w MDK 

w Sieradzu; 

- 2 kwietnia 2006 roku przygotowano Wieczornicę 
poświęconą pamięci Jana Pawła II w MDK w Sieradzu; 

- w dniach 12 i 13 maja 2006 roku zorganizowano 

dwukrotny gościnny występ Piaskownicy M. Walczaka 

w Widzewskim Domu Kultury ‘502’ w Łodzi; 

- 20 maja 2006 roku miał miejsce gościnny występ 

Piaskownicy podczas Łódzkiego Forum Teatru 

Współczesnego w Łódzkim Domu Kultury; 

- 6 czerwca 2006 roku włączono się 
w przygotowania i przeprowadzenie Wieczoru poezji ks. 

Jana Twardowskiego w ramach X Dni Kultury 

Chrześcijańskiej w Sieradzu. Uczniowie prowadzonej 

przeze mnie grupy współorganizowali także szereg 

uroczystości związanych z życiem swojej szkoły, takich 

jak: Dzień Edukacji Narodowej czy Dni otwarte szkoły”
4
. 

Rok szkolny 2006/2007: 

„W roku szkolnym 2006/2007 na zajęcia koła 

teatralnego AGT „ZAMKOWA” uczęszczało 15 osób.  

                                                           
4
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Uczestnicy pochodzili z następujących sieradzkich szkół: 

I LO w Sieradzu – 5 osób; ZSP Nr 2 w Sieradzu – 5 

osób; II LO w Sieradzu – 3 osoby, Gimnazjum Nr 3 – 1 

osoba oraz Radomir Rytych – student, absolwent ZSP 

Nr 2 w Sieradzu. 

Zrealizowano następujące zadania i cele: 

- zaproszono Rafała Basia – studenta aktorstwa 

WSTiA w Kielcach, który przeprowadził już dwukrotnie 

warsztaty teatralne dla grupy; 

- zrealizowano spotkania mające na celu wyłonienie 

współczesnych problemów nurtujących młodego 

człowieka, zanalizowano je i dogłębnie omówiono; 

- przygotowano sztukę „Cz@t” dotykającą zagrożeń 
związanych z nieumiejętnym korzystaniem z wynalaz- 

ków techniki, głównie Internetu; 

- przeprowadzono próby dwóch monodramów 

poruszających współczesne problemy ludzi młodych 

i otaczającego ich świata; 

- przygotowano sztukę Adka – spektakl dotykający 

spraw adopcji i przeżyć związanych z tym faktem; 

- w dniach 23 i 26 lutego 2007 roku odbyły się 
premierowe występy „ZAMKOWEJ” w czterech 

sztukach: 

1). Cz@t (na podstawie Cz@tu Krzysztofa 

Rudowskiego) W spektaklu udział wzięli  uczniowie, 

którzy wówczas grali postaci pojawiające się na 

internetowym czacie: Sara Cybulska – w roli <ZuziP>, 

Joanna Górka <chórek>, Justyna Janas <Tytania>, Anna 

Karczmarek <koteczka>, Dagmara Katuszewska – 

<albertynka>, Michał Kurzawa <pacanek>, Radosław 

Kuźniak <fatalerror>, Michał Michalski 

<SeniorWrangler>, Karolina Pustelnik <zarazka>, Dawid 

Rakowski <jarek_patyk>, Bartłomiej Rosłan <pepek>, 

Eryk Rybak <Dupek>, Żaneta Zarębska <Rozkoszna>. 

Sztuka Cz@t była opowieścią o wirtualnej, często 

zakłamanej, pełnej materializmu miłości; 

2) Adka (na podstawie Adelki Radosława Figury). 

W sztuce występowali: Joanna Klimczak – w roli 

tytułowej Adki, Patryk Pigułowski – Kuba; Anna 

Dziemidkiewicz i Joanna Leśniewicz – przyjaciółki ze 

szkoły. Adka to  

spektakl o zaadoptowanej dziewczynie, która za wszelką 
cenę chciała dotrzeć do swych biologicznych rodziców, 

raniąc i niszcząc po drodze wszystkich, którzy okazali jej 

serce. 

3) Monodram pt. Matka kazała mi chorować (na 

podstawie książki Julii Gregory o tym tytule). W roli 

dziewczyny umęczonej chorobą, którą wymyśliła jej 

własna matka – Magda Klimczak; 

4) Monodram Urodzony w koronie cierniowej. 

Scenariusz i wykonanie Dawid Rakowski. Reżyseria 

Sylwia Dęga przy współpracy Rafała Basia. Sztuka 

została oparta na opowiadaniu Ślepa Agaty Hublewskiej 

i wystawiona dla rodziców, przyjaciół, nauczycieli 

i społeczności Młodzieżowego Domu Kultury 

w Sieradzu; 

- 27 lutego 2007 roku grupa brała udział 

w rejonowych XXV Konfrontacjach Teatrów 

Amatorskich ‘CENTRUM’07’ w Warcie, gdzie spektakl- 
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lem Adka zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego 

Konfrontacji Teatrów Amatorskich w Łodzi; 

- 31marca 2007 roku grupa występowała w Centrum 

Kultury Młodych w Łodzi; 

- 1 i 2 kwietnia 2007 roku teatr wystawił Dramę 
wielkopostną dla społeczności ZSP Nr 2 im. M. 

Dąbrowskiej w Sieradzu podczas rekolekcji 

wielkopostnych oraz dla Parafii Narodzenia NMP 

w Charłupi Małej. Spektakl wprowadził widzów 

w przeżycia Triduum Paschalnego. W występie udział 

wzięli: Sara Cybulska – uosabiająca jeden z siedmiu 

grzechów głównych – Lenistwo, Justyna Janas – 

Dziennikarka, Anna Kaczmarek – Maryja, Weronika 

Kanicka – Weronika, Magda Klimczak – Pycha, 

Bartłomiej Kowalski – Judasz, Radosław Kuźniak – 

Chciwość/ Kłamstwo, Magdalena Lężak – Płacząca 

niewiasta I, Michał Michalski - Gniew; Jędrzej Pawelec – 

Szymon, Aneta Piejak – Nieumiarkowanie w jedzeniu 

i piciu, Patryk Pigułowski – Zazdrość, Karolina Pustelnik 

– Nieczystość, Bartłomiej Rosłan – w roli Jezusa, 

Agnieszka Zajfert – Płacząca niewiasta II; 

- 1 czerwca 2007 roku odbyły się występy 

wymienionych powyżej monodramów w MDK 

w Sieradzu; 

- zakwalifikowanie się monodramu Urodzony 

w koronie cierniowej i wystawienie sztuki podczas III 

Ogólnopolskiego Przeglądu Autorskich Prezentacji 

Scenicznych Dzieci i Młodzieży „NAŚWIETLARNIA 

2007” w Warszawie. Spektakl otrzymał wyróżnienie I 

stopnia”
5
. 

Rok szkolny 2007/2008: 

„W roku szkolnym 2007/2008 „ZAMKOWA” 

zrealizowała następujące zadania oraz czynności 

wybiegające poza obszar planu pracy, którymi 

współorganizowaliśmy następujące uroczystości 

i wydarzenia szkolne: 

- Dzień Papieski, gdzie młodzież przedstawiła 

program artystyczny;  

- rekolekcje wielkopostne, gdzie powstała drama 

wielkopostna pt.: Kości. Spektakl dotyczył problemów 

współczesnego, młodego człowieka. Występowali tu: 

Łukasz Chilczuk, Sylwia Dęga – reżyser sztuki, 

Sebastian Góźdź, Justyna Feliksiak, Magdalena 

Łazuchiewicz, Marta Osiewała, Artur Pertkiewicz, Kamil 

Pietrzak, Katarzyna Podsiadła, Radomir Rytych. i Michał 

Szewczyk; 

- wystawę fotograficzną pt.: Droga Krzyżowa 

z „ZAMKOWĄ”, która składała się ze zdjęć wykonanych 

przez Marcina Świniarskiego, nauczyciela ZSP Nr 2 w 

Sieradzu, do czternastu etiud teatralnych wykonanych 

przez młodzież z „ZAMKOWEJ”. Wystawa trwała 

miesiąc w ZSP Nr 2 i MDK w Sieradzu, a także 

w jednym z kwietniowych numerów tygodnika Nad 

Wartą; 
- Dni otwarte szkoły, gdzie grupa współprowadziła 

dwukrotnie otwarte zajęcia z języka polskiego dla 

goszczących wówczas w naszej szkole uczniów z  

                                                           
5
 Księga sprawozdań...,archiwum MDK Sieradz. 

 

Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu i Gimnazjum we 

Wróblewie; 

- „ZAMKOWA” współorganizowała także 

następujące uroczystości lokalne i środowiskowe: Dzień 
Edukacji Narodowej dla władz miasta i społeczności 

nauczycielskiej w Sieradzu i XII Dni Kultury 

Chrześcijańskiej w Sieradzu, podczas których uczniowie 

zaprezentowali program artystyczny pt.: Misterium do 

nowego tomiku sieradzkiego poety M.T. Adamowicza; 

- „ZAMKOWA” systematycznie współpracowała 

z szeregiem innych placówek i organizacji, m.in.: 

Łódzkim Domem Kultury, Przedszkolem im. Kubusia 

Puchatka Nr 1 w Sieradzu, gdzie przeprowadziłam 

Warsztaty tworzenia masek i ukazałam dzieciom historię 
maski teatralnej, Stowarzyszeniem Civitas Christiana 

w Sieradzu, Teatrem Powszechnym w Łodzi, Biblioteką 
szkolną”6

. 

Rok szkolny 2008/2009: 

„W pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009 

na zajęcia koła teatralnego AGT „ZAMKOWA” 

uczęszczało 13 osób (9 z ZSP Nr 2 w Sieradzu, 2 z I LO 

w Sieradzu, 1 z II LO w Sieradzu, 1 z Publicznego 

Gimnazjum w Rossoszycy). Zrealizowano następujące 

zadania i cele: 

- stworzono scenariusz sztuki pt. Lori Jo na 

podstawie książki Lori Schiller i Amandy Bennett Cichy 

pokój. Powrót z szaleństwa i tortury oraz rozpoczęto 

próby nad wystawieniem monodramu; 

- 26 września 2008 roku w sali widowiskowej 

Młodzieżowego Domu Kultury odbyła się premiera 

monodramu Katarzyny Klimczak Lori Jo, na którą 
przybyli rodzice, przyjaciele, nauczyciele i sympatycy 

„ZAMKOWEJ”; 

- w dniach 10-12 października 2008 roku grupa 

wzięła udział w Łódzkim Przeglądzie Teatrów 

Amatorskich „ŁóPTA ‘08” w Łodzi, gdzie jako goście 

festiwalowi wystawiliśmy spektakl pt. Lori Jo
7
; 

                                                           
6
 Tamże. 

7
 Spektakl spotkał się z przychylnymi recenzjami, m.in. 

Joanny Rybus, Kolejny inny pacjent, „ŁóPTAK. Gazeta 

XXI Łódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich ŁóPTA 

’08 w Łodzi” 2008, nr 3,s. 8, gdzie recenzentka pisała: 

„Filigranowa dziewczyna o niezwykłej urodzie. 

Prześcieradło, farby i punktówka. Schizofrenia połączona 

z psychosis od narodzin po chwilę obecną. Szpital. Oddział 

zamknięty i miękkie, białe ściany. Całość niczym 

z piosenki Bartosiewicz. W spektakl w przypadkowy, 

a jednak perfekcyjny sposób wpisało się małe dziecko 

z widowni, które najpierw wydając z siebie pomruki, 

a potem krocząc światłem punktówki i „zostawiając” swój 

cień, dopełniło historii opowiadanej przez Katarzynę 
Klimczak z Grupy Teatralnej „ZAMKOWA”. Jej własny 

świat, zamknięcie w sobie, gro emocji wyrzucane raz 

niczym z karabinu maszynowego, kiedy indziej niczym 

niewinna spowiedź dziecka. Momentami groźna, za chwilę 
absolutnie bezbronna. I  na koniec skok Kasi przez okno. 

Jako akt desperacji. Historia jakich w teatrze było już wiele, 

ale coś wyróżniło ją spośród reszty. Pierwszy raz od dawna 

nikt nie zmuszał zgromadzonych do współofiarowania się. 
Mówiła co w jej głowie siedzi i nie oczekiwała niczego 
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- 12-13 grudnia 2008 roku grupa brała udział 

w Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem 

w Suwałkach i wystawiła tam dwa spektakle Lori Jo 

i Urodzony w koronie cierniowej. „ZAMKOWA” 

spotkała się z miłym przyjęciem i wysokimi notami. 

Tutaj braliśmy także udział w warsztatach teatralnych 

prowadzonych przez aktora, reżysera, wykładowcę 
Akademii Teatralnej w Warszawie – Jacka Jarzynę; 

- przeprowadzono zajęcia dotyczące wychowania, 

m.in. poruszono tematykę bezpieczeństwa na zajęciach 

i poza placówką, koleżeństwa, szacunku dla starszych, 

tradycji i kultury naszego narodu; 

- przygotowano monodram Dawida Rakowskiego pt. 

nOnedeJ. Sztukę zaprezentowano w dniach 4-5 kwietnia 

2009 roku na Konfrontacjach Teatrów Amatorskich 

„CENTRUM ’09” w Łodzi; 

- 9 kwietnia 2009 roku wystawiono monodram  Lori 

Jo dla społeczności Zakładu Karnego w Sieradzu. Po 

prezentacji odbyło się spotkanie z więźniami, którzy 

dzielili się swoimi odczuciami; 

- uczniowie prowadzonej przeze mnie grupy 

współorganizowali i tworzyli szereg uroczystości 

związanych z życiem swej szkoły. Do głównych należą: 
Dzień Edukacji Narodowej, Dni otwarte szkoły. 

Współpracowali z Samorządem Wychowanków MDK 

podczas przedświątecznego spotkania wigilijnego. 

Zorganizowali dwie wystawy w murach Młodzieżowego 

Domu Kultury pt.: Wakacje z ZAMKOWĄ i Ty i ja- teatry 

to dwa”
8
. 

Rok szkolny 2009/2010: 

„W roku szkolnym 2009/2010 na zajęcia koła 

teatralnego AGT „Zamkowa” uczęszczało 14 osób (7 

z ZSP Nr 2 w Sieradzu, 1 z I LO w Sieradzu, 1 z II LO 

w Sieradzu, 1 z Katolickiego Gimnazjum, 1 ze 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu, 

troje studentów). Zrealizowano następujące zadania 

i cele: 

- 21 września 2009 roku w Teatrze „Bajka” 

w Toruniu wystawiono monodram Kamili Klimczak pt. 

Świat Piotrusia Pana, na który przybyli rodzice, 

przyjaciele, nauczyciele i sympatycy „ZAMKOWEJ”. 

Uczestnicy zajęć współpracowali z Samorządem 

Wychowanków ZPWP podczas przedświątecznego 

spotkania wigilijnego”. Grupę tworzyli uczniowie szkoły 

na Zamkowej: Marta Gruszel, Agata Powalska oraz 

absolwenci: Katarzyna Klimczak, Artur Pertkiewicz, 

Kamil Pietrzak, Radomir Rytych i Michał Szewczyk. 

Uczennica II LO w Sieradzu – Martyna Nowicka 

i uczennica Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu – Nina 

Putyńska;  

- prowadzono spotkania mające na celu wyłonienie 

współczesnych problemów nurtujących młodego 

człowieka, zanalizowano je i dogłębnie omówiono (co 

stało się punktem wyjścia do zrealizowania kolejnego 

zadania przewidzianego w planie pracy, mianowicie  

                                                                                                       

w zamian. Widownia nie cierpiała, ale zrozumiała. Fajnie, 

że tak się stało.” 
8
 Księga sprawozdań..., archiwum MDK Sieradz.  

 

pracy nad spektaklem Oskar i pani Róża, którego 

premiera odbyła się w lipcu 2009 roku; -uczestnicy koła 

brali udział w eliminacjach powiatowych 55 Ogólno-

polskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii 

„Wywiedzione ze słowa”, gdzie Martyna Nowicka za 

monodram powstały w oparciu o średniowieczny Lament 

świętokrzyski, otrzymała wyróżnienie. Uczniowie brali 

udział w organizowanym przez placówkę Dniu Mamy 

i Taty, gdzie w teatralny sposób prezentowali wiersze 

zduńskowolskiego poety ks. Marka Chrzanowskiego”
9
. 

Opisując „ZAMKOWĄ”, nie można pominąć 
niezwykłości działań jej uczestników. AGT 

„ZAMKOWA” skupiała na zajęciach młodych ludzi, 

którzy kochają sztukę. Na polu zagadnień teatralnych 

zawierali przyjaźnie, wspólnie wychodzili na miasto, na 

lody czy pizzę. Tutaj poznawali twórców współczesnego 

dramatu, czytali ich dzieła, ale przede wszystkim 

opowiadali swoim bliskim ze sceny o radościach 

i smutkach współczesnego życia, o krzyczącym złu 

i często milczącym dobru. Zastanawiali się nad tymi, 

którzy ranią, ale i nad raniącymi, próbowali przez teatr 

odnaleźć prawdę, ukazać ją przyjaciołom, znajomym, 

a potem nią żyć. AGT „ZAMKOWA” może pochwalić 
się wieloma udanymi, uznanymi występami. Od samego 

początku „dotykała” serc widzów, wyciskała łzy, i tak już 
zostało. Przybywający z roku na rok nowi, kochający 

teatr ludzie stawiali kłopotliwe pytania, odkrywali nowe 

prawdy i próbowali dzielić się nimi na teatralnych 

scenach. Historia AGT „ZAMKOWEJ” jest niezwykle 

bogata w ludzi i ich wrażliwość, i dzieje się wciąż, choć 
od 1 września 2011 jej nazwa uległa niewielkiej zmianie 

na „Teatr z Zamkowej”, by działać w ramach 

prowadzonego w szkole na Zamkowej koła 

zainteresowań o nazwie „SPOTKANIA 

Z LITERATURĄ I KULTURĄ”. Od wspomnianego 

roku zajęcia odbywają się w ZSP Nr 2 im. 

M. Dąbrowskiej w Sieradzu. 

W roku szkolnym 2012/13 w ramach działalności 

Teatru z Zamkowej przygotowano do eliminacji 

powiatowych 58 Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego trzy uczennice: Maję Grabarczyk, Martę 
Gruszel i Natalię Marchewę. Marta i Natalia 

zakwalifikowały się do etapu rejonowego, zdobywając 

nagrody i wyróżnienia (Marta Gruszel zajęła pierwsze 

miejsce w turnieju „Wywiedzione ze słowa”, a Natalia 

Marchewa wyróżnienie w turnieju „Recytacja”). 

Uczennica Marta Gruszel, w kolejnym dniu eliminacji, tj. 

26.03.2013 r. również zajęła I miejsce i zakwalifikowała 

się do eliminacji wojewódzkich 58 Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego w Łodzi. Kolejni miłośnicy 

teatru: Ewelina Łukońską i Andrzej Mrozek wzięli udział 

w filmie edukacyjnym pt. „Sieradzkie Ratusze – widok z 

okna kamienicy Rynek 18”. Uczniowie tym samym 

wpisali się w Program Regionalny Narodowej Strategii 

Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego przy współudziale z Sieradzką Telewizją 
Regionalną. Efektem tych działań był film dostępny na  

                                                           
9
 Tamże. 
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płycie DVD w punktach informacji turystycznej miasta. 

Materiał miał służyć  bibliotekarzom i nauczycielom 

sieradzkich szkół do przybliżenia informacji na temat 

historii stolicy powiatu sieradzkiego, ale przede 

wszystkim turystom. 

W roku szkolnym 2015/16 na finałowym podium 

61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w 

Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku, stanęła  

Klaudia Owczarek – członkini „Teatru z Zamkowej”, 

która otrzymała II nagrodę. O Klaudii mówiono „perełka 

z Zamkowej”, gdy przechodziła przez kolejne eliminacje, 

a gazetka szkolna „Kurier Zamkowy” donosiła: 

„znalezienie się uczennicy wśród laureatów jest 

ogromnym osiągnięciem dla Sieradzanki, a jej głos 

zachwycił jurorów i Elżbietę Zapendowską –  krytyk 

muzyczną, specjalistkę od emisji głosu, która 

przeprowadziła cenne warsztaty dla uczestników 

konkursu. Być może Klaudia, która uczy się w zawodzie 

technik usług fryzjerskich otworzy w przyszłości zakład, 

w którym będzie pięknie czesać, recytować i śpiewać”10
. 

W roku szkolnym 2016/17 opiekunka Teatru z 

Zamkowej współpracowała z biblioteką szkolną w ZSP 

Nr 2 w Sieradzu, gdzie w dniu 02.11.2016 r. 

przeprowadziła dwie lekcje otwarte nt. Rola teatru 

w życiu młodzieży, ukazując zagadnienia teatralne 

uczniom klas technikalnych, dzieląc się osiągnięciami, 

ale przede wszystkim zaszczepiając wśród słuchaczy 

teatralne pasje. W ramach działań promujących 

czytelnictwo, w dniu 27.02.2017 r., wygłosiła prelekcję 
nt. Cudze chwalicie swego nie znacie – poznajemy 

poetów Ziemi Sieradzkiej. Ważnym osiągnięciem jednej 

z członkiń Teatru z Zamkowej, Klaudii Owczarek – był 

udział w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. 

Klaudia przeszła przez eliminacje rejonowe i  powiatowe 

otrzymując I i II miejsce w Turnieju Poezji Śpiewanej 

oraz zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich w 

Łodzi. 

Cała grupa zaczęła współpracować ze szkolną 
biblioteką tak dalece, że owocem tej współpracy było 

wystawienie fragmentów Wesela w ramach obchodów 

110. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego. 

W spektaklu udział wzięli wszyscy uczniowie klasy 3L 

technikum oraz nauczyciele: Dariusz Danielewski i 

Waldemar Grzesiak. Fragmenty obowiązkowej lektury 

zaprezentowane zostały maturzystom w dniu 19 grudnia 

2017 roku w murach Muzeum Okręgowego w Sieradzu. 

Uczniowie klas czwartych usłyszeli ciekawe dialogi 

pochodzące z dzieła krakowskiego twórcy, powtórzyli 

wiadomości na temat dramatu młodopolskiego, a szkoła 

uczciła w ten sposób twórczość Wyspiańskiego i 

włączyła się w Akcję Narodowego Czytania prowadzoną 
w placówce przez Grzegorza Brodackiego, nauczyciela 

bibliotekarza. 

Trudno nie wspomnieć, mówiąc o osiągnięciach 

Teatru z Zamkowej w roku szkolnym 2018/19, o 

sukcesach przywoływanej już kilkakrotnie Klaudii  
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Brawo Klaudia!!! w: „Kurier Zamkowy” 2015/2016,  nr  

7 (133), s. 1. 

 

Owczarek, która w kolejnym, 63. Ogólnopolskim 

Konkursie Recytatorskim przeszła przez eliminacje 

rejonowe i  powiatowe otrzymując I i II miejsce 

w Turnieju Poezji Śpiewanej oraz zakwalifikowała się do 

eliminacji wojewódzkich w Łodzi. 

Powyższy tekst stał się swego rodzaju 

sprawozdaniem z elementami kroniki, a Teatr 

z Zamkowej, działający dziś w ramach wspomnianego 

koła zainteresowań, to przede wszystkim ludzie – 

pasjonaci, których we współczesnym świecie nie 

spotykamy zbyt wielu. To młodzież kochająca literaturę 
i teatr, jakiej we współczesnych szkołach jest, niestety, za 

mało. Najważniejsze jest to, że są, że trwają, działają, 
przepięknie recytują, czytają książki, współpracują ze 

szkolną biblioteką, bo to właśnie tam znajdują ciekawe 

scenariusze. Dobrze że są, że dzielą się swoją teatralną 
miłością z innymi uczniami, ale także z… więźniami 

Zakładu Karnego w Sieradzu
11

. 

Teatr w szkole, to teatr amatorski, ale jakże 

potrzebny. Wreszcie teatr w placówce oświatowej, to 

teatr współpracujący z biblioteką, zaglądający do niej 

bardzo często, by móc znaleźć ciekawy wiersz na 

konkurs recytatorski, czy scenariusz współczesnego 

dramatopisarza. 

P. prof. Sylwia Bogumiła Dęga 
 

„WIESZ, SKĄD JESTEŚ – WIESZ, KIM JESTEŚ” 
 

W ostatnich dniach maja w naszej szkole miała 

miejsce kolejna odsłona konkursu „Wiesz skąd jesteś – 

wiesz kim jesteś”. Konkurs ma na celu poszerzenie 

wiedzy jego uczestników na temat walorów 

krajoznawczych Sieradza i regionu łódzkiego. W 

eliminacjach szkolnych konkursu wzięły udział 52 osoby. 

Zwyciężyła Paulina Grabowska (1H), dalsze lokaty, w 

kolejności zdobytych punktów, to: Zuzanna Bryczyńska 

(1H),  Łukasz Piątek (2G), Milena Kołodziejczyk (3L), 

Kaja Poniszewska i Maciej Ignasiak (1H) oraz Adrianna 

Goszczurna (1D). 

Spośród zwycięzców zostanie wyłoniona pięcio-

osobowa grupa, która będzie reprezentować szkołę w 

finale międzyszkolnym zaplanowanym na 14 czerwca w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Finaliści 

otrzymają nagrody na uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. 
 

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY 
 

W naszej szkole zostały zrealizowane przedsię-
wzięcia mające na celu pogłębienie wiedzy 

i świadomości dotyczącej wartości wynikających 

z różnorodności przyrodniczej świata. W Szkolnym 

Konkursie Przyrodniczym uczestniczyły trzyosobowe 

grupy z klas: 1D, 1G, 1H i 2G. Największą liczbę 
punktów w części testowej i praktycznej uzyskali 

uczniowie z klasy 1D: Klaudia Mielczarek, Maciej 

Przezdzięk i Jakub Wańdoch. 
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 Współpracy Teatru z Zamkowej z Zakładem Karnym w 

Sieradzu poświęca się odrębny tekst. 
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW – 26 IV 2019 r. 
Fot. p. prof. Adam Krynicki 

 

  

  

  

  

  
 


