
Sprawozdanie z działalności 

Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” 

w roku 2019 

 
Nowy rok rozpoczęliśmy spotkaniem z panem Jerzym Kaszubą, uczestniczyło w nim   11 uczniów 
zainteresowanych przygotowaniem do konkursu recytatorskiego.  
 
25 stycznia odbyły się dodatkowo warsztaty prowadzone także przez p. Kaszubę. Miały one pomóc 
w przygotowaniu do 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło  w nich udział  
7 uczniów. 
 
30 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym udzielono absolutorium 
Zarządowi i przyjęto plan pracy na kolejny rok. Udział wzięło 28 osób. 
 
8 lutego spotkaliśmy się z p. Wiesławą Sujecką, która opowiedziała o działalności PTTK. 
 
6 marca zorganizowaliśmy spotkanie dla uczniów wyjeżdżających na praktyki do Włoch. 
Zaprosiliśmy na nie Włochów mieszkających w Polsce - p. Paolo de Luca i Antonio Vinci. 
Uczestniczyło 30 zainteresowanych, niebędących członkami TWI. 
 
15 marca gościł u nas p. Mariusz Bojanowski, nauczyciel geografii i pasjonat pomocy Polakom na 
Wschodzie. Na spotkanie przyszło 41 osób. 
 
22 marca miała miejsce prelekcja p. Ryszarda Juśkiewicza prezesa Zarządu Oddziału Ziemi 
Łódzkiej Związku Piłsudczyków RP, który opowiedział o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego. 
Uczestniczyło  41 osób. 
P. Juśkiewicz wręczył też szkole Certyfikat  „Szkoła Promująca Niepodległą”, do otrzymania 
którego nasze stowarzyszenie  bardzo sie przyczyniło. 
 
3 kwietnia spotkaliśmy się z Kacprem Kuchciakiem, pasjonatem historii i uczniem I LO 
w Sieradzu. Opowiadał o powstaniu listopadowym. Udział wzięło 55 osób. 
 
W maju odbył się konkurs plastyczny „Ptaki chronione w Polsce”. Wykonane prace pokazane 
zostały w naszej galerii. 
 
Również w maju opowiadał o swojej pasji pszczelarskiej i życiu pszczół p. Marcin Świniarski. 
 
W czerwcu po raz szósty Zarząd TWI „Zamkowa15” wyróżnił nagrodą pieniężną 
najaktywniejszego członka naszego stowarzyszenia. Otrzymała ją Patrycja Szałek (z klasy 2L). 
 
We wrześniu przygotowane spotkanie informacyjne dla pierwszoklasistów nie odbyło się ze 
względu na brak zainteresowania. 
 
23 września 33 osoby przybyły na spotkanie z menadżerem restauracji „Avocado” p.  Marcinem 
Kolankiem. Opowiadał o pracy w gastronomii. 
 
9 października otwarto wystawę prac uczennicy klasy Ia, Ewy Pawlikowskiej „Ołówkiem, kredką  
i słowem”. 
 
W tym czasie zakupiliśmy też znicze na groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Zostały 
zaniesione na sieradzkie cmentarze z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  



6 listopada odbyło się spotkanie z p. Ryszardem Juśkiewiczem nt. „Józef Piłsudski – Polak  
i patriota”. 
 
Naszym największym przedsięwzięciem była organizacja w grudniu koncertu charytatywnego 
„Pomóżmy Monice i Mateuszowi”. Przez miesiąc przygotowywaliśmy wraz ze Szkolnym 
Wolontariatem całą imprezę. Koncert odbył się w teatrze 3 grudnia i pozwolił zebrać w ramach 
zbiórki publicznej 12 tysięcy zł, które po połowie przekazano Monice i Mateuszowi. Do występu  
w programie artystycznym zgłosiło się tak wiele osób, że trwał dłużej, niż planowano. Udało się też 
pozyskać środki od przedstawicieli biznesu, banku i strażaków, które zostały przez fundatorów 
przekazane bezpośrednio Monice i Mateuszowi. Było to prawie 8 tysięcy zł. 
 
Nie udało nam się zorganizować 3 zaplanowanych  spotkań. Spowodowane to było brakiem 
wolnych terminów naszych prelegentów i przygotowaniami do koncertu charytatywnego. Będziemy 
się starali przeprowadzić te spotkania w kolejnym roku sprawozdawczym. 
 
Zarząd odbył 7 zebrań. Zarząd sprawuje też pieczę nad Galerią TWI na pierwszym piętrze i tablicą 
ilustrującą nasze działania od powstania stowarzyszenia. Tablica znajduje się na parterze przy 
bibliotece. 
 
 

 
 


