
STUDNIÓWKA 2017 
 

fot. p. prof. Adam Krynicki 
 

Wieczorem 14 stycznia, w sali bankietowej „Arka" 
w Smaszkowie, miał miejsce najważniejszy bal dla 
maturzystów z naszej szkoły. Mowa oczywiście 
o studniówce. 

Uroczystość rozpoczęła się  polonezem, w wykona-
niu tegorocznych abiturientów, w którym zaprezentowali 
się naprawdę wyśmienicie. Następnie usłyszeliśmy wiele 
miłych słów od pani dyrektor Magdaleny Marciniak oraz 
zaproszonych gości, wśród których był m.in. pan Paweł 
Osiewała, Prezydent Miasta Sieradza.  

Po przemówieniach uczniowie zaprezentowali się w 
kolejnym tańcu, tym razem bardziej wprowadzającym nas 
już we właściwy nastrój, który miał nam towarzyszyć 
przez resztę wieczoru. Tańcem tym był rock and roll. Na 
zakończenie części artystycznej klasa 4G zaprezentowała 
się w krótkim przedstawieniu kabaretowym, w którym w 
dość komiczny i przerysowany sposób przedstawiła 
naszych nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że nikt nie 
poczuł się urażony. 

Nasz bal trwał w najlepsze do godziny szóstej rano. 
Wspólnie  z gronem pedagogicznym bawiliśmy się 
w wyśmienitych humorach, a o dobry nastrój zadbał 
zespół Muzyczny „Dj Barti & Dj Beis". 

Nikt z nas się nie nudził. To była wyjątkowa, piękna 
i niezapomniana noc. Życzymy naszym młodszym 
kolegom i koleżankom, by ich studniówka była równie 
udana. 

Aleksandra Wlazły (4D) 
 

W NUMERZE: 
 
• Zdjęcia ze studniówki – obejrzysz na s. 2 i 4; 
• Wrażenia ze studniówki – znajdziesz na s. 3 i 6; 
• Specjalna niespodzianka literacka dla maturzystów – 
u dołu na s. 2 i 4 ; 
• Podsumowanie I semestru w bibliotece – zajrzyj na s. 5; 
• Co warto przeczytać? – zajrzyj na s. 5-7; 
• Kącik kulinarny – czeka na s. 8. 
 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Z „KURIEREM ZAMKOWYM” 

 

LOVE, LOVE, LOVE, LOVE, 
LOVE, LOVE, LOVE, LOVE, LOVE. 

 
There's nothing you can do that can't be done. 
Nothing you can sing that can't be sung. 
Nothing you can say, but you can learn 
How to play the game  
It's easy. 
 
Nothing you can make that can't be made. 
No one you can save that can't be saved. 
Nothing you can do, but you can learn 
How to be you in time  
It's easy. 
 

All you need is love, all you need is love, 
All you need is love, love. Love is all you need. 
Love, love, love, love, love, love, love, love, love.
All you need is love, all you need is love, 
All you need is love, love. Love is all you need. 
There's nothing you can know that isn't known.
Nothing you can see that isn't shown. 
There's nowhere… 
 

All You Need Is Love – piosenka zespołu „The 
Beatles” pochodząca z 1967 roku, napisana przez Johna 
Lennona, autorstwa duetu Lennon/McCartney. Jest jedną z 
najbardziej znanych piosenek tego zespołu, stał się też 
hymnem hippisów. Utwór rozpoczyna się pierwszymi taktami 
Marsylianki. 
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„Poloneza czas zacząć. Podkomorzy rusza  
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,  
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi  
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.  
Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi,  
Dano hasło, zaczęto taniec on prowadzi.  
Nad murawą czerwone połyskają buty, 
Bije blask z karabeli, świeci się pas suty, 

A on stąpa powoli, niby od niechcenia; 
Ale z każdego kroku, z każdego ruszenia 
Można tancerza czucia i myśli wyczytać:  
Oto stanął, jak gdyby chciał swą damę pytać, 
Pochyla ku niej głowę, chce szepnąć do ucha;  
Dama głowę odwraca, wstydzi się, nie słucha,  
On zdjął konfederatkę, kłania się pokornie,  
Dama raczyła spójrzeć, lecz milczy upornie”.
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STUDNIÓWKA 2017 
 

 „Ważne są tylko te dni, 
których jeszcze nie znamy 
Ważnych jest kilka tych chwil, 
tych na które czekamy”. 

 
Tak śpiewał Marek Grechuta, a na te kilka chwil 

czekali uczniowie naszego technikum. 14 stycznia 2017 
roku w sali bankietowej „Arka” w Smaszkowie 
o godzinie 20.00 ruszył taneczny korowód. Przy 
dźwiękach poloneza Wojciecha Kilara kilkanaście par 
udowodniło swój taneczny kunszt. Piękne stroje i równie 
piękne figury taneczne cieszyły oko zaproszonych gości. 
Kolejnym potwierdzeniem umiejętności uczniów był 
pokaz tańca nowoczesnego zaprezentowany już w 
nowych strojach. Widownia cały pokaz nagrodziła 
gromkimi brawami. Po przepysznym posiłku parkiet 
szybko wypełnił się tańczącymi w rytm najnowszych 
przebojów. Zabawę prowadziło dwóch didżejów, którzy 
zrobili wszystko, aby temperatura zabawy nie opadła 
nawet o jeden stopień Celsjusza. Niespodzianką był 
kabaretowy występ klasy 4G. Tegoroczni maturzyści z 
przymrużeniem oka odegrali scenki z wybranych przez 
siebie lekcji. Okazało się, że kilku uczniów może 
pochwalić się dużym talentem aktorskim i wielką vis 
comicą. Rzeczywiście udało im się rozbawić widzów, 
a wśród nich również „pierwowzory” odgrywanych 
postaci.  

Poszczególne klasy pozowały do zdjęć z wycho-
wawcami i panią dyrektor, Magdaleną Marciniak. 
Robiono też mniej oficjalne zdjęcia, które zdominował 
intensywnie czerwony kolor kobiecych podwiązek.  

Kolejną niespodzianką studniówkowego balu był 
pieczony prosiak, którego z fanfarami „wprowadzono” na 
środek sali. Nie zabrakło też doskonałego, 
wielopiętrowego tortu, zareklamowanego mocnymi 
fajerwerkami. Oczywiście w czasie zabawy 
najważniejsza była muzyka. Na początku imprezy 
przeważało disco polo, a pod koniec techno. Mnie 
„skapnęło” troszkę muzyki środka z lat osiemdziesiątych 
oraz aktualne popowe przeboje. Didżeje, a właściwie 
wodzireje, spowodowali, że młodsi i starsi uczestnicy 
balu znaleźli wspólny, taneczny język. Uczniowie 
pamiętali o swoich wychowawcach. Zamawiali dla nich 
muzyczne dedykacje i wspólnie się z nimi bawili. Obok 
muzyki równie ważne były stroje, makijaż i fryzury. 
Dominowały eleganckie, długie suknie balowe, dobrze 
skrojone garnitury z obowiązkowymi krawatami, ale 
także muszkami. Makijaże i fryzury były bardzo 
profesjonalnie wykonane i po prostu wyjątkowo 
urokliwe.  

Na uwagę zasługuje również wystrój sali. Moim 
skromnym zdaniem jest to zdecydowanie najładniejszy 
lokal, w którym są organizowane studniówki. Poza tym 
jedzenie i obsługa stoi na wyjątkowo wysokim poziomie. 

Podsumowując: warto było wybrać się do 
Smaszkowa i wziąć udział w tym przepięknym balu.  

I jeszcze na marginesie: znajomi w moim wieku 
twierdzą, że „kiedyś to były studniówki”. Twierdzę 
dokładnie odwrotnie – „teraz to są studniówki”! 

P. prof. Jacek Gruszka 
 
W sobotę 14 stycznia 2017 roku w sali bankietowej 

„Arka” w Smaszkowie odbyła się studniówka naszej 
szkoły. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o 20:00. 
Wraz z pierwszymi taktami „Poloneza” pojawili się 
bohaterowie tego wieczoru – tegoroczni maturzyści. 
Przepiękne dziewczęta, przystojni panowie – nie można 
było nie uśmiechać się na ich widok. 

Troszkę zestresowani, ale w urzekający sposób 
zaprezentowali zgromadzonym wspaniale przygotowany 
układ poloneza. Ogromną niespodzianką było pojawienie 
się ich po krótkiej przerwie w niezwykle energetycznym 
rock and roll’u. Wykonywane przez uczniów akrobacje 
niejednego z nas wprawiły w osłupienie. Przemówienie 
Pani Dyrektor oraz zaproszonych gości, wręczanie 
kwiatów nauczycielom i przepyszny obiad to ostatnie 
chwile wytchnienia tego wieczoru. Kiedy za konsoletą 
pojawili się DJ-e nie było mowy o siedzeniu przy stole. 
Serwowane przez nich przeboje sprawiały, że nogi same 
rwały się do tańca. A i uczniowie dbali o to, aby 
nauczyciele nie podpierali przysłowiowych ścian. 
Ważnym punktem balu był kabaret studniówkowy 
przygotowany przez moich wychowanków - uczniów 
klasy 4 G. Był to powrót do tej tradycji po kilkuletniej 
przerwie. Nie ukrywam, że my – nauczyciele – z lekką 
obawą czekaliśmy na prezentację. Okazało się jednak, że 
ten stres był zbędny. Uczniowie rozbawili wszystkich do 
łez. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie głośno 
zaśmiewali się oglądając kolejne scenki, a ja 
stwierdziłam, że jeśli moi wychowankowie nie zdecydują 
się na pracę w wyuczonym zawodzie, spokojnie mogą 
pukać do drzwi wydziału aktorskiego  Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej. 

Mogłabym pisać jeszcze długo. Po pierwsze dlatego, 
że zabawa była fantastyczna – młodzież udowodniła, że 
potrafi wyśmienicie się bawić. Myślę jednak, że 
głównym powodem był fakt, że jednymi z głównych 
bohaterów tego wieczoru byli moi wychowankowie. 
Nasza przygoda trwa dopiero dwa lata, ale jest to jedna 
z piękniejszych przygód w moim życiu i podobnie jak ten 
bal na bardzo długo pozostanie w mojej pamięci.  

P. prof. Katarzyna Domagalska 
wychowawca klasy 4 G 

 

Piąty w roku szkolnym 2016/2017 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Daria Błazik 
i Monika Wlazło (1G), Patrycja Ozdoba (2a), Beata Rył, 
Justyna Wlazło i Patrycja Żurawska (3D) i Aleksandra Wlazły 
(4D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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„On krok zwalnia, oczyma jej spójrzenie śledzi  
I zaśmiał się na koniec, rad z jej odpowiedzi  
Stąpa prędzej, pogląda na rywalów z góry  
I swą konfederatkę z czaplinymi pióry  
To na czole zawiesza, to nad czołem wstrząsa,  
Aż włożył ją na bakier i podkręcił wąsa.  
Idzie, wszyscy zazdroszczą, biegą w jego ślady,  
On by rad ze swą damą wymknąć się z gromady;  

Czasem staje na miejscu, rękę grzecznie wznosi  
I żeby mimo przeszli, pokornie ich prosi; 
Czasem zamyśla zręcznie na bok się uchylić,  
Odmienia drogę, rad by towarzyszów zmylić,  
Lecz go szybkimi kroki ścigają natręty  
I zewsząd obwijają tanecznymi skręty;  
Więc gniewa się, prawicę na rękojeść składa,  
Jakby rzekł: „Nie dbam o was, zazdrośnikom biada!" 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA – PODSUMOWANIE I SEMESTRU 
 

Wypożyczenia w I semestrze: 
 
1. 3H – średnia wypożyczeń 4,8 
2. 4L – średnia wypożyczeń 3,8 
3. 4D – średnia wypożyczeń 2,9 
4. 4H – średnia wypożyczeń 2,9 
5. 3D – średnia wypożyczeń 2,8 
6. 3L – średnia wypożyczeń 2,0 
7. 2L – średnia wypożyczeń 2,0 
8. 4G – średnia wypożyczeń 1,9 
9. 3G – średnia wypożyczeń 1,7 
10. 1D – średnia wypożyczeń 1,4 

 

Najlepsi czytelnicy: 
 
1. Justyna Smorawska (4D) – 15 
2. Łukasz Pokraka (4L) – 15  
3. Emilia Salamon (4L) – 14 
4. Karolina Krakowska (1L) – 13 
5. Patrycja Żurawska (3D) – 10 
6. Aleksandra Fornalczyk (3G) – 9 
7. Kinga Budziak (4L) – 9 
8. Maria Przezak (3H) – 8 
9. Natalia Sprengel (3H) – 8 
10. Martyna Kosatka (4H) – 8 
 

OSTATNIA PIOSENKA 
 

Film ten opowiada o rodzicach  Ronnie, którzy są po 
rozwodzie. Dziewczyna znienawidziła ojca po tym jak się on 
rozwiódł z jej matką. Ronnie przyjeżdża na wakacje do taty ze 
swoim młodszym bratem. Na plaży poznaje Willa, ale na 
początku go nie lubi. Gdy Will jej pomaga, zaczyna go coraz 
bardziej lubić... Will zabiera Ronnie do Akwarium, gdzie on 
pracuje. Ronnie obraża się na niego, ale później on jej mówi, że 
jest wyjątkowa i godzą się. Stosunki między Tatą a Ronnie 
ocieplają się. Will zabiera Ronnie do swojego domu i tam 
dziewczyna poznaje rodziców Willa i znowu obraża się na 
niego, bo nie powiedział jej, że ma bogatych rodziców. Ronnie 
dostaje zaproszenie na ślub, jest zadowolona dopóki na wesele 
nie wprosił się były chłopak Blaze – Marcus.  Po weselu jadą do 
domu, a tam na plaży mdleje ojciec Ronnie. Ronnie dowiaduje 
się, że ojciec ma raka. Ronnie i Will kończą witraż zrobiony 
przez jej ojca i jej brata do kościoła który spłonął rok temu. 
Ojciec Ronnie myśli, że to on podpalił kościół, a to nie prawda, 
bo kościół podpalili koledzy Willa i Marcusa. Gdy ojciec 
wychodzi ze szpitala dowiaduje się prawdy o tym kto podpali 
kościół. Ronnie podsłuchuje rozmowę. Jest wściekła na Willa i 
zrywa z nim. Ronnie dokańcza piosenkę którą napisał jej ojciec. 
Ojciec umiera... Ronie spotyka na plaży Willa, wybacza mu i są 
razem.... 

Bardzo polecam! 
Daria Błazik (1G)

 

KOMUNIKATY 
 

W piątek 3 II odbyły się spotkania z rodzicami wieńczące pracę pierwszego semestru. 
W poniedziałek 6 II w Zespole Szkół Katolickich w Wieluniu odbył się regionalny etap konkursu „Żołnierze 

Wyklęci – obudźcie Polskę”, w którym wzięli udział: Sebastian Serafiński (3D), Maciej Muszyński (3G) i Sebastian 
Kupis (3L). Uczestnicy m. in. Wysłuchali wykładu okolicznościowego, który wygłosił dr Artur Ossowski, pracownik 
Łódzkiego Oddziału IPN. 

W poniedziałek 13 II na walentynkową wycieczkę do Łodzi wybrała się klasa 2L wraz z p. prof. K. Szymczak. 
We wtorek 14 II uczniowie naszej szkoły w sali 112 wzięli udział w kolejnej akcji krwiodawstwa. 
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nastąpi 31 marca br. 
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Walentynki tuż, tuż… 
 

Zbliżają się Walentynki, święto zakochanych. Jednak nie zawsze każdy spędza ten dzień z ukochaną osobą. Co wtedy 
robić? Mamy parę propozycji na miłe spędzenie walentynkowego wieczoru. 

 

1. „Gwiazd naszych wina” – książka 
 

Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii dającej perspektywę kilku lat więcej, wydaje się, że ostatni rozdział jej 
życia został spisany już podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu grupy wsparcia bohaterka powieści poznaje 
niezwykłego młodzieńca Augustusa Watersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia być może zostanie 
napisana całkowicie na nowo. Wnikliwa, odważna, humorystyczna i ostra książka to najambitniejsza i najbardziej 
wzruszająca powieść Johna Greena, zdobywcy wielu nagród literackich. Autor w błyskotliwy sposób zgłębia ekscytującą, 
zabawną, a równocześnie tragiczną kwestię życia i miłości. 

To lakoniczne uproszczenie, bo ich miłość jest piękna, bogata, wnosi do ich życia radość, motywuje do walki, daje 
nadzieję. Bohaterów kochamy od pierwszej strony. To wspaniali młodzi ludzie, którym los (gwiazdy) pogmatwał mocno 
życie, ale dał prawdziwą miłość. Cieszą się każdym dniem, choć każdego dnia walczą o życie.  Miłość daje im nadzieję. 
 

2. „Pamiętnik” – film 
 

Cierpiąca na chorobę Alzheimera Allie mieszka w domu opieki społecznej. Nie pamięta wydarzeń z przeszłości, nie 
rozpoznaje nawet członków rodziny. Jej mąż Noah nie rezygnuje jednak z walki o żonę i stara się pomóc jej odzyskać 
utracone wspomnienia, niestety na próżno. W końcu decyduje się on każdego dnia czytać jej na głos historię miłości dwóch 
młodych serc, która porusza Allie do głębi. Nie zdaje sobie ona jednak sprawy z tego, że jest to ich własna historia. 
Młodziutka Allie, bogata dziewczyna z miasta, poznaje podczas wakacji spędzanych w Seabrook niezamożnego i 
nieokrzesanego chłopca z prowincji  - Noah’a. 

Ten opowiedziany zaskakująco subtelnie i spokojnie film wyzwala wielkie emocje. Podczas oglądania go nie traci się 
świadomości, że miłość potrafi czasem zwyciężyć nawet śmierć. 
 

3. „Trzy metry nad niebem” – książka 
 

Szesnastoletnia Babi, dziewczyna, z tak zwanego dobrego domu, świetna uczennica i przykładna córka, na skutek 
pogmatwanego splotu przypadków, poznaje Stepa, agresywnego chuligana, którego życie składa się z ćwiczeń na siłowni, 
wyścigów na motorze i bezsensownych bijatyk. Mimo krańcowo różnych charakterów i sprzeciwu apodyktycznej matki 
Babi, zakochują się w sobie bez pamięci. Pod wpływem tej miłości, która oczywiście nie ma szans na przetrwanie, 
zmieniają się oboje. Babi otwiera się na świat, dojrzewa, a Step staje się bardziej refleksyjny, łagodniejszy. Babi jest jedyną 
osobą, której Step powierza swój mroczny sekret, który tłumaczy jego agresywne i destrukcyjne zachowania. 

Wciągająca, piękna, urocza; coś, o czym marzy każda dziewczyna. Miłość, która wznosi nas trzy metry nad niebem! 
Polecam, polecam, polecam! Bo dzięki tej książce świat wokół nabiera kolorów, a definicja prawdziwej miłości zostaje nam 
kolejny raz udowodniona. Obowiązkowa lektura dla niepoprawnych romantyków!!! 

Życzymy udanych Walentynek! ☺ 
Monika Wlazło (1G), Justyna Wlazło (3D) 

 

JESZCZE O STUDNIÓWCE 
 

W sobotę 14 stycznia 2016 r. odbyła się studniówka 
tegorocznych maturzystów z naszej szkoły. Bal 
zorganizowano w sali bankietowej „Arka” w Smaszkowie. 
Każdy wyczekiwał tego wieczoru starannie  się do niego 
przygotowując. Studniówka rozpoczęła się o godz. 20.00. 
Wśród zaproszonych gości pojawił się m.in. pan Paweł 
Osiewała, prezydent Miasta Sieradza oraz pani Elżbieta 
Cieślak, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Powiatu 
Sieradzkiego. Po przemówieniu powitalnym i życzeniach 
pani dyrektor młodzież zatańczyła tradycyjnego poloneza, 
ale obecnych zaskoczyła także kolejnym przygotowanym 
tańcem: rock and rollem. Po części oficjalnej przyszedł czas 
na zabawę, we wspólnym gronie bawili się uczniowie i 
nauczyciele. Uczniowie z klasy 4G przygotowali ponadto  
krótki program kabaretowy, który w żartobliwy sposób 
ukazywał codzienne życie uczniów w szkole. 

Nie obyło się bez tortu, który był wyśmienity. 
Mieliśmy także możliwość zrobienia sobie wielu 
pamiątkowych zdjęć przy tematycznej ściance 
fotograficznej. Około godziny drugiej pożegnali nas pan 
kamerzysta i fotograf. Resztę balu spędziliśmy na parkiecie 
na wspaniałej zabawie, podczas której wystąpili Elvis 
Presley i Superman. Nie mogło, oczywiście, zabraknąć 
dedykacji piosenek dla naszych nauczycieli. Bawili się oni 
równie dobrze jak my. 

Bawiliśmy się do samego rana. Atmosfera była 
znakomita. Każdy z nas zapamięta ten wyjątkowy bal do 
końca życia. 

Justyna Kędzierska i Kamila Szymczak (4L), 
Kinga Kędzia, Patrycja Wielowska (5G), 

Patrycja Zdunek (4G), Karolina Zarębska (4H) 

  



  „Kurier Zamkowy” nr 5/2016/2017  7 
 

 

I WCIĄŻ JĄ KOCHAM 
 

W ostatnim czasie sięgnęłam po kolejną z książek 
mojego ulubionego pisarza Nicholasa Sparksa pt. I wciąż 
ją kocham Tematem powieści jest porywająca i głęboka 
miłość, poświęcenie i wzruszające rozstanie. Główni 
bohaterowie to żołnierz armii lądowej John Tyree i 
studentka pedagogiki Savannah Lynn Curtis. Para 
bohaterów poznaje się przypadkiem na plaży. 
Natychmiast rodzi się między nimi wzajemne uczucie. 
Mimo przeciwności losu ich związek kwitnie. 
Dziewczyna obiecuje czekać za ukochanym, póki nie 
zakończy służby. Dzięki tej deklaracji John uświadamia 
sobie, że Sawannah jest kobietą jego życia, z którą 
chciałby założyć rodzinę. Para zdaje sobie sprawę, że 
czeka ich wiele miesięcy rozłąki. Wydarzenia z 
jedenastego września wstrząsają światem, ale również ich 
życiem. John postanawia przedłużyć swój pobyt w 
wojsku, o czym pisze Sawannah. W liście od swojej 
ukochanej dowiaduje się, że ta zakochała się w innym 
mężczyźnie. Dla żołnierza to cios prosto w serce. Kolejne 
lata upływają mu w smutku i bólu spowodowanym utratą 
swojej ukochanej. Nie może o niej zapomnieć. Gdy 
wraca do domu tylko jej pragnie. Spotykając się z 
Sawannah dowiaduje się, że wyszła za mąż. Jest to dla 
Johna kolejny cios. Po śmierci ojca i zakończeniu służby 
zostaje sam, lecz miłość jaką darzy Sawannah wciąż jest 
silna. Ta powieść to jedna z najpiękniejszym jaką 
czytałam. Niektóre momenty wywołują wiele łez. 
Pierwsze strony książki mogą się wydawać słodkim 
romansem, lecz kolejne uświadamiają, że to mylne 
stwierdzenie. Nie wszystko kończy się szczęśliwie.  
 

 
Każdy chce w życiu spotkać miłość swojego życia i 

być z nią do końca swoich dni. Niestety głównemu 
bohaterowi „I wciąż ją kocham” nie było to dane. Autor 
udowadnia, że miłość bez względu ile trwa jest w życiu 
najważniejsza. Zachęcam do lektury tej książki.    

Beata Rył (3D) 
 

Marysia Przezak poleca na walentynki: 
 

Ty czekaj mnie! 
 

Ty czekaj mnie, dzieweczko cudna, 
Pod tą wysmukłą topolą! 
Przysięgam ci – choć to rzecz trudna, 
Że wrócę – gdy mi pozwolą. 
  
Ty czekaj mnie i kochaj wciąż! 
Będzie to wielką zasługą – 
A jak się znajdzie dla ciebie mąż... 
Nie każ mu wzdychać zbyt długo! 
  
Lecz bierz z nim ślub i kochaj znowu, 
Dopóki serca ci stanie, 
I wierzyć chciej mojemu słowu, 
Że to ci skróci czekanie. 
  
Gdy minie już miłości szał – 
Czekaj mnie pod tą topolą; 
Chociażbym z grobu powstać miał, 
Powrócę – gdy mi pozwolą. 

Adam Asnyk

 

HUMOR 
 

Z TEKI PATRYCJI ŻURAWSKIEJ 

Sekretarka odchodząca na emeryturę wprowa-
dza młodszą koleżankę w zakres obowiązków. 

Do sekretariatu wchodzi dyrektor i przechodzi 
do swojego gabinetu. Nowa sekretarka mówi:  

– Ale nasz dyrektor się ładnie ubiera. 
Starsza odpowiada: 
– A jak szybko. 

☺ 
Dlaczego policjantka jęczy podczas śledztwa? 
– Bo trwa dochodzenie. 

☺ 
Mówi blondynka brunetce: 
– Powinni mi płacić za moją urodę! 
Na to brunetka: 
– Chyba odszkodowanie. 

KATARZYNA SAWCZUK 
I ANTONI KRÓLIKOWSKI

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 
 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w czwartek 23 II br. na godzinę 17.00 
na spotkanie z Mirosławem Paszkowskim, który opowie o Marii Kodjaszewskiej – zasłużonej nauczycielce sieradzan 

Miejsce spotkania: ul. Dominikańska 2, Sala Rycerska.  
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

Czekolada z chilli 
 
Składniki: 
 

• 100g czekolady mlecznej 
• 50g czekolady gorzkiej 

• 1/2 szklanki mleka 
• 1/4 szklanki śmietanki 

• papryka chilli 
• cynamon 

 
Sposób przygotowania: 

Mleko, śmietankę, połamaną czekoladę podgrzewamy w rondelku do momentu rozpuszczenia czekolady, 
przyprawiamy chilli z cynamonem do smaku. 
 

Czekoladowe ciasteczka 
 
Składniki na ok 22 ciasteczek: 
 

• 250g miękkiego masła 
• 150g cukru 

• 1 opakowanie cukru wanilinowego 
• 60g ciemnego kakao bez cukru 

• 300g mąki 
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 
Polewa: 
• 2 łyżki ciemnego kakao, 180g cukru pudru, 50 ml wrzątku, 1-2 krople aromatu waniliowego 
Dodatkowo: kolorowe posypki cukrowe 
 
Sposób przygotowania: 
1. Przesiać razem mąkę, kakao i wymieszać z proszkiem do pieczenia. 
2. Masło utrzeć z cukrem, cukrem wanilinowym, ucierać przez około 5 minut mikserem ustawionym na najwyższe 
obroty, aż powstanie puszysta, lekka masa. 
3. Następnie do masy dodać mąkę i dokładnie wymieszać (można rękoma).  
Jeśli ciasto wyjdzie bardzo lepkie, można je na 45 minut wstawić do lodówki, żeby łatwiej było formować ciasteczka. 
4. Z ciasta w rękach formować kulki wielkości orzecha włoskiego i układać je na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia, zachowując między ciasteczkami odstępy. Kulki lekko spłaszczyć. 5. Piec w piekarniku na grzanym do 
1700C na funkcji termoobieg przez 15-17 minut (na funkcji góra-dół w 180oC). Po wyjęciu z piekarnika (ciasteczka są 
miękkie) poczekać 15 minut, aż przestygną i dopiero wtedy je przenosić z blachy.Polewa:6. Wszystkie składniki 
polewy umieścić w rondelku i podgrzewać, mieszając, aż składniki połączą się w jednolitą masę. Zdjęć z ognia i 
odstawiać na około 10-15 minut. 
 

Placek leczo 
 
Składniki:  
 
• 300 g ciasta francuskiego (świeżego) 
• 1 łyżka oliwy extra virgin 
• 1/3 czerwonej cebuli 

• 150 g kiełbaski wiejskiej 
• 3 papryki (czerwona, żółta i zielona) 
• 1 pełna łyżka koncentratu pomidorowego 

• 100 ml bulionu 
• pół szklanki listków bazylii 
• 4 plastry sera żółtego 

 
Sposób przygotowania: 
Papryki pokroić na ćwiartki i usunąć nasiona z komór. Pokroić na cienkie paski. Cebulę pokroić na półplasterki, 
kiełbaskę obrać i pokroić na plasterki. Rozgrzać oliwę w szerokim dużym garnku, dodać cebulę, kiełbasę oraz 
paprykę. Smażyć przez ok. 5 minut co chwilę mieszając. Dodać bulion oraz koncentrat pomidorowy i wymieszać. 
Gotować bez przykrycia przez ok. 15 minut na średnim ogniu, mieszając od czasu do czasu. Gdy cały płyn odparuje 
dodać posiekane liście bazylii i w razie potrzeby doprawić (zależy jak słony był bulion).Piekarnik nagrzać do 180 
stopni C. Rozwałkowane ciasto francuskie położyć na blaszce do pieczenia wyścielonej pergaminem. Na jednej 
połowie ciasta wyłożyć nadzienie paprykowe, zostawiając wolny brzeg dookoła. Na wierzchu położyć plasterki sera 
żółtego. Nakryć drugą połową ciasta i dokładnie zlepić brzegi. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 30 minut aż 
ciasto będzie dobrze zrumienione. Odczekać około 5 minut przed pokrojeniem. 
 

Smacznego !!! 
 


