
STUDNIÓWKA 2019 
 

„Niech żyje Bal, 

bo to życie to bal jest nad bale!” 
Agnieszka Osiecka 

 

 
 

W sobotę 19 stycznia 2019 r. w restauracji „Dworek 
za Lasem” we Włyniu odbyła się tegoroczna studniówka 
maturzystów z naszej szkoły. Wzięli w niej udział 
zaproszeni goście: panowie Rafał Matysiak – 
wiceprezydent Sieradza, Tomasz Baliński – członek 
zarządu Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pani 
dyrektor Magdalena Marciniak, wychowawcy klas 
czwartych, nauczyciele, no i maturzyści. W tym roku 
było ich 86. Na czas poloneza przybyło wielu rodziców 
i członków rodzin naszych uczniów. 

O godzinie 19.00 pani Dyrektor wypowiedziała 
znamienne słowa: „Poloneza czas zacząć…” 

Wspólnie obejrzeliśmy piękny taniec narodowy 
tegorocznych abiturientów. Przygotowywał ich p. prof. 
Marek Przybył, któremu wdzięczni maturzyści 
podarowali skromny upominek jako wyraz wdzięczności 
za naukę i przygotowanie układu tanecznego. 

Krótko po występie wysłuchaliśmy przemówień 
osób prowadzących bal, dyrekcji oraz gości. Zostały 
wręczone im, jak również nauczycielom kwiaty. W tym 
czasie Ewelina Gruda i Monika Jaros (4G) oraz Dominika 
Dzimińska (4D) zaprezentowały wyjątkowy, krótki kon-
cert popularnych melodii, stosownie dobranych do stu-
dniówkowego wieczoru. Potem nadszedł czas na obiad. 

Gdy usłyszeliśmy pierwszą piosenkę, wraz ze 
swoimi osobami towarzyszącymi i nauczycielami 
ruszyliśmy na parkiet. Każdemu bardzo podobała się 
muzyka i wszyscy bawili się wspaniale. Jedzenie było 
bardzo dobre, około północy pojawił się ponadto tort. 
W świetnej atmosferze bawiliśmy się do samego rana. 
Następnego dnia odbyły się jeszcze poprawiny – równie 
niesamowite jak studniówka. 

Dla uczniów klas czwartych był to swoisty moment 
podsumowujący cztery lata nauki, ale też okazja do 
odstresowania się przed maturą. 

Życzę sobie i innym maturzystom jak najlepszych 
wyników na czekających nas egzaminach i by ten czas 
pozostał bardzo długo w naszej pamięci. 

Kamila Plichta (4G) 
 

 

Już po raz 21 czasopismo „Perspektywy” 

ogłosiło ranking najlepszych liceów i techników. 

Nasza szkoła zajęła 138 miejsce w Polsce i jedno-

cześnie uzyskała tytuł srebrnej szkoły oraz 14 miejsce 

w województwie łódzkim. Tak wysoki wynik udało się 
uzyskać dzięki wysokim wynikom egzaminów 

zewnętrznych – czyli egzaminom potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodach oraz egzaminom matural-

nym. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy ubiegło-

rocznym absolwentom oraz ich nauczycielom i wy-

chowawcom. 
 

W NUMERZE 
 
• Wypowiedzi nauczycieli o studniówce – przeczytasz 
na s. 2; 
• Zdjęcia ze studniówki – obejrzysz na s. 3; 
• Do IV międzyszkolnego konkursu „O grzebień mistrza 

Antoine'a” – powracamy na s. 4; 
• O sukcesie naszych kucharzy – piszemy na s. 5; 
• Zdjęcia z konkursu w Warszawie – obejrzysz na s. 6 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 7; 
• Wyniki szkolnych olimpiad – znajdziesz na s. 8; 
• Do świątecznego koncertu kolęd – wracamy na s. 8; 
• Co warto przeczytać? – dowiesz się na s. 9-10; 
• Krzyżówkę o miłości – rozwiążesz na s. 10; 
• A jeśli nie wierzysz, że w szkole dużo się dzieje – to 
zajrzyj na s. 9.  
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STUDNIÓWKA 2019 
 

„Niech żyje bal” 
 

19 stycznia 2019 r. we Włyniu znów padła 
znamienna formuła: „Poloneza czas zacząć”. Tym 
razem około osiemdziesięciu abiturientów naszej 
szkoły bawiło się w sali balowej „Dworku za Lasem”.  

O godzinie 19.00 ruszył korowód tancerzy w rytm 
poloneza Wojciecha Kilara. Uwagę widzów przykuły 
piękne fryzury, makijaże i kreacje tancerek oraz 
eleganckie garnitury tancerzy z obowiązkową muszką. 
Piękny układ taneczny, przygotowany przez p. prof. 
Marka Przybyła, został nagrodzony gromkimi 
brawami. Kolejną akustyczną i wizualną atrakcją był 
występ uczennicy klasy 4D, Dominiki Dzimińskiej, 
która zaśpiewała piosenkę Maryli Rodowicz „Niech 
żyje bal”. Część oficjalna nie mogła się odbyć bez 
przemowy p. dyrektor Magdaleny Marciniak. Głos 
zabrał również wiceprezydent Sieradza, pan Rafał 
Matysiak i członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, 
pan Tomasz Baliński. Po ciepłych słowach 
zaproszonych gości młodzież podziękowała dyrekcji, 
wychowawcom i nauczycielom za czteroletni trud 
włożony w ich edukację i wychowanie. Wyrazem 
wdzięczności były wręczane kwiaty. 

Kolejnym punktem balu było wykonanie 
klasowych zdjęć w centralnej części sali bankietowej, 
na których znaleźli się również wychowawcy. W tym 
roku, podobnie jak w poprzednim, wielką 
popularnością cieszyła się  ścianka. Jednak tutaj 
wykonywano już mniej oficjalne fotografie. 

Po atrakcjach „dla ducha” nadszedł czas zajęcia 
się „ciałem”. Pyszny obiad dodał uczestnikom 
studniówki sił do zmagań na parkiecie Dworku. Do 
tańca zaprosił didżej, który był jednocześnie 
wodzirejem prowadzącym taneczne zabawy. Na 
szczęście dla piszącego te słowa, dobrano utwory dla 
młodszych i starszych (pozdrawiam młodsze tancerki, 
które poprosiły mnie do tańca). Około północy na 
parkiet „wjechał” tort, który był miłym przerywnikiem 
kilkugodzinnych pląsów. Tańce oczywiście trwały do 
rana i na długo pozostaną, tak jak całe wydarzenie, 
w pamięci uczestników. 

„Studniówka to moment, kiedy można zresetować 
się przed nadchodzącą maturą i to jest czas spokojnej, 
luźnej i fajnej zabawy”. Są to słowa uczestnika balu, 
wypowiedziane do reportera Siewie TV. Całkowicie 
się z nimi zgadzam. Tegoroczna studniówka była 
spokojna i luźna; dodałbym jeszcze: elegancka 
i wyjątkowa. 

P. prof. Jacek Gruszka 

 
 

 

Studniówka belferskim okiem 
 

Studniówka… to słowo odmieniane przez 
wszystkie przypadki, goszczące na ustach wszystkich 
uczniów klas czwartych, ba, już nawet trzecich (!), 
wypowiadane z radością, nadzieją, złością, 
dezaprobatą, rozczarowaniem, każdą emocją, jaką 
można sobie wyobrazić…  

Od jakiegoś czasu dziwi mnie fakt, że młodzież 
nie potrafi się w tej sprawie porozumieć, samozwańczo 
tworzy się tzw. komitet i ustala co, komu wolno w 
imię jakiejś dziwnie pojmowanej szkolnej 
demokracji… Ale może to już „nowa tradycja”? Może 
potrzebna ta emocjonalna huśtawka, by w pełni 
docenić ten jeden, jedyny i niepowtarzalny bal? By 
w końcu przywdziać kreację i przeistoczyć się na kilka 
czarownych godzin?  

Być może tak jest, a może się mylę. Czy to 
ważne? W końcu to, co zostaje w pamięci to TA noc, 
to wspomnienie niepowtarzalności,  polonez, w którym 
para za parą sunie po parkiecie pięknie, dostojnie, w 
skupieniu. Tak odmienia uczniów ta okoliczność, że z 
trudem rozpoznaje się w nich swoich wychowanków! 
Misterne fryzury, wyrazisty makijaż i wieczorowe 
stroje sprawiają,  że  w osobach znanych przecież od 
paru lat, widzimy kogoś zupełnie innego, nowego! 

Tak i było w ten mroźny wieczór. Rozpierała 
mnie duma… Tak chyba po trosze rodzicielska, 
a może po prostu belferska, a może jeszcze innego 
rodzaju… Z radością i życzliwą ciekawością 
przypatrywałam się jak, po części oficjalnej i kolacji, 
zaczął zaludniać się parkiet… jak młodzież tańczy, 
śpiewa, cieszy się sobą i swoim świętem… to i wiele 
innych wspomnień i obrazów pozostało po tym 
styczniowym wydarzeniu… i powoli wyłania się 
smutek, bo ten bal przecież kreśli umowną cienką linię 
czasu, która oddziela niefrasobliwy okres szkolny od 
czasu wielkich wyzwań – dorosłości… 

Mogłabym, przypominając sobie własną 
Studniówkę, napisać z żalem i przekąsem, że obecnie 
to bal w nietradycyjnym wydaniu, szkolna impreza 
poza szkołą i jej wpływem,  że gdzieś się zapodziały 
granatowe spódnice i białe bluzki, że zniknęła 
kindersztuba, że nauczyciel to już często persona non 
grata, bo lepiej bawić się, gdy go nie ma w pobliżu… 
Mogłabym! I nie byłoby w tym słowa nieprawdy! Ale 
tak sobie myślę, że nikomu z tego nic dobrego by nie 
przyszło… bo porównania zniekształciłyby obraz TEJ 
STUDNIÓWKI, innej, nietypowej, jedynej w swoim 
rodzaju… i choć jest już ona tylko wspomnieniem, to z 
pewnością, DLA MNIE pozostanie wspomnieniem 
WYJĄTKOWYM! 

P. prof. Karolina Smus
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STUDNIÓWKA 2019 
 

Nadeszło wreszcie to długo wyczekiwane wydarzenie, które poprzedziły miesiące przygotowań. Bal odbył się 
w oryginalnie udekorowanej sali w „Dworku za Lasem” we Włyniu. Rozpoczęły go tradycyjnie słowa pani dyrektor 

Magdaleny Marciniak: „Poloneza czas zacząć”. W szeregach stanęło 31 par maturzystów, których przygotowywał 

pan profesor Marek Przybył. Po polonezie głos zabrała pani dyrektor oraz zaproszeni goście. Bal studniówkowy 

urozmaiciły piosenki śpiewane przez uczennice: Dominikę Dziminską (4D) oraz Ewelinę Grudę i Monikę Jaros 

(4G). Po części oficjalnej nadszedł czas na obiad, po którym udaliśmy się na parkiet. O północy podano pyszny tort. 

Zabawa trwała do samego rana… 

Paulina Dybka & Ilona Dziadek (4D) 
 

 
Piąty w roku szkolnym 2018/2019 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Daria Błazik, Natalia 

Matusiak, Olga Matusiak i Monika Wlazło (3G), Karolina Wlazło (1G), Kamila Plichta (4G), Patrycja Szałek i Weronika 
Zwierzak (2L), Paulina Dybka i Ilona Dziadek (4D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „O GRZEBIEŃ MISTRZA ANTOINE'A” 
 

 
11 grudnia w naszej szkole odbył się IV międzyszkolny konkurs „O grzebień mistrza Antoine'a”. Tematem 

konkursu był: „Hollywood, wczoraj i dziś". Udział wzięło 22 uczestników z 7 różnych szkół : ZSP ze Złoczewa, ZZSP 
ze Zgierza, ZS z Gorzowa Śląskiego, ZST z Turku, ZS Nr 3 z Wielunia, ZSP Nr 2 z Kluczborka i, oczywiście, ZSP Nr 
2 ze Sieradza. Uczestnicy byli oceniani za estetykę, wyrażenie własnego artystycznego pomysłu oraz całą stylizację, 
czyli fryzurę oraz strój i makijaż. Fryzury były przeróżne, każda dziewczyna miała inny pomysł. Z przeprowadzonych 
wywiadów dowiedzieliśmy, że inspiracje były czerpane z różnych źródeł: internet, poprzez pomoc nauczyciela, 
a nawet wiele uczestniczek miało pomysły własne, nad którymi „siedziały” nawet dwa miesiące!  
Pierwsze miejsce w IV konkursie o „Grzebień Mistrza Antoine'a” zajęła Oliwia Panek (ZS w Gorzowie Śląskim), 
drugie – Ewelina Krysiak (ZSP nr 2 w Sieradzu), a trzecie – Martyna Wosiewicz (ZS w Gorzowie Śląskim). 
Wyróżnione zostały: Sonia Zając (ZS nr 3 w Wieluniu), Ewelina Rybicka (ZST w Turku) i Aleksandra Bryś (ZSP nr 2 
w Sieradzu). Zwyciężczynie nie kryły radości oraz wzruszenia z wygranej. Teraz zostało nam tylko czekać 
do następnego roku, do kolejnego konkursu i nowych inspiracji fryzur.  

Weronika Zwierzak (2L) 
 

 

DWA SPOTKANIA Z PANEM KASZUBĄ 
 

11 stycznia gościł w naszej szkole po raz kolejny pan Jerzy Kaszuba – sieradzki animator kultury zajmujący się 
edukacją teatralną młodzieży. W  spotkaniu poświęconym konkursowi recytatorskiemu wzięło udział 11 uczniów. Pan 
Kaszuba pomógł nam dostrzec nowe możliwości i przedstawił wymagania obowiązujące w konkursie. 
Dowiedzieliśmy się wiele o tym, co przedstawić, jak przedstawić i dlaczego. To spotkanie dało nam wiele do myślenia 
i na pewno dzięki niemu przygotujemy się lepiej do zmagań konkursowych. 

25 stycznia odbyły się kolejne warsztaty z panem Jerzym Kaszubą zorganizowane przez TWI „Zamkowa 15”. 
W kameralnym gronie 7 osób rozmawialiśmy na temat wierszy, które wybraliśmy do recytacji. Pan Kaszuba pomógł 
nam się bardziej otworzyć, rozmawialiśmy o swoich emocjach, odczuciach związanych z tekstami. To było bardzo 
ciekawe przeżycie, ponieważ mogliśmy sobie zaufać i całkowicie otworzyć się przed sobą. To na pewno ułatwi nam 
pracę nad wybranymi przez nas utworami poetyckimi. Mamy nadzieję, że  dzięki pomocy pana Jerzego Kaszuby 
za niecałe dwa miesiące wypadniemy jak najlepiej w zmaganiach konkursowych.  

Patrycja Szałek (2L) 
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II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE KUCHARZ 

ETAP OKRĘGOWY W WARSZAWIE 
 

18 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie odbył 
się II Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz, eliminacje okręgowe/wojewódzkie, którego 
organizatorem był ZSG w Warszawie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. 

Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy szkolnego etapu Turnieju, uczniowie z klasy 3a: 
1. Patryk Pasierb 

2. Żaneta Wawrzyniak 

3. Karolina Wiertelak 

4. Aleksandra Zawieja 
pod opieką i przygotowaniem pani profesor Magdaleny Skoczylas.  
Tegoroczny Turniej odbył się pod hasłem: 

„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i na stole” 

Prof. J. Gawęcki 
i składał się z dwóch etapów: 
I   część pisemna – test pytań egzaminacyjnych, 
II  część praktyczna – przygotowanie 3 porcji potrawy nt. „Wariacje z wieprzowiną” według własnej inwencji. 
Nasi uczniowie podjęli to wyzwanie, dwie uczennice uzyskały najlepszy wynik testu. Każdy uczestnik konkursu 
przygotowane potrawy przekazał jurorom do oceny i degustacji.  

Nad przebiegiem zmagań uczniów i oceną dań czuwało jury złożone z profesjonalistów, którymi byli zawodowi 
kucharze mający doświadczenie w ocenie dań konkursowych i cieszących się uznaniem w środowisku 
gastronomicznym znanych hoteli i restauracji. Dodatkowo w skład jury wchodzili: Kurator Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty, pani wicedyrektor ZSG w Warszawie i wylosowani opiekunowie uczestników turnieju. Jury 
oceniało organizację i higienę pracy, wykonywanie potraw, profesjonalizm pracy, zastosowanie metod i technik 
kulinarnych oraz ekspedycję potraw. 

Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które wręczyli zaproszeni goście, Kurator 
Mazowiecki oraz Pani Wicedyrektor ZSG w Warszawie. 

Wyniki turnieju: 
I, II, III miejsce - uczniowie z ZSG w Warszawie 
IV miejsce – Karolina Wiertelak, uczennica klasy 3a z ZSP Nr 2 w Sieradzu 
Wyłonieni zwycięzcy turnieju, w tym nasza uczennica Karolina Wiertelak, zakwalifikowali się do III etapu 

Ogólnopolskiego Turnieju w Zabrzu, którego zwycięzcy i laureaci będą zwolnieni z egzaminu zawodowego dla 
kucharzy. 

Pozostali nasi uczniowie: Patryk Pasierb, Żaneta Wawrzyniak, Aleksandra Zawieja otrzymali wyróżnienia, 
dyplomy oraz nagrody książkowe. Opiekunowie zwycięzców, m.in. pani prof. Magdalena Skoczylas, otrzymali 
nagrodę i list gratulacyjny za wyróżniające przygotowanie uczniów na II Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia 
w Zawodzie Kucharz. 

Dla uczniów naszej szkoły były to nowe doświadczenia i zdobycie umiejętności w technikach kulinarnych, 
a także znakomita okazja, by rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 

Uczestnikom Turnieju dziękujemy za wzięcie udziału w eliminacjach. Pracodawcom zajęć praktycznych 
z Hotelu Wróblewski, Pierogarni To-Tu, Restauracji Kasztelanka i Baru Paga dziękujemy za wsparcie 
i zapewnienie surowców do turnieju. 

Gratulujemy zwycięzcom, a szczególnie naszej uczennicy z klasy 3a Karolinie Wiertelak! 
P. prof. Magdalena Skoczylas 
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SUKCES NASZYCH KUCHARZY W WARSZAWIE 
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KĄCIK KULINARNY OLGI MATUSIAK 
 

Bananowe muffinki na Walentynki 
 
Składniki (muffinki 10 szt.): 

 • mąka pszenna, 120 g 
• mąka krupczatka, 60 g 
• cukier, 80 g 
• kakao, 3 łyżki 

• soda, 1 łyżeczka 
• kefir, 250 g 
• olej, pół szklanki 
• jajko, 1 sztuka 
• banan, 1 sztuka 

Do dekoracji do wyboru: 
• jogurt bananowy 
• bita śmietana 
• krem czekoladowy 
• ozdoby cukiernicze 

 
Przygotowanie: 

W jednej misce mieszamy składniki płynne a w drugiej suche. Łączymy je ze sobą. Do papilotek nakładamy po 
łyżce ciasta i na środku układamy po plasterku banana. Przykrywamy go jeszcze jedną łyżką ciasta. Muffinki 
pieczemy około 20 minut (do suchego patyczka) w temperaturze 180 stopni. Wystudzone smarujemy jogurtem, bita 
śmietaną lub kremem czekoladowym i dekorujemy ozdobami cukierniczymi. 
 

Walentynkowa przystawka 
 
Składniki: 

 • ciasto francuskie, 1 op. 
• puszka tuńczyka 

• papryka czerwona ½ szt. 
• dwa ugotowane żółtka 

• pieprz czarny, czerwona papryka w proszku 
• oliwa z oliwek 1 łyżeczka 
• kilka liści sałaty lodowej lub innej 

Przygotowanie: 
Z ciasta francuskiego wykrawać serca, posypać je czerwoną papryką, piec w temperaturze 200 st. Z tuńczyka 

odlać olej czy inną zalewę, utrzeć go z żółtkami na gładką masę. Pastę doprawić pieprzem. Świeżą czerwoną paprykę 
pokroić w kostkę, zeszklić na oliwie. Część dodać do pasty, wymieszać. Resztę papryki pozostawić do dekoracji. 
Z pasty rybnej uformować kopułkę. Ułożyć ją na środku półmiska lub dużego talerza, wokoło poukładać liście sałaty 
lodowej a na nich serduszka z ciasta francuskiego. Całość ozdobić pozostawioną wcześniej czerwoną papryką. 
Przystawkę można jeść widelczykiem, przegryzając serduszkami. Można też smarować serduszka pastą rybną i jeść 
jako takie mini kanapeczki.  
 

Zupa krem z brokułów z grzankami 
 
Składniki: 

 • brokuł 
• 2 szklanki bulionu 

• średnie ziemniaki pokrojone w kostkę 
• czerwona cebula 

• 3 ząbki czosnku 
• serek topiony śmietankowy 
• śmietana 18 % 

Przygotowanie: 
Cebulę podsmażamy na odrobinie oliwy. Następnie dodajemy drobno pokrojony czosnek. Podlewamy odrobiną 

wody, aby cebula z czosnkiem nie przypaliły się. Następnie dodajemy brokuły podzielone na różyczki i ziemniaki. 
Całość zalewamy bulionem. Następnie dodajemy serek topiony i wszystko razem gotujemy do miękkości warzyw. 
Gdy warzywa będą już miękkie miksujemy zupę blenderem. Gotowy krem przelewamy na talerz, dekorujemy 
śmietaną. Krem brokułowy wyśmienicie smakuje z grzankami.  
 

   
Smacznego !!! 
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ROZMAITOŚCI 

 
SZKOLNE OLIMPIADY 

 
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 

 
7 XI odbyły się zawody I stopnia (szkolne), w 

których uczestniczyły: Monika Kozielska (4D), Agata 
Marczyńska, Katarzyna Misiak i Agnieszka Mucha (3D), 
Małgorzata Kaczmarek, Justyna Walczak i Katarzyna 
Janik (2D). 

Do zawodów II stopnia (okręgowych) 
zakwalifikowa-ła się i wzięła w nich udział Monika 
Kozielska (4D). Zawody okręgowe odbyły się 11 
stycznia w Łodzi; ogłoszenie wyników tych zawodów 
nastąpi 8 lutego. 
 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo-Menedżerskich 

 
15 XI w etapie okręgowym w Koninie wzięły udział: 

K. Misiak, A. Marczyńska i A. Mucha (3D) oraz 
M. Kozielska (4D). Do finału, który odbył się 13-14 XII 
w Bydgoszczy zakwalifikowała się i wzięła w nim udział 
Katarzyna Misiak (3D). 
 

Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości  
„Młodzi Przedsiębiorcy na Start” 

 
Organizowany jest przez Wyższą Szkołę Finansów 

i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi. 
Eliminacje szkolne odbyły się 19 stycznia z 

udziałem 14 uczniów z klasy 4D (grupa ekonomistów). 
Do etapu finałowego zakwalifikowały się: 

M. Kozielska, N. Iżykowska, M. Włochacz, P. Pawlik, 
W. Smorawska, M. Stawirej. 
 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 
 

ŚWIĄTECZNY KONCERT KOLĘD 
 

21 grudnia odbył się w naszej szkole Świąteczny 
koncert. Mogliśmy posłuchać wielu kolęd i świątecznych 
piosenek w języku polskim i angielskim. Dowiedzieliśmy 
o tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia 
i wysłuchaliśmy pięknych wierszy. 

Chór tworzyli: Ewa Kuca (1G), Adriana Janczak 
(1D), Kinga Kikowska, Milena Kowalczyk, Julia Kabza, 
Aleksandra Kacprzak, Iwona Ciołek (2G), Ewelina 
Krysiak, Milena Walczak, Julia Gołąbek, Sylwia Ciołek, 
Natalia Antczak, Weronika Piekarek, Aleksandra 
Szczepanik, Martyna Nowacka, Katarzyna Paś, Justyna 
Kotala, Jesika Stolecka, Patrycja Tomczyk, Patrycja 
Szałek (2L), Natalia Strzelczyk, Zuzanna Szumicka, 
Dominika Dzimińska, Magdalena Prylińska, Martyna 
Mikulska, Patrycja Pawlik, Paulina Kwiatkowska (4D). 

Wiersze recytowali: Jakub Wańdoch (1D), Paulina 
Grabowska, Daria Smorawska (1H). 

Za sprzęt odpowiedzialni byli jak zwykle 
niezawodni: Damian Zuska, Michał Cincio I Patryk 
Antczak (2L). 

Cały występ koordynowali: pani profesor Marta 
Sowa oraz pan profesor Dariusz Danielewski. Dzięki 
koncertowi poczuliśmy ten piękny świąteczny klimat, 
który wprowadził nas w magię świąt Bożego Narodzenia. 
Szczególnymi gośćmi koncertu byli Mateusz Przybylak i 
jego mama. 9-letni Mateusz jest podopiecznym 
Szkolnego Wolontariatu – od kilku lat zbieramy dla 
niego plastikowe zakrętki. Koncert bardzo mu się 
podobał. Na koniec otrzymał prezent i pozował do 
wspólnego zdjęcia. 

Patrycja Szałek (2L) 
 

POMOC KRESOM 
 

W 2018 roku po raz piąty Fundacja Polskich 
Wartości organizowała pomoc Polakom na Kresach. 
W naszej szkole w akcję zaangażowały się uczennice z 
klasy 1G: Eliza Owczarek, Angelika Jagielska, Izabela 
Szmytka, Angelika Michalska i 2L Patrycja Szałek, 
Karolina Tomczyk.  

Dziewczyny zebrały tysiąc złotych i 90 kg 
żywności. Dziękujemy nauczycielom i uczniom. 
Fundusze zbieramy przez cały rok, liczymy na dalsze 
wsparcie. 

 

WYSTAWA PRAC 
WIKTORII SZCZEPANIAK 

 
W ramach działalności TWI „Zamkowa 15” 

18 grudnia 2018 r. otwarto wystawę prac uczennicy z 
klasy 4G, Wiktorii Szczepaniak Ołówek, farby, aparat 

– mój świat. 
To kolejna okazja obejrzenia w galerii TWI 

„Zamkowa 15” wykonanych przez Wiktorię portretów 
w ołówku i w wersji kolorowej. Tym razem uczennica 
zaprezentowała również zdjęcia swoich prac. 

 

WYJAZD DO BRUKSELI 
 

W dniach 4–081 XII 2018 r. młodzież z naszej 
szkoły – Patryk Pasierb, Zuzanna Makówka oraz 
Joanna Ślipek wraz z opiekunem z OHP, panią Martą 
Chudecką, zwiedzali Brukselę, siedzibę Parlamentu 
Europejskiego i pozostałych ważnych instytucji unijnych. 

Wycieczka ufundowana przez KG OHP Bogdana 
Ścibuta była nagrodą główną w Ogólnopolskim 
Konkursie z Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się 
lubić”. 
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Rok z książką. 
 

Szczęściarz 
 

Szczęściarz to ekranizacja powieści autora romansów Nicholasa Sparksa pod tym 
samym tytułem. Film opowiada historię sierżanta Logan Thibaul, który powraca 
z kilkuletniej misji w Iraku. Z powodu znalezionej podczas misji fotografii, podejmuje 
decyzję o odnalezieniu kobiety ze zdjęcia. Po pewnym czasie udaje mu się dowiedzieć, 
że poszukiwaną przez niego dziewczyną jest Beth, która wraz z rodziną prowadzi 
schronisko dla zwierząt. Pomimo początkowej nieufności, między Loganem a 
dziewczyną zaczyna iskrzyć. Niestety, gdy prawda wychodzi na jaw, rozpoczyna się 
splot wydarzeń, który nie sprzyja ich uczuciu.  
 

W blasku nocy 
 

Nastoletnia Katie cierpi na niezwykle rzadką chorobę, która nie pozwala jej normalnie funkcjonować. W ciągu 
dnia nie wychodzi z domu, gdyż nawet najmniejszy promień słońca stanowi dla niej śmiertelne zagrożenie. Swoje 
odmienne życie wypełnia pasją – grą na gitarze oraz obserwowaniem przystojnego sąsiada – Chrisa, o którym nie 
może zapomnieć. W końcu, pewnej nocy, spotykają się i rozpoczyna się ich wspólna przygoda. Razem chcą przeżyć 
piękne chwile, ale czy dziwna przypadłość, która dotknęła Katie, nie przeszkodzi im w tym? Film ten jest 
wartościowy, interesujący, wywołujący ogromne emocje. Podczas jego oglądania można się uśmiechnąć i wzruszyć. 
Całość tworzy piękną historię o miłości, marzeniach i szczęściu. 

Karolina Wlazło (1G) 
 

Zapomniana miłość 
 

Melissa Evans, budzi się w szpitalu z amnezją i pełną wątpliwości, bolącą głową. 
Oczywiście zaraz po obudzeniu odwiedzają ją jej przyjaciele Megan, Nick i Luke. Po 
chwili okazuje się, że Luke jest chłopakiem Melissy. Podczas rozmowy Mel wyczuwa, 
że coś jest nie tak, ich odpowiedzi wydają się być niepełne i sądzi, że cała trójka coś 
ukrywa. Dodatkową, bardzo szokującą informacją jest fakt, że bohaterka próbowała w 
przeszłości popełnić samobójstwo, skacząc z dachu swojego domu. Gdy dziewczyna 
nadal pozostaje na obserwacji w szpitalu, jej znajomi po kryjomu jadą do jej domu 
szukać śladów po skoku. Luke niezauważony kradnie telefon, aby jego plan rozkochania 
w sobie nastolatki wypalił. Wchodzi także na dach gdzie zostawia ślady swoich butów 
co później ma fatalne dla niego skutki… Gdy bohaterka wychodzi ze szpitala zaczyna 
się jej stare, a za razem nowe życie. Niestety nadal nie jest w stanie sobie niczego 
przypomnieć. Na dodatek ma dziwne ataki i nie kontroluje swojego zachowania. 
Najwięcej czasu spędza u boku Luka, zakochując się w nim. Nie wie, że to co przed nią 
ukrywają jej najbliżsi jest w stanie obrócić jej świat o 180 stopni. Megan i Nick są 
przeciwni jego wymysłom i zaczynają się od niego odwracać. On jednak robi swoje. Zabiera „ukochaną” na biwak, 
pokazuje jej księgarnię rodziców. Robią sobie sesję fotograficzną… Wszystko jest idealnie do czasu, gdy Luke  
odkrywa, iż jego kłamstwo za niedługo się wyjaśni. Do domu wraca brat Melissy, o którym ona nie wiedziała oraz 
jego przyjaciel, który okazuje się jej prawdziwym chłopakiem. Wybucha niesamowita afera, a Mel po raz kolejny nie 
wie komu ufać i co robić… Jak to wszystko się potoczy? Komu bohaterka uwierzy? 

Monika Wlazło (3G) 
 

Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

Kolejna akcja „Pomagamy Monice” 
 

14 grudnia wolontariuszki z klasy 3G – Patrycja Lipka i Emilia Stangret – zorganizowały zbiórkę dla zmagającej się 
z chorobą nowotworową 19-letniej Moniki Łabudy. Odwiedziły z puszką rodziców podczas spotkań z wychowawcami. 
Akcja zakończyła się sukcesem – zebrano 850 zł. Cała kwota zostanie przekazana na leczenie Moniki. 

15 grudnia dwie wolontariuszki – Milena Walczak i Weronika Zwierzak z klasy 2L – wzięły udział w zbiórce 
pieniężnej i rozdawaniu ulotek informacyjnych w Polomarkecie zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział w Sieradzu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc w trwającej już rehabilitacji domowej 
oraz na wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych. 
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Mafijna miłość i Miłość w rytmie rocka 
 

Młoda pisarka ukrywająca się pod pseudonimem K.N. Haner urodziła się 21 X 1988 roku w Ciechanowie. 
K. N. Haner to przykład osoby, której wielkie zamiłowanie do czytania książek przerodziło się w niesamowitą pasję – 
pisanie niezwykłych historii. Haner jest autorką dwóch serii: Mafijna miłość i Miłość w rytmie rocka. 

Książka opowiada o Nicole, która zostaje porwana, na dodatek w tak okrutny i pozbawiony skrupułów sposób, że 
traci wszelką nadzieję na ratunek. Gangsterzy są bezwzględni: okazuje się, że mają o wiele większe plany wobec niej 
niż „tylko” uprowadzenie. Jednocześnie Marcus powoli popada w obłęd z powodu sytuacji, w której się znalazł. Jego 
ukochana po raz kolejny nie może być z nim, a on kompletnie nie wie, co mógłby zrobić. Nie wie, gdzie jej szukać, 
kogo poprosić o pomoc. Nieoczekiwanie do Marcusa odzywa się potencjalny wróg, ktoś z drugiej strony barykady. 
Proponuje dziwną i niespotykaną pomoc, a chociaż mężczyzna uważa, że jej nie potrzebuje, zaczyna zastanawiać się 
nad całą sytuacją. Zdrajca przecież nie może mu pomóc! Czy to pułapka? Zresztą nie chodzi tu wcale o honor. Przede 
wszystkim musi uratować Nicole. 

Piekielna Miłość to już ostatnia część Serii mafijnej, która z pewnością rozwiąże wszystkie spory i odkryje przed 
Czytelnikami ostatnie karty. Okazuje się, że zakończenie wcale nie musi być takie radosne i pozytywne, jak 
moglibyśmy się tego spodziewać. Z jednej strony wydaje się, że miłość może przetrwać wszystko. Z drugiej, nie 
każda bajka kończy się szczęśliwym zakończeniem. Jak więc będzie w tym przypadku, gdzie wszystkie znaki mówią 
nam, że nie ma już ratunku dla zakochanych? 
 

* * * * * 
 

Tillie Cole jest autorką bestsellerów wyróżnianych przez Amazon i USA Today. Wychowała się w małym 
miasteczku na rodzinnej farmie w północno-wschodniej Anglii. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Newcastle 
przez dziesięć lat podróżowała po świecie wraz ze swoim mężem – zawodowym graczem w rugby. Obecnie mieszka 
w Wielkiej Brytanii i oddaje się temu, co lubi najbardziej: pisaniu świetnych powieści. 

…Wiele lat wcześniej, Salome, która od urodzenia była wychowana w zgodzie z wiarą, spotkała w lesie Rivera, 
związanego z klubem motocyklowym. Między dwójką dzieci stworzyła się wyjątkowa więź, o której żadne nie 
potrafiło zapomnieć. Salome przez kolejne lata czuje się bezpieczna, ale pokora narzucana jej przez rodzinę i 
otoczenie, zabija w niej niemal wszystko najpiękniejsze. Wciąż czuje się zła i grzeszna, bo zgodnie z tym, co 
wmawiają jej najbliżsi, jest zbyt piękna. Kiedy rodzina postanawia wydać ją za mąż za Proroka Dawida, Salome nie 
wytrzymuje nieustannej presji i ucieka. Tylko takie rozwiązanie podpowiada jej instynkt samozachowawczy. Świat, 
który zastaje poza Ogrodzeniem jest jednak zupełnie nieznany, przerażający i pełen niespodzianek. Na szczęście 
wówczas pojawia się zapomniany chłopiec z lasu – teraz szef motocyklowego gangu... Czy tych dwoje ludzi z 
zupełnie odmiennych światów, znajdzie wspólny język i uda im się stworzyć receptę na udany związek i szczęśliwe 
życie poza schematami?... 
 

Gdy miłość przybywa z innego świata... 
 

To, co z reguły wydaje się bezpieczne, niekoniecznie jest takie w rzeczywistości. To nie ja, kochanie Tillie Cole 
to świetna opowieść o dwóch zupełnie odmiennych światach, które musiały się ze sobą zmierzyć, aby w efekcie 
stworzyć coś niebywale pięknego i wyjątkowego... 

Polecam 
Daria Błazik (3G) 

 

KRZYŻÓWKA O MIŁOŚCI 
 
                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

1) Związek kobiety i mężczyzny utwierdzony w urzędzie? 
2) Łączy ono dwoje ludzi? 
3) Jedno z miejsc, w którym dokonuje się aktu miłości? 
4) Symbol zawarcia małżeństwa? 
5) Jedno z miejsc, gdzie można formalnie zawrzeć związek małżeński? 
6) Najważniejsza w związku? 


