
STUDNIÓWKA 2015 
 

 
W sobotę 24 stycznia w restauracji „Villa Feniks" 

 w Lubanowie k. Błaszek odbyła się studniówka naszych 
tegorocznych maturzystów. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in.: prezydent Sieradza pan Paweł 
Osiewała, wicestarosta Sieradza pan Mariusz Bądzior, 
grono pedagogiczne wraz z panią dyrektor Magdaleną 
Marciniak oraz rodzice uczniów. 

Tradycyjnie bal rozpoczął się polonezem – innym 
niż rok temu i w innej aranżacji. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście. Po przemowach klasy udały się na 
sesję zdjęciową z fotografem, panem Tomaszem 
Jurewiczem. Oprawą muzyczną tego wieczoru zajął się 
doskonały DJ Czapski, który rozkręcał zabawę do białego 
rana. 

Na pewno były to niezwykłe chwile dla naszych 
maturzystów. Wszyscy bardzo mile wspominają tę noc. 
Oczywiście nie mogło obyć się bez poprawin, które także 
były nieziemskie! Teraz z niecierpliwością wyczekujemy 
matury, która zbliża się do nas wielkimi krokami. 

Kamila Karaczun (4H) 
 

Więcej o studniówce na s. 3, 4, 5 i 7. 
 

TURNIEJ SZACHOWY 
 

We wtorek 13 stycznia z inicjatywy p. prof. Roberta 
Brzezieckiego w sali 112 odbył się pierwszy w tym roku 
turniej szachowy. Wzięli w nim udział nast. uczniowie: 
Hubert Adamczewski, Angelika Augustyniak, Miłosz 
Ciołek, Filip Dorabiała, Maciej Dorabiała, Dawid 
Duchnowski, Jakub Dzieran, Cezary Holak, Maciej 
Jurewicz, Michał Kaczmarek, Piotr Kaczmarek, Kacper 
Klucha, Estera Kozielska, Adrian Kulawiak, Sebastian 
Kupis, Krystian Kwiatecki, Maciej Moszyński, Tomasz 
Moszyński, Magdalena Motyl, Dominik Paś, Kamil 
Pisarek, Michał Posiewała, Sebastian Serafiński, Błażej 
Szadkowski, Małgorzata Szymala, Michał Świątkowski, 
Jakub Walczak, Piotr Wawrzyniak,  Piotr Wojciechowski. 

Zwyciężył Filip Dorabiała (3D), a kolejne miejsca 
zajęli: Błażej Szadkowski (1D) i Magdalena Motyl 
(2D). 

Gratulujemy!!!

 

 
PONADTO W NUMERZE: 

 
• Jak się ubrać w ostatki? – propozycje na s. 6; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 8; 
• Rysunki Patrycji Żurawskiej – obejrzysz na s. 9;
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WYNIKI KLASYFIKACJI – I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 
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STUDNIÓWKA 2015 
Fot. Kamila Karaczun & Katarzyna Gęszczak 
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POLONEZA CZAS ZACZĄĆ… 
 

Poloneza czas zacząć… 
Mówi się, że jaka studniówka, taka matura. Jeśli tak, 

to tegoroczni maturzyści zdadzą maturę śpiewająco! 
Tanecznym krokiem przejdziemy przez egzamin 
dojrzałości, aby stać się dorosłymi ludźmi, bądź... 
studentami. 
Tegoroczna studniówka odbyła się 24 stycznia w 
restauracji „Villa Feniks” w Lubanowie pod Błaszkami. 
Początek imprezy miał miejsce o godzinie 19.00, kiedy to 
tradycyjnie zabrzmiały dźwięki poloneza, a uczniowie 
pokazali efekty nauki tego tańca. Pomimo początkowego 
stresu widocznego na twarzach naszych tancerzy, 
polonez wypadł pięknie i został nagrodzony gromkimi 
brawami. Później przyszedł czas na przemowy naszych 
gości. Życzenia niezapomnianego wieczoru życzyli 
tegorocznym maturzystom: dyrektor naszej szkoły, pani 
Magdalena Marciniak, Prezydent Sieradza pan Paweł 
Osiewała, Wicestarosta Sieradzki pan Mariusz Bądzior, 
rodzice i grono pedagogiczne. 

Rozpoczęcie studniówki uczczono także symbo-
liczną lampką szampana. 

A potem… 
Czas na zabawę! Zarówno uczniowie, jak 

i nauczyciele dopisali na parkiecie. Wszyscy razem 
świetnie się bawili, bez względu na wiek, czy profil 
klasy. Uczniowie, robiąc niespodziankę swoim 
wychowawcom, zadedykowali dla każdego z nich 
piosenkę. Tak więc dla pani Bzdurskiej zagrano Dancing 
Quinn, pani Bednarek zatańczyła przy piosence Ruda 
tańczy jak szalona, dla pani Budzisz zabrzmiała Jolka, 
Jolka, uczniowie klasy pani Focht zadedykowali 
wychowawczyni piosenkę Kasiu, Kasieńko, natomiast 
pan Brzeziecki zatańczył z uczniami do melodii Jesteś 
szalona. DJ spisał się świetnie prowadząc nasz bal, 
a fotograf uwiecznił nas na wielu ciekawych i szalonych 
zdjęciach. 

Uczniowie na pewno na długo zapamiętają 
studniówkę, zwłaszcza, że przed nami ciężkie zadanie: 
zdać maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe. 

Joanna Draganowska (4G) 
 

Moja studniówka odbyła się 24 stycznia 2015 roku 
o godzinie 19 w „Villi Feniks” koło Błaszek – 
w „jesienny” wieczór, który w ciągu kilku godzin 
zamienił się w zimową noc. Gdy już wszyscy zebrali się 
na sali, przygotowani wcześniej uczniowie wspaniale 
zatańczyli poloneza. Następnie pani Dyrektor, pan 
Prezydent i pan wicestarosta przywitali maturzystów. 
Po przywitaniu wznieśliśmy toast lampką szampana 
i wreszcie zaczęła sie zabawa. 

Każda klasa zamówiła dla swoich wychowawców 
piosenkę, przy której tańczyła w kółeczkach. Później 
każdy tańczył z swoim partnerem bądź partnerką. DJ 
puszczał super muzykę – myślę, że nikt nie był 
zawiedziony co do doboru piosenek. I tak bal trwał do 

samego rana, choć niektórzy wcześniej – głównie ze 
względu na nagłą zmianę pogody – zdecydowali się na 
powrót do domów. Większość jednak wytrzymała do 
4 czy 5 rano. Wszyscy bawili się świetnie. Obsługa była 
bardzo miła i stanęła na wysokości zadania. 

W niedzielę odbyły się również poprawiny, na które 
stawili się wszyscy uczniowie i można się było jeszcze 
pobawić, no i dojeść. Podczas balu nie było żadnych 
„incydentów”, wszyscy się doskonale bawili 
i podejrzewam, że tak jak i ja, będą ją milo i długo 
wspominać. Również nauczyciele byli zadowoleni 
z przebiegu naszej studniówki. 

Uważam studniówkę za bardzo udaną. Szkoda, 
że taki bal ma się tylko raz w życiu. 

Katarzyna Gęszczak (4F) 
 

„I szły pary po parach hucznie i wesoło,  
Rozkręcało się, znowu skręcało się koło,  
Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów; 
Mieni się cętkowata, różna barwa strojów…” 

 
Nie za rok matura, lecz już niedługo, coraz bliżej, 

więc na początek zagadka: skąd pochodzi wyżej 
umieszczony tekst? 

W sobotę, 24 stycznia 2015 roku, dokładnie na sto 
dni przed maturą, w restauracji „Villa Feniks” pod 
Błaszkami odbyła studniówka naszej szkoły. O godzinie 
dziewiętnastej tegoroczni maturzyści otworzyli imprezę 
polonezem. Zaproszeni goście mogli obejrzeć gustownie 
ubranych i modnie wystylizowanych uczniów 
w skomplikowanych, a zarazem pięknych układach 
tanecznych. Piszący te słowa, jako nauczyciel 
przedmiotów zawodowych związanych z fryzjerstwem, 
zwrócił szczególną uwagę na fryzury pląsających Pań 
i Panów. I ocenił je bardzo wysoko. Oko mogły również 
nacieszyć stroje studniówkowiczów. Eleganckie 
i stonowane kreacje wyśmienicie komponowały się 
z bogatym wystrojem Sali Diamentowej „Villi Feniks”. 

Po uczcie dla oczu nastąpiła uczta dla uszu. 
Doświadczony didżej puszczał utwory, które 
powodowały, że nogi same rwały się do tańca. Nie 
zabrakło oczywiście utworu Czerwonych Gitar Matura. 
Uczestnicy balu, łącznie ze mną, wcale nie chcieli 
schodzić z parkietu (na marginesie: pozdrawiam fryzjerki 
i jednocześnie świetne tancerki z IV H). Nie zapomniano 
również o uczcie dla żołądka. Bardzo smaczne jedzenie, 
które podawano w elegancki sposób dodawało sił 
i animuszu tancerzom. Za oknami prószył śnieg, który 
dodał imprezie dodatkowego kolorytu. 

A teraz, na koniec rozwiązanie prostej zagadki: 
fragment pochodzi z dwunastej księgi Pana Tadeusza 
i jak ulał pasuje do opisanego przeze mnie balu 
i rozpoczynającego go poloneza. Było hucznie, kolorowo 
i wesoło. 

P. prof. Jacek Gruszka 

 



  „Kurier Zamkowy” nr 5/2014/2015  5 
 

 

STUDNIÓWKA 2015 
Fot. Katarzyna Gęszczak & Joanna Draganowska 
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STUDNIÓWKA 2015 
Fot. Malwina Kamiennik 
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

Nie taki zły szpinak! 
 

Szpinak z czosnkiem 
 
Składniki: 
- świeży lub mrożony szpinak (nie siekany - najlepszy będzie w liściach) 
- 3-4 ząbki czosnku, sól, pieprz 
- śmietana lub jogurt, najlepiej typu greckiego 
Wykonanie: 

Świeży szpinak dokładnie myjemy i osuszamy. Na odrobinie oleju podsmażamy posiekany czosnek. Uwaga, 
pilnujemy, żeby nie zbrązowiał, bo będzie gorzki! Wrzucamy szpinak (świeże liście znacznie tracą na objętości). Nie 
rozgotowujemy szpinaku. Doprawiamy jogurtem lub śmietaną oraz solą i pieprzem. 

Mrożony szpinak odparowujemy w garnku na małym ogniu. Kiedy zgęstnieje, wyciskamy czosnek, chwilę 
dusimy razem. Szpinak z czosnkiem doprawiamy jogurtem lub śmietaną oraz przyprawami. Można podawać 
z krakersami jako świeża przekąska. 
 

Naleśniki ze szpinakiem 
 

Składniki: 
Ciasto naleśnikowe:  

- 1 jajko 
- 2 szklanki mąki 
- 1,5 szklanki mleka 
- 1 szklanka wody gazowanej  
- 2 łyżki oleju 
- szczypta soli 

Farsz: 
- 1 opakowanie mrożonego szpinaku 
   (lub 500 g świeżego - bez łodyg) 
- 3 ząbki czosnku 
- ok. 200 g fety 
- sól, pieprz, cukier 
- oliwa z oliwek 

 
Utrzyj mikserem jajka z mlekiem, wodą i mąką na gładką masę. Odstaw do lodówki na około godzinę. 

Z przygotowanej porcji wylewaj na lekko posmarowaną olejem patelnię niepełną chochlę ciasta i smaż naleśniki, 
aż lekko się zarumienią. 

Świeży szpinak umyć, osuszyć, posiekać. Mrożony - rozmrozić i odsączyć wodę. Czosnek obrać i posiekać. 
Podsmażyć chwilę na oliwie. Dodać szpinak i smażyć kilka minut mieszając. Doprawić przyprawami do smaku. 
Na naleśnikach układać farsz szpinakowy. Na szpinak pokruszyć fetę. Podsmażyć naleśniki na maśle lub zapiec 
w naczyniu żaroodpornym. 
 

Tarta szpinakowa 
 
Składniki: 

Ciasto: 
- 200 g mąki 
- 125 g masła lub margaryny 
- 1 żółtko 
- szczypta soli 

Farsz: 
- 750 g szpinaku 
- 2 ząbki czosnku, 3 jajka 
- 200 g śmietanki 
- szczypta soli, pieprzu, gałki muszkatołowej 
- 100-200 g wędzonego boczku 

 
Do przesianej mąki dodaj masło lub margarynę i sól. Przesiekaj, rozetrzyj palcami. Dodaj żółtko, stopniowo 

dolewając wody, zagniataj ciasto. Tarta szpinakowa będzie krucha i aromatyczna, jeśli ciasto odłożysz do lodówki 
na pół godziny. 

Liście ugotuj w osolonej wodzie lub podsmaż, potem posiekaj. Dodaj podsmażony czosnek. 
Wbij jajka, dodaj śmietanę i dopraw. 
Ciasto rozwałkuj na placek o około 30-centymetrowej średnicy i grubości pół centymetra. Wyłóż placek do formy 

wysmarowanej tłuszczem, ponakłuwaj widelcem. Podpiecz w piekarniku przez ok. 10 minut (w temp. ok. 200 st. C). 
Następnie nałóż na ciasto szpinak. Na wierzchu ułóż pokrojony w paseczki boczek. Tarta szpinakowa powinna być 
pieczona przez kolejne 20 minut. 
 

Smacznego! 
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Z TEKI PATRYCJI ŻURAWSKIEJ 
 

MAGDALENA PEŁKA (4H) KATARZYNA KACZMAREK (4H) 
P. PROF. JANUSZ ZIARNIK PAN ANDRZEJ SZCZEBLEWSKI 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

W czwartek 8 stycznia odbył się drugi etap 
ogólnopolskiego konkursu z zakresu rachunkowości. 
W konkursie wzięli udział nast. uczniowie: Angelika 
Świątek (4D), Katarzyna Piotrowska (4D) i Wioletta 
Obała (3D). Czekamy na wyniki. 

W piątek 9 stycznia w zawodach okręgowych 
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 
wzięli udział: Maciej Jurewicz (3D), Wioletta Obała (3D) 
i Aleksandra Wlazły (2D). Czekamy na wyniki. 

W piątek 9 stycznia w eliminacjach okręgowych 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żyw-
ności, które odbyły się w ZSP Nr 2 w Tomaszowie 
Mazowieckim naszą szkołę reprezentowały Gabriela 
Podsiadła i Patrycja Zając (3G). 
 

ZAPRASZAMY DO KINA 
 

Sekstaśma (komedia) 
 

Małżonkowie robią sobie noc wolną od dzieci 
i postanawiają urozmaicić swoje pożycie kręcąc seks-
video. Niestety, kiedy budzą się rano, okazuje się, że film 

zniknął. Muszą go odnaleźć zanim zostanie wykorzy-
stany w niecnych celach i obejrzy go cały świat, no i – 
przede wszystkim – znajomi. Są szantażowani. Lecz w 
końcu biorą sprawę w swoje ręce i pilnie szukają 
tabletów, na których znajduje się film. 

Czy zdążą wszystko załatwić nim video trafi 
do sieci? Obejrzyj, a dowiesz się, jak się to wszystko 
skończyło. 
 

Udając gliniarzy (akcja, komedia) 
 

Klasyczna komedia o kumplach-gliniarzach, tyle 
że główni bohaterowie nie są policjantami. 

Justin Miller i Ryan O’Malley przyjaźnią się od 
dziecka. Odkąd skończyli szkołę, ich życie stoi 
w miejscu. Wszystko się zmienia, gdy idą na imprezę. 
Wkładają mundury i robią furorę. Gdy okazuje się, 
że zostali zaproszeni na przyjęcie pod krawatem, a nie 
imprezę „przebieraną”, idą na miasto. Kobiety do nich 
lgną, rozrabiaki słuchają ich poleceń, a barmani dają 
drinki na koszt firmy – tylko dlatego, że biorą ich za 
policjantów. Kiedy Ryan kupuje radiowóz, koguta 
i skaner radiowy, maskarada na dobre się rozkręca… 

Zachęcam do obejrzenia tego filmu 
Kasia Gęszczak (4F)

 

 
Piąty w roku szkolnym 2014/2015 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Kamila Karaczun (4H), 

Katarzyna Gęszczak (4F), Joanna Draganowska (4G), Malwina Kamiennik (4D; fot.), Zuzanna Sobańska (4D), Anna Andrzejak 
(3D) i Patrycja Żurawska (1D; rys.) pod opieką p prof. Grzegorza Brodackiego. 
 


