
STUDNIÓWKA 2018 
 

Wieczorem 27 stycznia 2018 roku, gdy 
zegar wybił godzinę 19, w spowitym gęstą 
mgłą Dworze Kamionacz rozpoczął się 
wielki bal... bal studniówkowy. 

Całą uroczystość, tradycyjnie rozpoczęto 
POLONEZEM, do którego 12 par  w ciężkich 
znojach przygotowywało się już od paździer-
nika pod czujnym okiem Pani Prof. Moniki 
Grzelak i Pana Prof. Marka Przybyła. 

Część oficjalną tego doniosłego wieczoru 
poprowadziły Klaudia Wierzbicka (4D) 
i Sylwia Ziętek (4G), którym  towarzyszył 
Sebastian Serafiński (4D). 

Po ciepłych słowach Pani dyrektor 
Magdaleny Marciniak nastały chwile wzru-
szeń i nostalgii. 

Tegoroczną niespodzianką był specjalny 
występ z dedykacją dla nauczycieli w podzię-
kowaniu za wspólnie spędzone cztery lata 
oraz trud nauczania. Piosenkę Skaldów 
„Życzenia z całego serca" wykonała Klaudia 
Owczarek (4H). 

Na balu pojawili się również zacni 
goście: Michał Wzgarda – członek Zarządu 
Powiatu Sieradzkiego i Rafał Matysiak – 
wiceprezydent Miasta Sieradza. 

 

Do bladego świtu 180 par zabawiali 
DJ BARTI i DJ BEIS. Nie mogło również 
zabraknąć szalonych rytmów DISCO POLO 
oraz piosenek z dedykacją dla wychowawców.

Był to niezapomniany i magiczny wieczór. 
Gdy bal dobiegł końca, mgła opadła... 

Patrycja Żurawska (4D)

Fot. p. prof. Adam Krynicki 
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STUDNIÓWKA 2018 
 

 
„Poloneza czas zacząć, 
Młodzież w tany rusza. 
Szykując się do tańca,  
Wszystkich do się sprasza!” 

 

I ruszyli w tany tegoroczni maturzyści z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu. 
Taneczne zmagania mogłem oglądać 27 stycznia 
2018 r. w restauracji „Dwór  w Kamionaczu” wraz z 
Dyrekcją szkoły, nauczycielami, przedstawicielami 
rodziców i zaproszonymi gośćmi. Tutaj spotkały się 
cztery klasy technikum. 

Studniówka zaczęła się tradycyjnie od przemów 
Dyrekcji szkoły, przedstawicieli Urzędu Miasta 
i Starostwa oraz przewodniczącej Rady Rodziców. 
Następnie wybrani uczniowie zatańczyli znanego 
poloneza Wojciecha Kilara. Układ stworzony 
i „dopieszczony” przez pp.prof. Monikę Grzelak 
i Marka Przybyła sprawdził się znakomicie 
w przestrzeni restauracji. Tancerze bezbłędnie 
wykonali taneczne figury, które na długo zostaną w 
pamięci widzów. W pamięci pozostaną również 
czerwone muszki panów, które znakomicie 
współgrały z urodą i gracją pląsających pań. 

Początek studniówki uświetnił również wokalny 
występ uczennicy klasy 4H, Klaudii Owczarek. 
Klaudia znakomicie zaśpiewała piosenkę zespołu 
„Skaldowie” Z całego serca życzę Ci, z lekko 
zmienionym na tę okoliczność tekstem. Krótki 
występ był ucztą dla uszu i oczu uczestników 
styczniowego wydarzenia. Szkoda, że tak wybitna 
artystka od przyszłego roku nie będzie ozdabiać 
uroczystości szkolnych swoimi występami.  

Po uczcie „dla ducha” nastąpiła uczta „dla  
ciała”. Bogato i kolorowo zastawione stoły 
zaspokoiły nawet największe apetyty. Bardzo 
smaczne potrawy dodały energii obecnym 
i spowodowały, że po obiedzie tancerze długo nie 
schodzili z parkietu. Powodem takiej sytuacji był 
również fakt, że studniówkę prowadziło dwóch 
didżejów, którzy swoją pozytywną energią zarazili 

uczestników balu. W tym roku moją uwagę zwróciła 
ogromna popularność ścianki. Do zostania 
studniówkowym „celebrytą” ustawiła się kolejka, 
która przez kilka godzin wcale się nie skracała. 

Po kilku godzinach studniówki dotarła do mnie 
myśl, że mój bal odbył się trzydzieści lat temu. 
Przez ten czas zmieniło się prawie wszystko. Nie 
zmieniła się ogromna pozytywna energia i „apetyt 
na życie” młodych. Niech ta energia zostanie w 
odpowiedni sposób wykorzystana już… za 100 dni. 

P. prof. Jacek Gruszka 
 

„100”   „100”    „100”   „100”   „100” 
 

W sobotę 27 stycznia 2018 roku odbyła się 
studniówka maturzystów z naszej szkoły. Uczniowie 
bawili się w restauracji „Dwór Kamionacz” wraz z 
Dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami i przedstawi-
cielami rodziców. O godzinie 19.00 bal rozpoczął się 
tradycyjnym polonezem, którego miało zaszczyt 
zatańczyć 12 par. W tym roku studniówkowy układ 
choreograficzny poloneza przygotowali p.p. prof. Monika 
Grzelak i Marek Przybył. Po polonezie przyszedł czas na 
uroczyste przemówienia. Najpierw głos zabrały w 
imieniu maturzystów przewodniczące samorządu 
szkolnego: Klaudia Wierzbicka (4D) wraz z Sylwią 
Ziętek (4G), a następnie pani dyrektor Magdalena 
Marciniak oraz nasi goście: panowie Michał Wzgarda – 
członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego i Rafał Matysiak 
– wiceprezydent Sieradza. Wszyscy życzyli nam 
udanego, niezapomnianego balu oraz pomyślnego zdania 
egzaminów maturalnych. Oficjalna część studniówki 
zakończyła się piosenką, którą zaśpiewała Klaudia 
Owczarek (4H). 

Łącznie na bal przybyło 180 osób, wraz z 
wychowawcami: p. prof. Renatą Miśkiewicz (4D), Zofią 
Grzesiak (4G), Agnieszką Jabłońską (4L) i Szymonem 
Czyżem (4H). 

Bal studniówkowy był niewątpliwie okazją, by 
porzucić choć na jedną noc myśli o zbliżających się 
egzaminach, że maj tuż, tuż… Byliśmy zachwyceni 
balem, atmosferą, świetnym wystrojem i jedzeniem, lecz 
przede wszystkim wspaniałą zabawą do białego rana. 

Daria Gołdyn (4G) 
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NA WALENTYNKI 

 
Jaś pisze list do Małgosi: 
Nie jem śniadania, bo myślę o tobie, 
Nie jem obiadu, bo myślę o tobie, 
Nie jem kolacji, bo myślę o tobie, 
Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!! 

Jest taki moment, który daje życie, 
że ktoś kogoś kocha najbardziej skrycie. 
Dla nas ten moment właśnie trwa, 
bo Ty kochasz mnie, a Ciebie ja.
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NA WALENTYNKI 

 
Dzień świętego Walentego  
To dzień dobry dla każdego!  
W tym dniu wszyscy to wyznają,  
Że chcą kochać i kochają! 

 

Na walentynki przesyłam całusów kilka  
Delikatnych jak muśnięcie motylka  
Myślę, że jak je poczujesz  
To mi się zrewanżujesz.
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POŻEGNALIŚMY PANIE Z SEKRETARIATU 
 

W czwartek 25 stycznia 2018 roku, przed 
rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, 
pożegnaliśmy Panią Jadwigę Kamolę i Panią 
Irenę Kłos, które odeszły na emeryturę. 

Pani Jadwiga Kamola podjęła pracę 
w sekretariacie naszej szkoły w 1978 roku. Przez 
kilka lat uczyła także maszynopisania. Nasza 
szkoła była jej jedynym miejscem pracy – 
przepracowała w szkole „na dołku” bez mała 40 
lat! 

Pani Irena Kłos podjęła pracę w 
sekretariacie naszej szkoły w 1976 roku. 
Również i ona przez kilka lat uczyła 
maszynopisania. Jest absolwentką technikum 
ekonomicznego, które funkcjonowało w naszej 
szkole. 

Pożegnanie odbyło się w serdecznej 
i słodkiej atmosferze, nie zabrakło kwiatów 
i życzeń ze strony społeczności szkolnej, ale 
i pożegnalnych tortów obu Pań. 

Z całą pewnością w sekretariacie będzie 
nam brakowało Pani Jadzi i Pani Irenki, na 
których pomoc zawsze mogliśmy liczyć. 

Fot. p.prof. Jacek Gruszka 
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UKRYTE W KRONICE SIERADZA 
 

W sali konferencyjnej Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sieradzu 11 grudnia 2017 roku odbyła się 
promocja książki Janusza Ziarnika pt. Ukryte w kronice 
Sieradza. 

Książka Janusza Ziarnika zawiera 15 krótkich 
utworów z pogranicza opowiadania, klechdy, legendy 
czy apokryfu rozumianego jako dzieło literackie rzekomo 
wydobyte z ukrycia i ogłoszone jako autentyczny 
dokument piśmienniczy. Ich bohaterem jest miasto 
Sieradz, którego dzieje autor ukazał w ujęciu 
chronologicznym – od prapoczątku warciańskiego grodu 
aż po współczesność. 

Treść każdego z utworów łączy się czy to z ważnym 
wydarzeniem w dziejach miasta, miejscem, budynkiem, 
budowlą czy osobą. Wokół tego autor tworzy fikcję 
literacką, dzięki czemu mniej lub bardziej odległa 
przeszłość staje się bliższa czytelnikowi i ułatwia mu 
identyfikowanie się z dziejami miasta. Autor przywołuje 
m.in. najazd krzyżacki na Sieradz, nieistniejący już 
cmentarz „świętoduski”, mury miejskie, postać 
zasłużonego dla miasta lekarza; wraz z naszym 
„cicerone” odwiedzamy straż pożarną, pocztę, pałac na 
Poświętnej Górce, wkraczamy w „świat równoległy” kina 
i pierwszych seansów filmowych, odwiedzamy teatr, by 
wreszcie od mostu kolejowego podążyć w kierunku 
dworca. 

Każdy z utworów zaskakuje nas głęboką 
znajomością historii lokalnej przez autora. Poznajemy 
Janusza Ziarnika jako regionalistę zanurzonego w 
dziejach Ziemi Sieradzkiej. Lecz to nie wszystko. Autor 
zadziwia nas także wiedzą o zasadach funkcjonowania 
wielu urządzeń, którymi sieradzanie posługiwali się w 
dawnych wiekach: przybliża nam mechanizmy wiatraka, 
młyna parowego, dowiadujemy się o istnieniu w rynku i 
jego pobliżu drewnianych wodociągów i sposobów 
doprowadzania wody z rzeki Warty do miasta. 

Odkrywamy wreszcie w autorze ornitologa. Ptaki są 
obecne w różnym stopniu w każdym z utworów, ale ten 
ostatni pt. Tu zimą bieda to swoista symfonia, w której 
miejsce instrumentów zajęły ptasie głosy. Wiedza o 
życiu, przelotach i zwyczajach ptaków Janusza Ziarnika 
jest tak głęboka jak znajomość botaniki przez 
Żeromskiego. Utwór ten może budzić w czytelniku wiele 
przeróżnych powiązań. Może powinniśmy – pół żartem – 
utwór ten skojarzyć z Ptasim radiem Tuwima, czy – 
bardziej serio – np. z Godami życia Dygasińskiego, 
którymi zachwycał się autor Puszczy jodłowej? 

W utworze tym spotykamy się z ptasim dylematem: 
odlatywać na zimę do ciepłych krajów, czy pozostać? 

Jest to metafora rzucona współczesnym 
sieradzanom: wyjeżdżać znad Warty czy Wisły, czy też, 
mimo różnych życiowych przeszkód, pozostać. Czy 
można to dziedzictwo – parafrazując Jana Pawła II – 
„mające na imię Sieradz” tak pozostawić? Gdy w ten 
sposób spojrzymy na 14 wcześniejszych utworów, 
zamysł autora staje się nazbyt czytelny. Tym, którzy nie 

lubią czytać wstępów do książek przytoczę fragment 
Przedmowy: 

„Teraźniejszość istnieje dzięki przeszłości. 
Przeszłość to ludzie, zdarzenia i miejsca ich życia. 
Miejsca urodzenia, zamieszkania, miejsca, które musieli 
opuścić. Poznanie tych miejsc wymaga wysiłku, lecz w 
efekcie daje satysfakcję. Jest nią wiedza, wiedza 
historyczna. Dowiadując się, skąd jesteśmy, zaczynamy 
rozumieć, kim jesteśmy. Zyskujemy tożsamość”. 

Chyba możemy mieć mały żal do autora tylko o to, 
że właśnie tak często spotykane w książce ptaki nie miały 
nam więcej do powiedzenia, że autor „zabronił” im się 
pełniej wypowiedzieć (czy też wyszczebiotać), a nawet 
chwilami zastąpić wypowiedzi narratora. 

Podczas wywiadu, który z autorem prowadziła 
Małgorzata Szymlet-Piotrowska dowiedzieliśmy się 
m.in., że autor ma w zanadrzu jeszcze wiele pomysłów 
literackich. Już dziś czekamy na kolejne wydanie książki 
Janusza Ziarnika pt. Ukryte w kronice Sieradza 
zakładając z góry, że będzie ono poszerzone o kolejne 
utwory oraz że spotka się ona z równie szerokim i 
życzliwym przyjęciem czytelników. Ze swej strony 
pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że książka ta to zaledwie 
zbiór szkiców do szerszej wypowiedzi epickiej o Ziemi 
Sieradzkiej, której już dziś oczekuję od zacnego autora. 
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I jeszcze jedno. Kolejny „świat równoległy” to ilustracje Pawła Duraja, które stanowią szatę graficzną książki. 

Zostały trafnie dobrane i są cennym dopełnieniem treści poszczególnych utworów. 
Wydawcą książki Ukryte w kronice Sieradza Janusza Ziarnika jest sieradzka firma „Prof-Art.” Ryszarda 

Sierocińskiego. Książka ukazała się na początku grudnia 2017 roku. 
Grzegorz Brodacki 

 
KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 

 
KINDER COUNTRY 

 
Składniki: 
• 350 ml śmietanki  słodkiej 30% 
• 250g serka mascarpone 
• 200g herbatników 

• 2 białe czekolady 
• 2 mleczne czekolady 
• 3 szklanki płatków Nestle Kangus+garść na wierzch 

 
Przygotowanie: 

Białe czekolady roztopić w kąpieli wodnej, ostudzić. 
200 ml śmietany ubić na sztywno , dodać serek mascarpone, zmiksować na wolnych obrotach dolewając powoli 

ostudzoną białą czekoladę. Wsypać Kangusy (3 szklanki) i wymieszać łyżką. 
W kąpieli wodnej roztopić czekolady mleczne, ostudzić. Resztę śmietany (150 ml) ubić na sztywno, 

dodać do ostudzonej mlecznej czekolady i wymieszać, aż składniki się połączą. Formę do pieczenia lub 
tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia, ułożyć herbatniki jeden koło drugiego, wlać jasną masę, 
wyrównać, ponownie wyłożyć herbatnikami i wylać masę ciemną. Wierzch posypać garścią Kangusów, 
wstawić do lodówki na ok. 2 godziny. 
 

KREM PAPRYKOWY 
 
Składniki: 
• 6 czerwonych papryk 
• 5 kromek chleba tostowego 
• 1 cebula 

• 1 litr bulionu warzywnego 
• 3 łyżki oliwy 
• bazylia 

• cukier, sól 
• 2 małe papryczki piri-piri – jeśli się 
lubi zupę na ostro 

 
Przygotowanie: 

Papryki umyć, pozbawić pestek, ogonków i pokroić. Cebulę posiekać i zeszklić w garnku na rozgrzanej oliwie. 
Można też dodać posiekane małe ostre papryczki, aby wyostrzyć smak wedle gustu. Dodać paprykę, zalać bulionem i 
gotować z 15 min., a potem zmiksować zupę i ponownie zagotować. Przyprawić solą i odrobiną cukru, a chleb pokroić 
w kostkę i zrumienić na oliwie..Zupę-krem podawać z grzankami i listkami bazylii. 

PĄCZUSZKI W 5 MINUT! 
 
Składniki: 
• 2 serki homogenizowane po 140 g 
• 2 jajka 
• 2 szklanki mąki pszennej 

• ½ szklanki cukru pudru 
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
• dodatkowo 1 l oleju do smażenia 

 
Przygotowanie: 

W garnku rozgrzewam litr oleju, w którym będą smażone pączki. Wszystkie składniki na pączki umieszczam 
w misce i mieszam widelcem. Ciasto będzie kleiste. Nie warto jednak dosypywać więcej mąki, bo pączki wyjdą 
twarde i zbite. Odmierzam małe porcje ciasta za pomocą małej łyżeczki i umieszczam w garnku. Żeby ciasto łatwiej 
odchodziło od łyżeczki, warto łyżeczkę umoczyć w oleju przed nabraniem na nią ciasta. Pączki smażę na złoty kolor 
z obu stron. Przekładam na papierowy ręcznik, żeby odsączyć z tłuszczu. Wystudzone posypuję cukrem pudrem albo 
polewam czekoladą. Są tak pyszne, że nie potrzebują już żadnych dodatków, ale jeśli macie ochotę, można podać je 
z marmoladą. 

Smacznego !!! 
 

Piąty w roku szkolnym 2017/2018 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Daria Gołdyn (4G), 
Patrycja Ozdoba (3a), Beata Rył (4D), Magdalena Wojtkiewicz (!L), Patrycja Żurawska (4D) pod opieką p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
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ROK Z KSIĄŻKĄ 
 

Dobry rok 
 

W ramach podsumowania Starego Roku i rozpoczęcia kolejnego, Nowego Roku ostatnio sięgnęłam po jedną z 
powieści Petera Mayle’a pt. Dobry Rok. 

Książka opowiada o angielskim bankowcu Maxie Skinnerze, który wiódł bogate i luksusowe życie. W  jednej 
chwili traci wszystko przez podstęp kolegi. Nieoczekiwany splot wydarzeń i list z Francji zmusza Maxa do wyjazdu. 
Zaczyna nowe życie w Prowansji,  w winnicy swojego stryja. Poznaje również trzy kobiety. Jednak jego życie nie jest 
jak dotychczas sielanką. Max nie jest przyzwyczajony do ciężkiej pracy i nie ma zielonego pojęcia o uprawie 
winorośli. Dzięki pomocy  i wsparciu ze strony przyjaciół uczy się nowego życia. Niestety zostaje wciągnięty 
w intrygę, która może zaszkodzić  jego interesom. 

Dobry rok to książka pełna wyśmienitej kuchni, pokazująca wiele smaków wina z małym wątkiem kryminalnym 
w tle. 

Zachęcam 
Beata Rył (4D) 

 

We dwoje 
 

Nicholas Sparks jest moim ulubionym pisarzem. Jak dla mnie – mistrz powieści romantycznych. Staram się nie 
omijać żadnej jego  premiery, a na mojej półce uzbierała się już całkiem ładna kolekcja książek jego autorstwa. 
Kolejny raz ten autor zachwycił mnie swoją najnowszą książką pt. We dwoje. 

Russell Green  główny bohater ma 32 lata i na pozór całkiem udane życie, jako mąż, ojciec i dyrektor reklamy w 
dużej firmie. Jest po uszy zakochany w Vivian i to dla niej jest gotowy do wielu poświęceń, w tym do zapewnienia jej 
wszelkich materialnych wygód. Jednak wspaniały dom i pieniądze nie przynoszą zamierzonego skutku i szczęście 
Russella powoli zaczyna wymykać mu się z rąk. Nie dość, że musi zorganizować swoje życie od nowa to jeszcze 
ciąży na nim jeden przeogromny i niełatwy obowiązek – wychowanie córki. Powieść opowiada o pięknej relacji ojca z 
córką. Tata jest dla London najważniejszy na świecie, oboje darzą się bezwarunkową miłością. Wspólnie 
przezwyciężają problemy i wiodą szczęśliwe życie. 

Porównując poprzednie książki Sparksa, każda stanowiła inną opowieść, lecz łączył je jeden motyw – miłość 
dwójki osób raz kończąca się happy endem, innymi razy smutnymi rozstaniami. We dwoje różni się od poprzednich 
powieści. Opowiada o miłości rodzicielskiej i tym wyróżnia się na tle innych dzieł autora. 

Koniecznie przeczytajcie! 
Beata Rył (4D) 

 

A MOŻE DO KINA? 
 

Gwiazd naszych wina 
 

Obejrzałam ostatnio  amerykański dramatyczny romans z 2014 roku w reżyserii Josha Boone'a pod tytułem 
Gwiazd naszych wina. Jego światowa premiera odbyła się 16 maja 2014 r. Natomiast w Polsce odbyła się ona 
6 czerwca 2014 r. 

Film ten opowiada o Gus i Hazel którzy poznają się na grupie wsparcia dla terminalnie chorych nastolatków. On 
jest byłym koszykarzem, którego rak aktualnie w stanie remisji pozbawił nogi. Ona od trzynastego roku życia cierpi 
na nowotwór tarczycy, później z przerzutami do płuc. W kompletnie nieromantycznych okolicznościach rodzi się 
między nimi uczucie, dzięki któremu wreszcie mogą spojrzeć na siebie inaczej niż przez pryzmat nieuchronnej 
śmierci. Nastoletni bohaterowie otoczeni permanentnym cierpieniem, w końcu mogą zrobić coś typowego dla ich 
wieku zaplanować absurdalną, pozornie niewykonalną przygodę. Postanawiają odwiedzić mieszkającego w 
Amsterdamie autora ich ulubionej książki, by dowiedzieć się jak potoczyły się dalsze losy jej bohaterów. 

Opowieść Josha Boone'a jest może odrobinę tendencyjna, ale nie aż tak by widzowie tracili do siebie i twórców 
szacunek. Oczywiście miłość umierających jest zazwyczaj pewnym wyciskaczem łez, ale Gwiazd naszych wina to 
także słodki film romantyczny z zaskakującą ilością ciepła i humoru. Dobrze ukazuje młodość oraz pierwszą miłość ze 
wszystkimi jej tajemniczymi kodami , radością z przebywania blisko ukochanej osoby i nieuchronnymi dylematami. 

Polecam 
Magdalena Wojtkiewicz (1L) 

 
PS W bibliotece szkolnej, wśród nowo zakupionych pozycji, jest także Gwiazd naszych wina Johna Greena. 
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Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
I TWI „ZAMKOWA 15” 

 
Obyczaje świąteczne i noworoczne 

w różnych regionach Polski dawniej i dziś 
 

14 grudnia odbył się kolejny konkurs organizowany 
przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” 
- Obyczaje świąteczne i noworoczne w różnych regionach 
Polski dawniej i dziś. 

Wzięły w nim udział 3-osobowe zespoły z 
następujących klas: 1D, 1G, 1L, 2D, 2G, 2L, 3D, 3G, 3H, 
3L, 2a, 2b, 2c, 3b i 3c. Test, który rozwiązywali 
uczniowie, przygotowała p. prof. Katarzyna Focht. 
Konkurs przeprowadziła p. prof. Iwona Bednarek. 
 

Wyniki konkursu: 
Klasa 1L – 13p. I miejsce 
Klasa 3H – 12p. II miejsce 
Klasa 3G – 12p. II miejsce 
Klasa 2L – 10p.  III miejsce 
Klasa 3D – 10p. III miejsce 
Klasa 3L – 10p.  III miejsce 

 

Nagrody i dyplomy wręczono 22 grudnia podczas 
Koncertu kolęd. 
 

Wolontariuszki odwiedziły Mateusza Przybylaka. 
 

13 grudnia przedstawicielki Szkolnego 
Wolontariatu – Klaudia Wierzbicka, Katarzyna 
Szydłowska  i Beata Rył  (4D) wraz z jedną z opiekunek 
p. prof. Iwoną Bednarek – po raz kolejny odwiedziły 
Mateusza Przybylaka. Przekazały mamie Mateusza 
blisko 100 kg plastikowych zakrętek. Chłopiec dostał 
też prezent – dużego pluszowego misia, który bardzo mu 
się podobał. Misiek będzie mu towarzyszył podczas 
pobytu w Krakowie, gdzie wiosną zostanie poddany 
kolejnej operacji. Wolontariuszki zobaczyły pierwsze 
zimowe buty Mateuszka, który dzięki 2 zabiegom może 
po raz pierwszy w życiu założyć buty.  Chłopiec był 
bardzo zadowolony  z wizyty i nie chciał się z nami 
rozstać. 

Klaudia Wierzbicka (4D) 
 

GÓRA GROSZA 
po raz kolejny w naszej szkole! 

 
Szkolny Wolontariat przyłączył się do ogólno-

polskiej akcji GÓRA GROSZA organizowanej od 18 lat 
przez Towarzystwo Nasz Dom. Od 27 listopada do 
18 grudnia zbieraliśmy  jedno-, dwu-  i pięciogroszówki. 
W akcji wzięły udział klasy:1L, 2L,3D,3H, 3L i 4G. 

Zebraliśmy 307,01zł !!! 
 

Wyniki konkursu: 
I miejsce – kl. 2L -101,97 zł 
II miejsce – kl. 4G – 63,68 zł 
III miejsce – kl. 3L – 62,59 zł 

Górę Grosza w naszej szkole koordynowały: 
Małgorzata Pres i Julia Wrzosek z kl. 3H. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się do akcji. 
 

Zbiórka pieniędzy na Świąteczną Paczkę 
 

W dniach 12 – 14 grudnia Szkolny Wolontariat 
przeprowadził zbiórkę pieniędzy na Świąteczną Paczkę 
dla jednej z uczennic, której rodzina znajduje się 
w trudnej sytuacji. Po raz kolejny nauczyciele 
i uczniowie pokazali, że potrafią dzielić się z innymi. Do 
puszki zebraliśmy 450 zł. Na ten cel zostały przekazane 
także pieniądze z kiermaszu ciast – 361 zł. W sumie 
zebraliśmy więc 811 zł. 

Zbiórkę koordynowały: Ewelina Binek i Patrycja 
Żurawska (4D). 

Zakupami zajęły się: Karolina Piechota, Karolina 
Jarczak, Patrycja Olbińska i Zuzanna Ślipek (4G). 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję. 
 

Jasełka i koncert kolęd 
 

22 grudnia po raz kolejny w naszej szkole odbyły 
się jasełka – ich myślą przewodnią były słowa: „Uczyń 
swoje serce żłóbkiem dla Jezusa”. Nauczyciele i 
uczniowie wysłuchali też koncertu najpiękniejszych 
kolęd wykonywanych przez chórek i solistów, którzy 
stworzyli niepowtarzalny świąteczny klimat i wzruszyli 
słuchaczy, co można było zaobserwować wśród 
publiczności. 

Świąteczny program przygotowali: Beata Rył, 
Klaudia Wierzbicka, Patrycja Żurawska, Ewelina Binek, 
Gabriela Gonerska, Katarzyna Szydłowska, Justyna 
Wlazło, Klaudia Jaros, Wioleta Zimna, Kinga Łuszczek, 
Sebastian Serafiński, Filip Marciniak, Kamil Pędzik z kl. 
4D, Sylwia Ziętek i Zuzanna Ślipek (4G), Klaudia 
Owczarek, Maria Przezak i Marta Pełka (4H), Dominika 
Dzimińska, Magdalena Prylińska, Martyna Mikulska, 
Patrycja Pawlik oraz Zuzanna Szumicka (3D), Szymon 
Klajnszmit (2G), Patrycja Szałek (1L) oraz Zuzanna 
Pierzakowska (2b) pod kierunkiem p. prof. Marty Sowy  
i p.  prof. Dariusza Danielewskiego. Za sprzęt odpowie-
dzialny był Kamil Pisarek (4L). 

Po zakończonym występie uczniowie w świątecz-
nych nastrojach udali się na resztę lekcji  i wigilie 
klasowe.  

Justyna Wlazło & Klaudia Wierzbicka (4D) 
 

Szkolenie „ABC Wolontariatu w szkole” 
 

22 stycznia odbyło się szkolenie ,,ABC 
Wolontariatu w szkole”. Wzięło w nim udział 
18 uczennic działających w Szkolnym Wolontariacie 
i Towarzystwie Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”, 
które pokryło połowę kosztów warsztatów. 
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Zajęcia trwające 4 godziny poprowadziła pani 

Magdalena Korczyk-Waszak z Regionalnego 
Centrum Wolontariatu ,,CENTERKO” w Łodzi. 
Podczas szkolenia dowiedziałyśmy się, czym jest 
wolontariat, kim jest wolontariusz,  poznałyśmy rodzaje 
wolontariatu, kwalifikacje wolontariusza oraz jego 
obowiązki i przywileje. Zapoznałyśmy się również z rolą 
szkolnego klubu wolontariatu. Zajęcia były bardzo 
interesujące, dowiedziałyśmy się wiele  o wolontariacie 
i przy okazji świetnie się bawiłyśmy. Na koniec szkolenia 
otrzymałyśmy zaświadczenie, które potwierdza 
przygotowanie do pełnienia świadczeń woluntarystycz-
nych. 

Szkolenie uświadomiło nam, że wolontariuszem 
może być każdy z nas!   

Gabriela Gonerska (4D) 
 

Podsumowanie konkursu 
„Zbieramy makulaturę, ratujemy konie” 

 
Od 27 listopada 2017 r. do 17 stycznia 2018 r. trwał 

konkurs „Zbieramy makulaturę, ratujemy konie” 
zorganizowany przez Szkolny Wolontariat w ramach 
ogólnopolskiej akcji Klubu Gaja. Wzięły w nim udział 
klasy: 2G, 3D oraz 3b. Łącznie zebraliśmy 107.7 
kilogramów makulatury. Wyniki konkursu: 
Miejsce I i jeden dzień bez pytania otrzymuje klasa 2G 
z wynikiem 48 kg.  
Miejsce II i trzy lekcje bez pytania otrzymuje klasa 3b 
z wynikiem 33 kg.  
Miejsce III i jedna lekcje bez pytania otrzymuje klasa 
3D z wynikiem 26,7 kg.  

Klasom dziękujemy za zaangażowanie w konkurs 
i gratulujemy wygranych. Dyplomy i kupony „na 
niepytanie” wręczono 26 stycznia. 

Emilia Stangret (2G) 
 

„Rodacy Bohaterom” 
paczka dla polskiego kombatanta na kresach 

 
Nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się do 

ogólnopolskiej akcji „Rodacy bohaterom – paczka dla 
polskiego kombatanta na Kresach” organizowanej przez 
Stowarzyszenie Odra – Niemen.  W województwie 
łódzkim działania koordynowane są przez Rzgowską 
Młodzież Patriotyczną, a u nas przez Szkolny 
Wolontariat. 

Do 9 stycznia czekaliśmy na paczki żywnościowe 
przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Do akcji 
włączyły się klasy: 1D, 1G, 1L, 2D, 2G, 2L, 3D, 4G. 
Dwie paczki przygotowali też nauczyciele. Dary zostały 
przetransportowane do Łodzi, a następnie zostaną 
przekazane naszym Rodakom, którzy pozostali na 
Kresach – na Litwie, Ukrainie, Łotwie, Białorusi i w 
Mołdawii. Jest to znak wdzięczności i pamięci o tych, 
którzy walczyli o wolność na ziemiach należących kiedyś  
do Polski i do dziś czują się Polakami. 

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na 
apel wolontariuszy! 

 

 

KOMUNIKATY 
 

W czwartek 18 I odbyła się próbna matura z języka 
polskiego. 

W czwartek 18 I klasy 1D, 1L, 2a i 2b pod opieką p. 
prof. I. Bednarek i M. Skoczylas udały się do Teatru 
Miejskiego na spektakl pt. O niepospolitych gościach z 
Nieba i wojowaniu o duszę Heroda. Organizatorem tej 
inicjatywy był Komitet Społeczny „Sieradzanie dla Ziemi 
Sieradzkiej”. W spektaklu wystąpili członkowie Zespołu 
tanecznego „Ziemia Sieradzka” działającego przy Szkole 
Tańca Katarzyny Kałuziak. 

W piątek 19 I klasa 3D w Teatrze Miejskim wzięła 
udział w obchodach Dnia Judaizmu. 

W poniedziałek 22 I o godz. 8.00 odbyło się 
posiedzenie klasyfikacyjne klas 1-3. 

We wtorek 23 I została przeprowadzona pierwsza 
w tym roku akcja krwiodawstwa. Krew oddało 14 
uczniów z klas: 3D, 3G, 4L, 4H i 2L. 

W czwartek 25 I odbyło się posiedzenie Rady 
Pedagogicznej zamykające I semestr nauki. 

W piątek 26 I o godz. 16.00 spotkania z rodzicami 
klas 1-3 zakończyły I semestr nauki. 
 

 

P. prof. Marek Przybył z drużyną w składzie: Patryk 
Bugajczyk, Kamil Dubiak, Mateusz Gaik, Błażej 
Grzanka, Szymon Grzyb, Przemysław Kazimierczak, 
Albert Ozimek, Jakub Pilarski, Kacper Rajkiewic, Kamil 
Rutecki, Adrian Sosnowski, Paweł Więzowski i Karol 
Woźniak, która 17 IX 2017 r. zajęła II miejsce w Burze-
ninie podczas powiatowych zawodów w piłce ręcznej.

 


