
Anna Łyga Monika Łyga

Katarzyna Szewczyk Katarzyna Bąk

Karolina Pietraszewska Marlena Ignaciuk

Monika Ślęzak Dominika Kuras

Magdalena Ciapa Izabela Matusiak

Karol Marciniak Joanna Ławniczak

JUBILEUSZ 10-LECIA
„KURIERA ZAMKOWEGO”

Redaktorzy naczelni

1996/1997
– Karol Marciniak

1998/1999
– Agnieszka Sowa, Dorota Lipa i Marlena Marciniak

1999/2000
– Agnieszka Sowa, Dorota Lipa i Marlena Marciniak

2000/2001
– Karolina Krawczyk

2001/2002
– Ewelina Żywica i Iza Buczkowska

2002/2003
– Ewelina Żywica i Iza Skibińska

2003/2004
– Iza Skibińska

2004/2005
– Monika Bąk, Katarzyna Drewniak i Maria Pawlak

2005/2006
– Dominika Szałek, Marta Dubiak i Paulina Płaczek
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REDAKTORZY „KURIERA ZAMKOWEGO” 1998-2006

Agnieszka Sowa Anna Zięciak Artur Urban Damian Baszczyński Dominika Przybyłek

Dominika Szałek Dorota Lipa Ewelina Żywica Iza Buczkowska Iza Skibińska

Joanna Parzybut Justyna Bojzan Kaja Szumicka Katarzyna Smolich Karolina Jarzyńska

Katarzyna Drewniak Katarzyna Klimczak Katarzyna Lesiak Kasia Szczepaniak Katarzyna Tryka

Magdalena
Fijałkowska

Małgorzata
Tępowska

Maria Pawlak Marlena Marciniak Marta Dubiak

Monika Bąk Paulina Płaczek Rafał Świtała Renata Iwańska Renata Korzańska
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DZIESIĘĆ LAT „KURIERA ZAMKOWEGO”

Gazetka  szkolna  pojawiła  się  w  Zespole  Szkół
Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Sieradzu  w  roku
szkolnym 1994/1995.  Jej  opiekunką  była  wówczas
pani Ewa Jaśkiewicz, nauczycielka języka polskiego.

W  Kronice szkoły,  w  listopadzie  1995  roku,
odnajdujemy następującą informację:

„W wielu  szkołach,  także  w naszej,  wydawana
jest gazetka szkolna. Jednak do tej pory nie miała ona
tytułu. Postanowiono więc zorganizować konkurs na
tytuł  gazetki  szkolnej.  Konkurs  wygrała  Żanetta
Marzuchowska z kl. IV A LA, która zaproponowała
tytuł „Kurier Zamkowy”.

Zorganizowano  też  konkurs  na  najlepszy  tekst
literacki.  Teksty  zostały  opublikowane  w gazetce
szkolnej, a zwycięzcami okazali się: Karol Marciniak
z kl. II E – za wiersz pt.  Ul oraz Marlena Ignaciuk
z kl. I F za prozę.”

10  listopada  1995  roku,  w  przeddzień
Narodowego  Święta  Niepodległości,  odbyło  się
uroczyste otwarcie nowej części szkoły. Wydarzenie
to  stało  się  także  okazją  do  obchodów  30-lecia
funkcjonowania  szkoły  w  budynku  przy
ul. Zamkowej.  Z  Kroniki szkoły  dowiadujemy  się,
że „redakcja  gazetki  szkolnej  wydała  specjalny
numer  „Kuriera  Zamkowego”,  w  którym  umiesz-
czone  są  interesujące  wywiady  m.  in.  z  p.  Ireną
Maciuszonek, p.  dyr. Ignacją  Budą  oraz informacje
na temat historii naszej szkoły.”

Ten  pierwszy  numer  „Kuriera  Zamkowego”
przygotowała  redakcja  w  następującym  składzie:
Dagmara  Arciszewska,  Dorota  Bachor,  Katarzyna
Gawron,  Justyna  Gęs,  Marlena  Ignaciuk,  Karol
Marciniak,  Żanetta  Marzuchowska,  Marcin Pawlak,
Karol  Simiński,  Joanna  Szczęsna,  Ewa  Terlega
i Izabela Toruńska.

Kolejny,  zachowany  do  dziś  numer  „Kuriera
Zamkowego” ukazał się 14 października 1996 roku.
Po  nim,  w  roku  szkolnym  1996/97  ukazały  się
jeszcze dwa numery. Redaktorami „Kuriera Zamko-
wego”  byli  wówczas:  Katarzyna  Bąk,  Magdalena
Ciapa,  Marlena  Ignaciuk,  Dominika  Kuras,  Joanna
Ławniczak,  Anna i  Monika Łyga,  Karol  Marciniak
(redaktor  naczelny),  Izabela  Matusiak,  Marcin
Pawlak,  Karolina  Pietraszewska,  Katarzyna
Szewczyk,  Monika  Ślęzak,  a  opiekę  nad  pismem
sprawowała  w  dalszym  ciągu  p.  prof.  Ewa
Jaśkiewicz.

Warto zwrócić  uwagę,  że obecne logo „Kuriera
Zamkowego”  towarzyszy  pismu  od pierwszego
numeru do dziś. Jego autorką jest p. prof. Katarzyna
Jaworska-Griese, nauczycielka matematyki.

Po  ukazaniu  się  trzech  numerów  z  roku
szkolnego  1996/97,  w  kolejnym  roku  szkolnym
„Kurier Zamkowy” się nie ukazywał.

Pismo  zaczęło  ponownie  wychodzić  w  roku
szkolnym  1998/99.  Miało  wówczas  bodaj
najambitniejszą redaktor naczelną – Agnieszkę Sowę.
Poza bieżącą pracą redakcyjną Agnieszka nawiązała
współpracę  z  sieradzką  prasą  lokalną.  Dzięki  jej
staraniom  w  prasie  ukazały  się  pierwsze  artykuły
o „Kurierze Zamkowym”: najpierw w „Nad Wartą”
(nr 12 z 24 III 1999), później w „Echu” (nr 4 z 26 I
2000).

Objęcie redakcji przez Agnieszkę Sowę, Marlenę
Marciniak,  Dorotę  Lipę  i  Magdalenę  Łakomą
zaowocowało ożywieniem pracy redakcyjnej.

„Kurier Zamkowy” – czytamy we wspomnianym
artykule  z  „Echa”   –  „wydawany  jest  w formie
miesięcznika osiągającego średni nakład 60 egzemp-
larzy.  Znaleźć  tu  można  liczne  wywiady
z „belframi”, które ujawniają ich prawdziwe oblicze,
opowieści  o  perypetiach  „szkolnej  braci”,  ciekawe
dowcipy oraz slogany spisywane ze szkolnych ławek.
Strony  zatytułowane  „Życzenia  –  pozdrowienia”  –
jakby coś  na kształt  „Hyde Parku” dają  możliwość
uważnego prześledzenia związku Zosi z II TH i Jarka
z IV F. Są też liczne konkursy, które cieszą sie raczej
nikłym  powodzeniem.  Dziewczyny  jednak  nie
poddają się i nadal męczą nimi swych rówieśników.”

Opiekunami  pisma  od  1998  r.  byli  p.  prof.
Grzegorz  Brodacki,  nauczyciel  przedmiotów
zawodowych  i  p.  prof.  Jadwiga  Podsiadła,  która
sprawowała pieczę nad jego stroną techniczną.

Gdy jesienią 1998 r. przyszła do mnie Agnieszka
Sowa z koleżankami i zwróciła się z propozycją, bym
został  opiekunem  „Kuriera  Zamkowego”,  byłem
trochę  zaskoczony.  Wychowawczynią  redaktorek
była  p.  prof.  Henryka  Głogowska.  Gdy  się  jej
zwierzyłem,  że otrzymałem  propozycję  objęcia
opieki nad pismem, p. prof. H. Głogowska uspokoiła
mnie  wyrażając  opinię,  że  dziewczyny  są  na  tyle
ambitne,  że wszystko bądź  prawie wszystko zrobią
same.

Tak  też  było.  Gdy  Agnieszka  i  jej  koleżanki
ukończyły  szkołę,  kolejne  redakcje  wymagały  już
z mojej strony większej „interwencji”.

Słowo  „kurier”  poniekąd  zaciążyło  nad
charakterem  pisma.  W  kolejnych  numerach
odnajdujemy wiele informacji z życia szkoły. Pismo
to  jest  więc  także  dokumentem życia  społecznego.
Ten jego aspekt sprawił,  że gdy podczas prywatnej
rozmowy  wiosną  2000  roku  o „Kurierze
Zamkowym”  z  ówczesną  redakcją  „Echa”
zaproponowałem,  by  raz  na  rok,  w wakacje,  na
łamach  pisma  ukazywały  się   niejako  roczne
„sprawozdania” z „Kuriera Zamkowego”, pomysł ten
przez  redaktorów  „Echa”  został  przyjęty  z  dużym
zainteresowaniem.  Odtąd  co  roku,  na  początku
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wakacji,  na łamach tygodnika „Echo” ukazywał  się
obszerny  artykuł  zredagowany  na  bazie  naszych
tekstów  redakcyjnych.  Nosił  on  tytuł  Rok  szkolny
przy ulicy Zamkowej. Składał się z 10 części. Każda
z nich  poświęcona  była  najważniejszym  wydarze-
niom jednego miesiąca (np. września). Z roku na rok
nasze artykuły w „Echu” stawały się coraz dłuższe.
Latem  2004  roku  zajęły  dwie  strony  (po  jednej
stronie w dwóch kolejnych numerach), a latem 2005
roku – zajęły trzy strony (po jednej stronie w trzech
kolejnych numerach).

Było  to  możliwe  m.  in.  dzięki  powiększeniu
rozmiarów  pisma  (do  wiosny  2003  roku  strona
„Kuriera” miała rozmiary A5, obecnie – A4), a także
zwiększeniu  częstotliwości  wydawania  gazetki
(„Kurier”  jest  w  istocie  miesięcznikiem).  Obok
bieżących  informacji  w  „Kurierze”  znajdziemy
wywiady z nauczycielami (zwykle nowo zatrudnio-
nymi) i  uczniami,  informacje  o sukcesach uczniów,
informacje  okolicznościowe  poświęcone  patronce
szkoły,  rocznicom ogólnopolskim,  literackim,  świę-
tom  i  zwyczajom  świątecznym,  wymianie  polsko-
niemieckiej  pomiędzy  naszą  szkołą  a  partnerską
Julius  Springer  Schule  w  Heidelbergu,  informacje
o różnorodnych inicjatywach nauczycieli i biblioteki
szkolnej,  poezję  uczniowską,  humor,  „Kurier
Sportowy”  czy  „Galerię  Karykatur”.  W  ostatnich
latach na szczególną uwagę zasługują m. in. artykuły
poświęcone  Janowi  Pawłowi  II,  organizacji  przez
szkołę X Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-
Menedżerskich,  I  i  II  Memoriałowi  im.  Piotra
Kałuziaka w Sieradzu czy – z racji dziesięciolecia –
współpracy szkoły z JSS w Heidelbergu.

Równocześnie  wzrasta  zainteresowanie
„Kurierem  Zamkowym”  przez  środowisko  lokalne.
W obecnym roku  szkolnym na  łamach  „Szkolnych
Wieści” czy „Echa” ukazało się więcej niż w latach
poprzednich przedruków prac uczniowskich.  Mamy
nadzieję, że ta tendencja utrzyma sie także w latach
kolejnych.

Choć  dziś  koncentrujemy  naszą  uwagę  na
„Kurierze Zamkowym”, nie oznacza to, że zbywamy
milczeniem  inne  tytuły,  które  ukazywały  się
i ukazują  w naszej szkole. W 1991 roku ukazywała
się (pisana ręcznie) „Gazeta Szkolna”. Jej wydawcą
był  Samorząd  Szkolny  i Spółdzielnia  Uczniowska
„Grosik”. Opiekę nad „Gazetą” sprawowały p. prof.
Henryka  Głogowska  i  p.  prof.  Maria  Zarębska.
W skład redakcji wchodzili: Anna Molenda, Jadwiga
Kazimierczak, Tomasz Michalak, Andrzej Gwiazda,
Norbert Oleś – wychowankowie p. prof. H. Głogows-
kiej.  W 1991  roku  pojawiły  się  także  co  najmniej
cztery numery pisma pt. „Zamczysko”. W 1994 roku
zaczęła  się  ukazywać  „Super  wolna  gazetka
szkolna”,  której  opiekunką  była  p.  prof.  Ewa
Jaśkiewicz, a p. prof. Dariusz Szymański „pomagał

w jej  łamaniu”  (w roku szkolnym 1994/95 ukazało
się kilka numerów tego pisma). Od jesieni 2004 roku
w naszej szkole ukazuje się, równolegle z „Kurierem
Zamkowym”, także miesięcznik „Dyskurs”, którego
opiekunem jest ks. Andrzej Ziemieśkiewicz.

Dodajmy,  że  gazetki  szkolne  istnieją  także
w innych sieradzkich szkołach ponadgimnazjalnych.
W  1991  r.  w  ówczesnym  Zespole  Szkół  Mecha-
nicznych  ukazały  się  trzy  numery  „Śruby”  (opie-
kunem pisma był pan Grzegorz Pietrucha). Od 15 lat
w I  LO im.  Kazimierza  Jagiellończyka ukazuje się
„Przeciek” (pismo to wcześniej nosiło tytuł  „Homo
Jagiellonus”);  w  ciągu  roku  szkolnego  ukazuje  się
6-7 numerów. Opiekę nad redakcją sprawuje p. prof.
Edyta  Weszczak;  obecnie  redaktorką  naczelną  jest
Ewelina  Sierocka.  Od  15  lat  w  II  LO ukazuje  się
„Cóś”.  Opiekę  nad  pismem  sprawuje  p.  prof.
Aleksandra  Hofman.  W  szkole  tej  od jesieni  2005
roku  ukazuje  się  ponadto  „Koliber”,  nad  którym
czuwają  panie  bibliotekarki:  Krystyna  Oleszek
i Lidia Zadka (na razie ukazały się 3 numery).

Kończąc  chciałbym  serdecznie  podziękować
wszystkim  absolwentom  i  uczniom  naszej  szkoły,
którzy  w  ciągu  ostatnich  dziesięciu  lat  w  różnej
mierze  współpracowali  z  „Kurierem  Zamkowym”.
Nie  będę  tu  wymieniał  wszystkich  współpracow-
ników  pisma,  gdyż  jest  ich  ponad  stu;  nazwiska
wszystkich osób zaangażowanych w pracę  na rzecz
„Kuriera” zostały podane w towarzyszącej obchodom
wystawie  okolicznościowej.  Z  tego  względu
podziękowania za dziesięć lat pracy skieruję głównie
do osób kierujących pismem. Byli to:
- w listopadzie 1995 – Żanetta Marzuchowska,
- w roku szkolnym 1996/97 – Karol Marciniak,
-  w roku szkolnym 1998/1999 –  Agnieszka  Sowa,
Dorota Lipa i Marlena Marciniak,
- w roku szkolnym 1999/2000 – ponownie Agnieszka
Sowa, Dorota Lipa i Marlena Marciniak,
- w roku szkolnym 2000/2001 – Karolina Krawczyk
i Katarzyna Smolich,
-  w  roku  szkolnym  2001/2002  –  Ewelina  Żywica
i Iza Buczkowska,
-  w  roku  szkolnym  2002/2003  –  Ewelina  Żywica
i Iza Skibińska,
- w roku szkolnym 2003/2004 – Iza Skibińska,
-  w  roku  szkolnym  2004/2005  –  Monika  Bąk,
Katarzyna Drewniak i Maria Pawlak,
-  w roku szkolnym 2005/2006 – Dominika Szałek,
Marta  Dubiak,  Paulina  Płaczek  i  Lidia  Świniarska
(2A),  z  którymi  w  bieżącym  roku  szkolnym
najczęściej  współpracowali:  Dominika  Przybyłek
(2C),  Justyna  Bojzan,  Małgorzata  Tępowska
i Katarzyna  Tryka  (1C),  Kaja  Szumicka  (2F),
Damian Baszczyński (1D).

Grzegorz Brodacki
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

„Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia” - te słowa J. Keeplera stanowiły motto uroczystości
pożegnania  absolwentów  II  Liceum  Profilowanego  oraz  Technikum  Nr  2  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  Nr  2  im.  M.  Dąbrowskiej  w  Sieradzu,  która  odbyła  się  w  Teatrze  Miejskim
w czwartek 18 maja o godz. 1400.

Pani  dyrektor  Ignacja  Buda,  otwierając  uroczystość  stwierdziła,  że  wręczenie  świadectw
absolwentom jest zawsze bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Tym razem stało się ono także
okazją  do podsumowania osiągnięć  pierwszego rocznika absolwentów czteroletniego technikum, które
zaistniało  w  zmienionej  strukturze  naszej  szkoły  po  reformie  oświaty  oraz  drugiego  rocznika
absolwentów liceum profilowanego.

Cztery  lata  pracy  z  tegorocznymi  absolwentami  technikum oraz  trzy  lata  pracy  z  absolwentami
liceum  profilowanego  przyniosły  satysfakcjonujące  owoce  dyrekcji,  nauczycielom  i wychowawcom:
Ewie Dominiak, Katarzynie Jaworskiej-Griese, Magdalenie Skoczylas, Grażynie Czerwińskiej, Halinie
Lewandowskiej  i  Karinie  Szymczak.  Na  177  uczniów  kończących  szkołę  nagrody  otrzymało
39 absolwentów, 47 otrzymało listy gratulacyjne, a świadectwa z wyróżnieniem – jedenastu.

Najlepszą  absolwentką  w  roku  szkolnym  2005/06  okazała  się  Magdalena  Mann  (kl.  IV  D
Technikum),  która  otrzymała  m.  in.  medal  „Primus  inter  pares”  przyznawany  przez  Klub  Szkół
Aktywnych z siedzibą w Bydgoszczy oraz nagrodę ufundowaną przez Kazimierza Kościelnego, Starostę
Sieradzkiego. Wśród najlepszych znaleźli się także następujący absolwenci technikum: Tomasz Otrębski
(kl. IV F), Dawid Zimoch (kl. IV F), Błażej Toboła (kl. IV E), Joanna Witkowska (kl. IV D), Ewelina
Gwiazda (kl. IV E) oraz Marcin Kupczak, absolwent kl. III A Liceum Profilowanego.

W  uroczystości  wzięli  udział:  Jadwiga  Maciejewska,  Naczelnik  Wydziału  Infrastruktury
i Komunikacji Społecznej  Urzędu Miasta  Sieradz,  Magdalena  Marciniak,  Naczelnik  Wydziału Spraw
Społecznych  Starostwa  Powiatowego  w  Sieradzu,  Anna  Baśnik,  przewodnicząca  Komitetu
Rodzicielskiego,  a  także  przedstawiciele  Wydziału  Zamiejscowego  Wyższej  Szkoły  Kupieckiej
w Sieradzu, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Banku PKO BP S. A.
-  Oddział  w Sieradzu,  Banku Spółdzielczego w Sieradzu,  Banku Polskiej  Spółdzielczości  –  Oddział
w Sieradzu i jednostki wojskowej.

Wyżej  wymienione  instytucje  i  przedsiębiorstwa  ufundowały  nagrody,  które  zostały  wręczone
absolwentom.

Po zakończeniu części oficjalnej grono pedagogiczne i  absolwenci obejrzeli program artystyczny
przygotowany przez młodzież z klas młodszych.

„POZNACIE ICH PO OWOCACH”

Absolwenci ogółem 177
Absolwenci Liceum Profilowanego 89
Absolwenci Technikum Nr 2 – zawód technik ekonomista 59
w tym specjalności: podatki 23
ubezpieczenia 10
finanse i rachunkowość małych przedsiębiorstw 26
Absolwenci Technikum Nr 2 – zawód: technik handlowiec 29
Nagrody (łącznie 39)
- za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 23
- za osiągnięcia sportowe 11
- za działalność w redakcji gazety szkolnej „Dyskurs” 2
- za pracę w Samorządzie Uczniowskim i w Szkolnym Wolontariacie 3
Listy gratulacyjne (łącznie 47)
Absolwenci Liceum Profilowanego 20
Absolwenci Technikum Nr 2 – zawód: technik ekonomista 23
Absolwenci Technikum Nr 2 – zawód: technik handlowiec 4
Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem 11
Listy  gratulacyjne  dla  rodziców  absolwentów,  którzy  otrzymali
świadectwa z wyróżnieniem

11
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10 LAT WYMIANY POLSKO-NIEMIECKIEJ       10 LAT WYMIANY POLSKO-NIEMIECKIEJ

WRÓCILI Z PRAKTYKI W HEIDELBERGU
W dniach 4III - 2 IV dziesięcioosobowa grupa

naszych uczniów przebywała w Heidelbergu, gdzie
przez  4  tygodnie  odbywała  praktyki  zawodowe
w dwóch domach towarowych Galeria Kaufhof.

Przedsięwzięcie  zostało  sfinansowane  z prog-
ramu unijnego Leonardo da Vinci oraz ze środków
Starostwa  Powiatowego  w  Sieradzu  i  Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Uczniowie  realizowali  program  praktyk
przygotowany  przez  zespół  nauczycieli
przedmiotów zawodowych. Każdy z nich pracował
w innym dziale i musiał radzić sobie sam z języ-
kiem  niemieckim  i  rozeznaniem  asortymentu
towarów.  Uczniowie  nauczyli  się  też  obsługiwać
różne urządzenia  techniczne,  których w Sieradzu
nie mieliby okazji nawet zobaczyć.

Czas pracy i zasady odbywania praktyki były
podobne jak w Polsce. Oba domy znajdowały się
w centrum 140-tysięcznego miasta, jednego z naj-
piękniejszych i najchętniej odwiedzanych w Niem-
czech przez turystów z całego świata. Było to dużą
atrakcją, ale i utrudnieniem dla naszych uczniów.
Wszyscy  jednak  bardzo  miło  ich  traktowali,
pomagali w pracy i nawet osiem godzin w pozycji
stojącej nie stanowiło dużego problemu. W ciągu
dnia były dwie przerwy - obiadowa i po południu
„kawowa”. Po pracy uczniowie wracali do hotelu
i rozpoczynali  pisanie  raportów  wysyłanych  dwa
razy w tygodniu  pocztą  elektroniczną  do  szkoły.
Uzupełniali  również  zeszyt  praktyk  w  języku
polskim i niemieckim.

W  każdym  domu  towarowym  odbyło  się
spotkanie prezentacyjne w pierwszym dniu praktyk
i  pod  koniec  pobytu  spotkanie  podsumowujące.
Dyrektorzy  zachęcali  uczniów  do  odbywania
w Niemczech stażu po ukończeniu szkoły, a co za
tym  idzie  -  zdobywania  zawodu  handlowca.
Wszyscy bardzo chwalili  naszych uczniów, a oni
byli  pod  ogromnym  wrażeniem  życzliwości
wszystkich pracowników.

Był  też  i  czas  wolny.  Z  wyjątkiem  jednej
soboty  roboczej,  pozostałe  przeznaczyliśmy
na zwiedzanie miasta i okolic. Dumą  Heidelbergu
są:  zamek,  Droga  Filozofów,  najstarszy  w  kraju
uniwersytet  i  karcer  studencki.  Wszystkie
te obiekty  kolejno odwiedziliśmy.  Byliśmy też  w
dwu muzeach techniki w Mannheim i Siensheim,
na wieży TV (202 m) w Mannheim i w pięknym
parku Luizy u jej podnóża. Zainteresowaliśmy się
zamkiem  z  ogromnym  parkiem  i  meczetem  w
Schwetzingen. W Weinheim przewodnik oprowa-
dził nas po miasteczku i Parku Egzotycznym. Tam
widzieliśmy też  paradę  2000 dzieci  z  wszystkich
przedszkoli  i  najmłodszych  klas,  które  „przepę-
dzały” Panią Zimę. Mieliśmy też specjalnie dla nas
zorganizowaną  wycieczkę  tematyczną  z przewod-
nikiem „Polskie ślady w Heidelbergu”.

Nasza  szkoła  od  dziesięciu  lat  prowadzi  wy-
mianę ze szkołą Juliusa Springera w Heidelbergu,
ale  ten  wyjazd  był  najdłuższy  i  najbogatszy
we wrażenia.

p. prof. Janina Zemła

DZIEŃ WOLNY
Dnia  2  IV  wstałam  o  godz.  9.00.  Około  godz..

11.00 wraz z grupą koleżanek udałam się na przystanek
tramwajowy,  skąd  dojechaliśmy  do  Betriebshof,
a następnie  do Mannheim.  Na miejscu  byliśmy około
południa. Najpierw przechodziliśmy przez Paradeplatz.
W miejscu tym odbywały się  kiedyś  parady. Obecnie
jest tam centrum handlowe, a na środku placu znajduje
się fontanna przedstawiająca bogów wód. Obejrzeliśmy
też  zamek  Karola  Teodora,  który  został  zbudowany
w latach 1720-1760.  Zamek ten jest  bardzo duży,  ma
450 m długości. Obecnie znajduje się  w nim uczelnia
techniczna.  Później  udaliśmy  się  do  jednego
z piękniejszych barokowych kościołów w Niemczech -
do kościoła jezuitów z  XVIII  wieku.  Budowla ta  ma
wewnątrz bardzo ciekawą kolorystykę (przeważa zieleń
i złoto). Na zewnętrznej ścianie tego kościoła widnieje
tablica  upamiętniająca  Mozarta,  który  był  w  nim
kapelmistrzem.

Około godz. 13.00 poszliśmy na obiad. Po obiedzie

pojechaliśmy do Luisenpark,  który  znajduje  się  także
w Mannheim. Najpierw wjeżdżaliśmy windą  na wieżę
telewizyjną,  skąd  widać  było  całe  miasto,  w  tym
72-hektarowy Luisenpark. Nasza nauczycielka przeds-
tawiła  nam  historię  parku:  cesarz  Wilhelm  I  kazał
zbudować ten park na cześć swojej jedynej córki, Luisy.
Po  zejściu  z  wieży  płynęliśmy  gondolettą  po  stawie.
Widzieliśmy m.  in.  flamingi,  czaple i  żółwie wodno-
lądowe. Następnie chodziliśmy po parku i oglądaliśmy
foki,  papugi  i  wiele  innych  egzotycznych  zwierząt.
Na koniec  spaceru  poszliśmy  do  szklarni,  w  której
znajdowały  się  akwaria  z  rybami  oraz  gablota
z kolorowymi  motylami.  Mogliśmy  też  podziwiać
różnorodne egzotyczne rośliny.

Około  godz.  17.00  poszliśmy  na  przystanek
znajdujący  sie  niedaleko  Luisenparku.  Stąd  o  godz.
17.40 wyjechaliśmy do Polski.

Justyna Zakrzewska
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DZIEŃ PRACY

Dnia 10 III wstałam o godz. 7.00. Po śniadaniu,
o 8.45  wyszłam z  hotelu  i  udałam się  na  pobliski
przystanek.  Stąd autobusem linii  26 dojechałam do
przystanku Stolz, by następnie tramwajem dostać się
bezpośrednio  do  mojego  miejsca  pracy  -  Galerii
Kaufhof  na  Bismarckplatz.  Pracę  rozpoczęłam
o godz. 9.30.

Tego  dnia  zapoznano  mnie  z  rozplanowaniem
powierzchni  sklepowej  oraz  rolą  poszczególnych
pomieszczeń (sala sprzedażowa, zaplecze, magazyn,
rampa).  Ponadto  poznałam rodzaje  i  funkcje  mebli
sklepowych,  sposoby  ich  użytkowania  oraz
urządzenia  sklepowe  (miernicze,  transportowe),
których  funkcje  przyswoiłam sobie  bardzo  szybko.
W  dniu  tym  zabezpieczałam  także  towar  przed
kradzieżą.

Pierwszą  przerwę  miałam  w  godzinach  13.00-
13.30. Spędziłam ją  z moimi koleżankami (również
praktykantkami) w kantynie.

Po  przerwie  wróciłam do  swoich  obowiązków.
Najpierw  zakończyłam  sporządzanie  zabezpieczeń
towarów,  a  następnie  moi  opiekunowie  zapoznali

mnie z katalogami, etykietami, ulotkami oraz innymi
prospektami  dotyczącymi  branży  odzieżowej
(konfekcja  młodzieżowa  i  damska).  Dzięki  temu
potrafię  samodzielnie rozmieszczać  towary i szukać
potrzebnych klientom artykułów.

Drugą  przerwę  (półgodzinną)  o  godz.  16.00
spędziłam również w kantynie.

Po przerwie porządkowałam towary i kontynuo-
wałam  zapoznawanie  się  z  ich  rozmieszczeniem.
Pracę zakończyłam o godz. 17.30; po pracy udałam
się do hotelu.

Jeżeli  chodzi  o  moich  przełożonych,  to  jestem
bardzo zadowolona ze współpracy z nimi. Pomagali
mi  w  przełamywaniu  barier  językowych  poprzez
wzbogacanie  mojego  słownictwa,  a  także  naukę
poprawnej wymowy. Osoby współpracujące ze mną
pomagały mi także poznawać nowych pracowników
i warunki pracy. Były przy tym wobec mnie bardzo
cierpliwe i życzliwe. Starały sie stworzyć w pracy jak
najlepszą atmosferę i pomagały mi zaaklimatyzować
się w nowym miejscu pracy.

Magdalena Pawlik

KOMUNIKATY
3  V  uczniowie  klasy  1E  pod  opieką  p.  prof.

Zygmunta  Kołodzieja  uczestniczyli  w  miejskich
obchodach  215.  rocznicy  Konstytucji  3  Maja.  Klasa
ta wraz p. prof. Z. Kołodziejem uczestniczyła także 8 V
w uroczystości na placu przy pomniku marszałka Józefa
Piłsudskiego z okazji 61. rocznicy zakończenia II wojny
światowej.

215  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  poświęcona
została  także  przygotowana  przez  klasę  2C  wystawa
okolicznościowa w gablotach na I piętrze.

8  V  rozpoczęła  praktyki  zawodowe  klasa  3F;
praktyki zakończyły się 2 czerwca.

9  V  klasy:  2A,  2B,  2C,  3E  uczestniczyły
w spotkaniu  z  przedstawicielami  Wyższej  Szkoły
Przedsiębiorczości  i  Zarządzania  w  Łodzi  w  ramach
akcji „Szansa dla  Młodych”. Spotkanie to odbyło się w
sali C Urzędu Wojewódzkiego o godz. 13.30. Uczniom
towarzyszyli:  p.  prof.  W. Grzesiak,  M. Kwiatusińska,
H. Lewandowska, R. Miśkiewicz i D. Szymański.

11 V członkowie redakcji  „Kuriera Zamkowego”:
Paulina  Płaczek,  Dominika Szałek  i  Lidia  Świniarska
(kl.  2A)  wraz  z  opiekunem uczestniczyli  w  kaliskim
ratuszu w pierwszej części dwudniowej ogólnopolskiej
konferencji naukowej „Biblioteki pedagogiczne wobec
wyzwań współczesnej oświaty”.

Od  15  V  w  gablotach  na  I  piętrze  możemy
zapoznać  się  z  wystawą  „Praktyka  zawodowa
w Niemczech - Heidelberg” przygotowaną przez Sylwię
Majchrzak,  Justynę  Osmulską,  Magdalenę  Pawlik
i Adriana Szumielę (3E) pod kierunkiem p. prof. Anny
Bzdurskiej i p. prof. Janiny Zemły.

17  V  klasy  1F  i  2F  uczestniczyły  w  spotkaniu
z przedstawicielem  Wyższej  Szkoły  Kupieckiej.
Spotkanie  rozpoczęło  się  o  godz.  10.00,  młodzieży
towarzyszyli  p.  prof.  J.  Gruszka  i  p.  prof.
R. Miśkiewicz.

19  V  na  wycieczkę  do  Russowa,  Gołuchowa
i Kalisza wyjechała klasa 1D wraz z wychowawczynią,
p.  prof.  Anną  Bzdurską  oraz  z  p.  prof.  Dariuszem
Danielewskim i p. prof. Adamem Krynickim.

W  zajęciach  z  zakresu  udzielania  I  pomocy
medycznej wzięły udział klasy: 1A (15 V), 2A (22 V)
i 1E (25 V). Zajęcia odbywały się w sali 07.

W  dniach  17-19  V  odbył  się  w  Pleszewie  finał
ogólnopolskiego  konkursu  zorganizowanego  przez
Komendę  Główną  OHP  w  Warszawie  pt.  „Sprawny
w zawodzie, bezpieczny w pracy” dla zawodu kucharz
małej  gastronomii.  W  finale  tego  konkursu  wzięli
udział:  Sylwia  Grabowska  i  Krzysztof  Nowacki  (2a).
Nasi uczniowie zajęli 7 miejsce.

Od  31  V  do  końca  czerwca  w  Galerii  Teatr
będziemy  mogli  zapoznać  się  z  wystawą  „Sieradz
w fotografii”  przygotowaną  przez  p.  prof.  Marcina
Świniarskiego.

Rola  i  znaczenie  edukacji  w  Unii  Europejskiej
to temat  konferencji,  w której  uczestniczyła  klasa  1D
5 VI  pod opieką p. prof. Zygmunta Kołodzieja.

8  VI  na  wycieczkę  do  Russowa,  Gołuchowa
i Kalisza  wybrała  się  klasa  1A pod  opieką  pań  prof.
Anny Grodeckiej i Aurelii Margraf.
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AGNIESZKA WIE NAJWIĘCEJ
O SIENKIEWICZU

Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  w  Sieradzu
zorganizowała  konkurs  „Henryk  Sienkiewicz  –
życie i twórczość” mający na celu przypomnienie
i pogłębienie  wiadomości  o  naszym  wielkim
pisarzu w związku z przypadającą w tym roku 160.
rocznicą  urodzin i  90.  śmierci  autora  Quo vadis.
W konkursie (przeprowadzonym w formie testów)
wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z  Sieradza  i  powiatu  sieradzkiego.  Uczestnicy
konkursu  w  dwóch  etapach  musieli  wykazać  się
znajomością biografii i bogatej twórczości pisarza.
W finale,  który odbył  się   30  maja,  swą  wiedzę
zaprezentowało  18  finalistów.  Miło  nam
poinformować, że najlepszą okazała się uczennica
naszej  szkoły,  Agnieszka  Kolasa  (1E)!  Od  pani
prof. Ewy Jaśkiewicz wiemy, że Agnieszka bardzo
lubi  czytać,  a  zalecane  przez  organizatorów
konkursu,  słynne  Marie  jego  życia Barbary
Wachowicz  „pochłonęła”  w  ciągu  dwóch  dni.
Wśród  licznych  nagród  znalazły  się  książki
goszczącej  niedawno w Sieradzu B.  Wachowicz:
wspomniane Marie jego życia i  Dom Sienkiewicza
(z autografami).

Po  finałowym  teście  i  przekąsce,  zmęczeni
uczestnicy  konkursu  odpoczywali  słuchając
opowieści o różnych słabostkach naszego noblisty
–  człowieka,  jak  się  okazuje,  o  ogromnym
poczuciu humoru.  Odczyt pt.  Henryk Sienkiewicz
w  anegdocie wygłosiła  p.  prof.  Katarzyna  Pilc-
Vinci.  Znalazły  się  w  nim  wiadomości
o dzieciństwie,  młodości,  rodzinie,  kobietach,  tak
ulubionych  przez  pisarza  podróżach,  a  nawet
o jego psie. Mało kto dziś wie, że Wykop, jamnik
przywieziony przez pisarza z  Wiednia,  był  jedną
z najpopularniejszych  „osobistości”  w  ówczesnej
Warszawie.  Podobno  nie  lubił  chodzić  i  gdy
Sienkiewicz  zabierał  go  na  spacer  po  mieście,
Wykop  wskakiwał  do  pierwszej  napotkanej

dorożki (wybierał zwykle dwukonne).
Agnieszce  serdecznie  gratulujemy  i  życzymy

sukcesów w kolejnych konkursach!
Redakcja „Kuriera Zamkowego”

SPOTKANIE Z BARBARĄ WACHOWICZ
W środę 27 IV gościem Powiatowej Biblioteki

Publicznej  w  Sieradzu  była  pani  Barbara
Wachowicz  –  autorka  wielu  cieszących  się
popularnością  książek biograficznych o sławnych
Polakach.  Ta  wspaniała  kobieta  jest  laureatką
wielu nagród,  m.  in.  Złotego Krzyża Zasługi  dla
Harcerstwa  Polskiego  (1990),  Medalu  Komisji
Edukacji  Narodowej  (1995),  Krzyża  Kawalers-
kiego Orderu Odrodzenia Polski (1997) czy Orderu
Uśmiechu (1995).

Spotkanie autorskie rozpoczęło się o godz. 1600

w czytelni  na  I  piętrze.  Pani  Barbara  przybyła
ubrana tradycyjnie na fioletowo. Prosiła, by w trak-
cie  spotkania  nie  robić  jej  zdjęć,  gdyż  później
będzie na to czas. Opowiadała o Henryku Sienkie-
wiczu, o jego Mariach, a także o Adamie Mickie-
wiczu, Juliuszu Słowackim i Stefanie Żeromskim –
jej ulubionym pisarzu. Podczas spotkania zwróciła
uwagę  na  Władysława  Broniewskiego  –  patrona
biblioteki,  część  spotkania  poświęciła  także
Aleksandrowi Kamińskiemu i bohaterom Kamieni
na  szaniec,  którzy  są  bohaterami  jej  najnowszej
książki pt. Rudy, Alek, Zośka. Opowiadała również
zabawne  anegdoty  i  przeczytała  kilka  listów  od
czytelników. Jej piękna polszczyzna trafiła do serc
uczestniczących w spotkaniu uczniów, nauczycieli,
pracowników  biblioteki,  harcerzy-seniorów  i in-
nych obecnych osób.

Po  spotkaniu  autorka  Marii  jego  życia
podpisywała zakupione książki, przyszedł też czas
na pamiątkowe zdjęcia.

Mamy nadzieję,  że  pani  Barbara  Wachowicz
znowu odwiedzi nasze miasto.

Dominika Przybyłek

SZKOLNE ŚWIĘTO POEZJI
29 maja  w „Galerii  Teatr”  o  godz.  2000 odbyła  się  promocja  tomiku  poezji  Pejzaże  wyobraźni.

W tomiku tym znalazły się wiersze nauczycieli i uczniów naszej szkoły: pani dyr. Ignacji Budy, pani dyr.
Anny Podeszwy, pań prof. Iwony Bednarek i Katarzyny Pilc-Vinci, księdza Andrzeja Ziemieśkiewicza,
a także  Szymona  Kasprzaka,  Eweliny  Klimowicz,  Anety  Krzyżańskiej,  Justyny  Majczak,  Karoliny
Mizerskiej,  Joanny Stasiun,  Mateusza  Wolmana,  Marleny  Zając  oraz  Katarzyny Kresopolskiej  z  LO
im. Kazimierza Jagiellończyka.

Zachęcamy wszystkich  do zapoznania  się  z  tym tomikiem.  Niech  stanie  się  on  dla  nas  „lekturą
obowiązkową” w czasie wakacji.

Mamy nadzieję, że tomik ten nosi nieoficjalny podtytuł: „Miłe dobrego początki” i niebawem ujrzy
światło dzienne kolejny tomik poezji nauczycieli i uczniów z Zamkowej.

Gratulujemy!!!
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JUBILEUSZ 870-LECIA SIERADZA
26 maja o godz. 1800 w Muzeum Okręgowym w Sieradzu nastąpiło otwarcie wystawy „Sieradzkie

pamiątki Zenobii i Jana Matusiaków w zbiorach „Szkatuły Piórem Rzeźbionej”. W uroczystości otwarcia
wystawy wziął  udział  chór  parafii  NSJ w Sieradzu „Cantate  Deo”,  który  śpiewał  piosenki  związane
z Sieradzem i Ziemią Sieradzką.

W muzeum okręgowym zaprezentowano:
– kilkadziesiąt prac plastycznych Jana Matusiaka, a także Jerzego Balcerzaka, Józefa Bogusławskiego,

Pawła Duraja, Ewy Golińskiej, Dariusza Klimczaka, Andrzeja Krzywańskiego, Wojciecha Nyziaka,
Haliny Piotrowskiej, Cezarego Zbrojewskiego i księdza Henryka Wieczorka;

– plakietki i patery z herbami Sieradza i województwa sieradzkiego;
– proporczyki okolicznościowe, które w większości zaprojektował i wykonał pan Jan Matusiak;
– zdjęcie Antoniego Cierplikowskiego, słynnego „Antuana”;
– medale i odznaczenia wielu autorów wpisów do „Szkatuły”, m. in. dyrektora Szkoły Podstawowej

nr 10 w Sieradzu, Bolesława Zwolińskiego;
– wytwory sztuki ludowej Katarzyny Reszpondek i Józefy Chaładaj;
– 7 tomów „Szkatuły Piórem Rzeźbionej”;
– albumy  i  kroniki  prowadzone  przez  pana  Jana  Matusiaka,  m.  in.  poświęcone  audycji  radiowej

„Między nami dzieciakami” i „Biwakowi za oknem”.

Godzi  się  przypomnieć,  że  pan Jan  Matusiak  był  w 1986 roku  inicjatorem obchodów 850-lecia
Sieradza. Opracował wówczas bardzo szczegółowy program obchodów jubileuszu. Stały się one okazją
do promocji miasta oraz do ożywienia lokalnego patriotyzmu.

Redakcja „Kuriera Zamkowego” nie bez powodu informuje o wystawie oraz o zasługach pana Jana
Matusiaka.  I  my  mamy wobec  twórcy „Szkatuły”  własny  dług wdzięczności:  w czerwcu 2002 roku
w archiwum pana Jana znalazły się pierwsze numery „Kuriera Zamkowego”. Od tego czasu przekazu-
jemy panu Janowi Matusiakowi kolejne egzemplarze naszej gazetki szkolnej.

Panie Janie, bardzo Panu dziękujemy
Grzegorz Brodacki

i redakcja „Kuriera Zamkowego”

PRZEDSIĘWZIĘCIA SZKOŁY ZWIĄZANE Z JUBILEUSZEM 870-LECIA SIERADZA

Zadania Termin Zadania Termin
Udział przedstawicieli klas
maturalnych w sesji Rady Miasta

marzec-
kwiecień

Wydanie tomiku wierszy autorstwa
uczniów naszej szkoły

maj

Zaproszenie radnego Rady Miasta
na lekcje wiedzy o społeczeństwie

marzec-
grudzień

Wystawa fotograficzna w MDK
oraz w ZSP Nr 2

czerwiec

Lekcje muzealne w Muzeum
Okręgowym w Sieradzu

marzec Wydanie specjalnego numeru
„Dyskursa” o Sieradzu

czerwiec

Cykl zajęć: Muzea i galerie
Sieradzczyzny

marzec Międzyszkolny konkurs krasomów-
czy: „Sieradz i Sieradzkie – Moja
Mała Ojczyzna” 

czerwiec

„Kurier Zamkowy”: „Powitanie wios-
ny, sieradzkie obyczaje wiosenne”

marzec-
kwiecień

Spotkanie autorskie z sieradzaninem
Stanisławem Turowskim

czerwiec

Wystawa poświęcona Janowi
Pawłowi II zawierająca m. in.
pamiątki sieradzan dotyczące ich
kontaktów z papieżem.

marzec-
kwiecień

Imprezy sportowe we współpracy
z MOSiR

czerwiec-
wrzesień

Lekcje wychowawcze nt. „Sieradz –
moje miasto”

marzec-
kwiecień

Konkurs recytatorski wierszy
o Sieradzu

wrzesień

Obchody 10-lecia „Kuriera
Zamkowego”

kwiecień Wystawy okolicznościowe:
„Literatura o Sieradzu”, „Poeci
sieradzcy”.

wrzesień
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11 IV podczas Powiatowej Licealiady Ewelina Janiak (1b), Justyna Kozieł (2B) i Katarzyna
Krawczyk (3E) zajęły I miejsce w zawodach w tenisie stołowym.

Podczas Powiatowej Licealiady w rozgrywkach, które odbyły się 5 i 7 IV w piłkę siatkową
nasza żeńska reprezentacja zajęła V miejsce.

Podczas międzyszkolnych sztafetowych biegów przełajowych które odbyły się  w Sieradzu
27 IV drużyna żeńska i drużyna męska zajęły III miejsce.

Składy drużyn:

DZIEWCZĘTA
Borowska Bożena (1F)
Chudzia Monika (1F)
Cudak Anna (1E)
Człapa Ewelina (1A)
Dąbrowska Joanna (1C)
Klimowicz Ewelina (3E)
Kołodziej Ewelina (1F)
Rajewska Katarzyna (2a)
Wojtysiak Marta (1E)
Woźniak Justyna (2D)

CHŁOPCY
Adamski Mateusz (2C)
Banasiak Daniel (1F)
Ciapa Kamil (1a)
Kasprzak Marcin (2a)
Kubiak Łukasz (1c)
Ludziejewski Tomasz (1b)
Michalak Michał (1D)
Pęczkowski Krzysztof (3C)
Plotniok Tomasz (2D)
Pryk Dariusz (2D)
Sobczak Krzysztof (2F)
Winiarek Grzegorz (3A)
Woźniak Witold (1E)
Żórawski Marcin (2C)

MUNDIAL 2006 – CZYLI „OSTATNIE SŁOWO”

Nasza reprezentacja przygotowuje się  do nadchodzących mistrzostw świata w ośrodku  Bad Ragaz
w Szwajcarii.  Rozegrała już  dwa mecze kontrolne:  z  Litwą  (0-1)  i  Wyspami  Owczymi  (4-0).  Forma
prezentowana przez naszych kadrowiczów jest  niezadowalająca i  raczej  nie można mówić  o  naszym
pewnym wyjściu  z  grupy,  tym bardziej,  że  Ekwador  i  Niemcy  są  obecnie  w bardzo  dobrej  formie,
co pokazują w sparingach.

Paweł  Janas  zaskoczył  wszystkich  powołując  skład,  który  pojedzie  na  mistrzostwa.  Największą
niespodzianką  jest brak powołań  dla Jerzego Dudka i Tomasza Frankowskiego oraz obecność  bardzo
krytykowanego za występy w ostatnim czasie Grzegorza Rasiaka. Z kadrą pożegnał się również Tomasz
Kłos, który był filarem naszej obrony, a w jego miejsce „wskoczył” obrońca „Wisły” Kraków, Dariusz
Dudka.

Czy były to słuszne decyzje? - oczywiście okaże się  to już  6 czerwca, podczas meczu przeciwko
Ekwadorowi. Spotkanie to będzie dla nas bodaj najważniejsze dla przebiegu dalszej rywalizacji w grupie.

A  tymczasem...  30  maja,  tuż  przed  wyjazdem  z  kraju  byliśmy  świadkami  porażki  1-2  naszej
reprezentacji w meczu z Kolumbią (kolumbijski bramkarz będzie do końca życia pamiętał, że udało mu
się  zdobyć  bramkę  z  odległości  niemalże  100  metrów;  fakt  ten  będą  przypominać  wszystkie  stacje
telewizyjne transmitujące mecze Kolumbii z udziałem tego bramkarza). Kibice wygwizdali reprezentację,
w prasie i w internecie pojawiło się wystarczająco dużo złośliwych uwag o naszych pisarzach, więc nie
będę się już do nich „dokładał”.

Dobrze, że chociaż z Chorwacją wygrali tuż przed Mundialem 1-0...
Damian Baszczyński

Ósmy  w  roku  szkolnym  2005/2006  numer  „Kuriera  Zamkowego”  przygotował  p.  prof.  Grzegorz  Brodacki  przy
współpracy z p. prof. Marią Bogdańską, Katarzyną Pilc-Vinci, Janiną Zemłą oraz Damiana Baszczyńskiego (1 D) i Dominiki
Przybyłek (2 C).


