
NOWE KSIĄŻKI 
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

 
W ramach rządowego „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa”, przy udziale środków budżetu 
państwa, zgodnie z Umową Nr 353/2017 z dnia 
28.06.2017 r. nastąpił zakup książek w celu wzbogacenia 
zasobów biblioteki szkolnej o pozycje będące w sferze 
zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. Zakupiono książki na 
łączną kwotę 15.022,- zł w tym: dotacja celowa 12.000,- 
zł i środki własne – 3.022,- zł. Zakup nastąpił w ostatnim 
tygodniu listopada 2017 r., dzięki czemu księgozbiór 
szkolny powiększył się o 694 woluminy. 

Przybyło nam 506 egzemplarzy nowych lektur 
i tomików poetyckich. W liczbie tej znajduje się m.in. 80 
książek, które zostaną zaliczone do lektur zgodnie z nową 
podstawą programową (która będzie obowiązywała od 
1 września 2019 r.). Wśród 178 pozostałych książek 
dominuje najnowsza beletrystyka (120 pozycji). 
O zakupie zadecydowały głównie bezpośrednie opinie 
i propozycje uczniów oraz sugestie pracowników 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Dzięki 
temu nabyliśmy pozycje, które w znaczącym stopniu 
pojawiły się w księgarniach w 2017 roku. Są więc 
swoistymi „ciepłymi bułeczkami”, które zagościły na 
półkach biblioteki szkolnej. 

Zakres tematyczny pozostałych książek jest dość 
szeroki, ale też „przyjazny” zarówno dla uczniów, jak 
i nauczycieli. Znajdziemy tu kilka pozycji słownikowych, 
książki dotyczące językoznawstwa i kultury języka 
polskiego, jak również szeroko rozumianej historii 
literatury polskiej. Książki te przybliżają nam Czesława 
Miłosza, Wisławę Szymborską, Halinę Poświatowską, 
Edwarda Stachurę, ale też takich bardów jak Marek 
Grechuta, Agnieszka Osiecka, Jacek Kaczmarski 
i Wojciech Młynarski. Nowością w księgozbiorze 
szkolnym są biografie Anny Jantar i Maryli Rodowicz, 
jak również publikacja o zespole „Kombi”. Na uwagę 
zasługują ponadto książki o św. Janie Pawle II, 
brytyjskiej królowej Elżbiecie II oraz kilka albumów 
z dziedziny malarstwa. Na szczególną uwagę zasługują 
dokonania literackie Sławomira Kopra, przybliżające 
realia i obyczajowość życia elit II RP, okresu 
powojennego, jak też trudnych lat okupacyjnych. 

Z satysfakcją stwierdzam, że do wypożyczania 
pozyskanych niedawno książek nie muszę młodzieży 
zachęcać. Cieszą się one zainteresowaniem u uczniów od 
chwili włączenia ich do księgozbioru. Jedyną „barierą” 
przy wypożyczaniu jest obecnie konieczność szybkiej 
oprawy, ale i tu spotykam się ze zrozumieniem i z 
pomocą. 

Na pewno przydałby się w najbliższych latach 
jeszcze jeden taki zakup około 700 książek do biblioteki 
szkolnej. 

Grzegorz Brodacki

 

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy redakcja i opiekun 
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„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez swoje czyny”. 
Stanisław Wyspiański 

 

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ 
DZIEWIĘĆDZIESIĄTE URODZINY PANI DRYEKTOR IRENY MACIUSZONEK 

 

 
Nestorka Sieradzkiej Oświaty, Pani Irena 

Maciuszonek, twórca szkoły w siedzibie przy ulicy 
Zamkowej 15 i jej wybitny dyrektor w latach 1965-1985, 
zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Naszej Małej 
Ojczyzny. 

W okresie dwudziestu lat kierowała Technikum 
Ekonomicznym, przekształconym w 1975 roku w Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2, wyróżniła się wielkim 
zaangażowaniem w doskonalenie obiektu, szczególną 
ofiarnością w pracy, nieprzeciętnymi umiejętnościami 
w zarządzaniu placówką i kierowaniu pracą rady 
pedagogicznej, ogromną odpowiedzialnością za jakość 
procesu kształcenia i wychowania. 

Troszcząc się o budowanie autorytetu szkoły i jak 
najlepsze przygotowanie młodych ludzi do wyzwań 

stawianych im w przyszłości, dawała swoim 
podopiecznym – pedagogom i uczniom – osobisty 
przykład niezwykle rzetelnego działania. 

Dzięki ofiarności Pani Dyrektor oraz idących w Jej 
ślady wybitnych nauczycieli i wsparciu rodziców, 
wzrastała systematycznie ranga placówki, powstawały 
nowe licea i technika, a młodzież uzyskiwała dobre 
wyniki. Szkoła cieszyła się bardzo dobrą opinią w środo-
wisku i uznaniem władz oświatowych, nie tylko jako 
miejsce rzetelnego kształcenia ogólnego i zawodowego, 
ale także wychowania, kształtowania osobowości 
uczniów, rozwijania ich zainteresowań i talentów. 

Za szczególne zasługi Pani Irena Maciuszonek 
została odznaczona m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

W Dniu Jubileuszu dziękujemy Pani Dyrektor za 
wszystko, co Pani uczyniła dla dobra kilkudziesięciu 
roczników absolwentów, za stworzenie wzorowej szkoły, 
jej autorytetu i tradycji. Zapewniamy, że wartości, 
którymi kierowała się Pani w swoim życiu i pracy: pasja, 
poświęcenie, profesjonalizm, uczciwość, patriotyzm, 
stanowią dla nas nadal niedościgły wzór. 

Podziwiamy Pani uczuciowy związek ze szkołą, 
aktywny udział w zjazdach absolwentów, ważnych 
wydarzeniach i uroczystościach, piękne wystąpienia. 
Dziękujemy za wielkie uznanie dla naszych dokonań, 
sympatię, serdeczność. Jest Pani dla nas Niepodważal-
nym Autorytetem, „Chlubą” i „Legendą” szkoły. 
Mieliśmy szczęście, że w historię naszego „Ekonomika” 
wpisała Pani najważniejsze i najbardziej owocne lata 
swojego życia. 

Życzymy Pani Dyrektor zdrowia, pokoju serca, 
dumy z życiowych osiągnięć, rodzinnego szczęścia, 
radości z Prawnuków i szczególnej opieki św. Urszuli 
Ledóchowskiej, Patronki Sieradza, nad Panią i całą 
Rodziną. 

Życzymy, aby absolwenci szkoły, za przykładem 
Pani Dyrektor, zapisywali chlubne karty historii Naszej 
Małej Ojczyzny, a następne pokolenia uczniów 
i nauczycieli czerpały ze skarbnicy Pani dokonań, 
kontynuowały tradycje i dawały [nowy] „kształt światu 
przez swoje czyny”. 

 

Kłaniamy się nisko! 
Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 

absolwenci oraz Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, pracownicy i młodzież 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu. 
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Zjazd absolwentów Liceum Ekonomicznego w 1989 r. (Rocznik 1969) 
 

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ 
DZIEWIĘĆDZIESIĄTE URODZINY PANI DYREKTOR IRENY MACIUSZONEK 

 

 

Grono pedagogiczne i absolwenci na zjeździe w 1997 r. 
  



4 „Kurier Zamkowy” nr 6/2017/2018 
 

„HISTORIA SZKOŁY” 
– fragment wiersza Karola Oleckiego 

 
Ekonomiczna Szkoła, co u nas powstała, 
Różnie się w różnych czasach pięknie nazywała. […] 
Początkowe Technikum. Tak. – Ekonomiczne 
Zmieniono wnet w Liceum, też Ekonomiczne. […] 
 
Potem zaś nastąpiły przemiany niemałe. 
Dyrektorem została Pani Maciuszonek […] 
I wtedy przeniesiono szkołę na Zamkową, 
Choć siedziba nie była do tego gotową. 
Była ona właściwie Sieradzką Mleczarnią. 
Mimo to dzieci ciągle do szkoły się garną. […] 
 
W dalszych latach wciąż nowe szkoły powstawały, 
A niepotrzebne jakoś same zanikały. 
Szkoła musiała ciągle kroczyć z życia biegiem 
I tak różne Szkół typy kroczyły szeregiem. 
Trzeba wspomnieć, bo lista była bardzo długa. 
 
Czyja to w głównej mierze mogła być zasługa? 
Dyrektor Maciuszonek! – To jest nasza chluba! 
Czy można ją dość chwalić, czy nam się to uda? 
Te dnie przepracowane, noce nieprzespane, 
Wszystko było dla szkoły tej ofiarowane. 
 
Szkole tej życie swoje całe poświęciła! 
Toteż gdy po dwudziestu latach odchodziła, 
Mogła być bardzo dumna z tego, co zrobiła. 
A Pani Maciuszonek – bądźmy z sobą szczerzy, 
Za krasomówstwo również order się należy. 
 
Tak pięknie przemawiała, tak ślicznie to brzmiało, 
Że godzinami chętnie się słuchało. 
Nie mówię już o pracy, bo ta tak wszechstronna 
Świadczy sama za siebie i jest wiekopomna. […] 
 
Ile w tej szkole było cnych nauczycieli, 
Tego obliczyć chyba nikt się nie ośmieli. 
A było bardzo wielu, chyba setki cztery 
Nauczycieli – twórców całej szkolnej ery. […] 
 
Ilu w tym czasie uczniów szkołę ukończyło, 
Ilu światłych i mądrych nam ludzi przybyło! 
Nie ma zakątka w mieście, gdzieby ich nie było. 
 
A jak pracują sprawnie, że aż spojrzeć miło. 
Wielu ich w różnych biurach, sklepach i urzędzie, 
Zależnie jak wypadnie i jak popyt będzie. 
Bez naszej szkoły wreszcie nie byłoby miasta! – 

Sieradz, wrzesień 2001 
Karol Olecki, nauczyciel w latach 1961-1971 
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KONKURS „SPRAWNY W ZAWODZIE, BEZPIECZNY W PRACY” 
W ZAWODZIE KUCHARZ 

 
Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu w dniu 19 II 2018 roku zorganizował w naszej szkole I etap konkursu „Sprawny 

w zawodzie, bezpieczny w pracy” w zawodzie kucharz. Konkurs składał się z części praktycznej i teoretycznej, 
w której uczniowie odpowiedzieli na 20 pytań testowych, uczestnik za każdą poprawną odpowiedź uzyskał jeden 
punkt. Część praktyczna konkursu obejmowała przyrządzenie dania jednogarnkowego z warzyw, mięsa drobiowego 
oraz kaszy. Zmagania były bardzo wyrównane i w etapie końcowym to test wyłonił zwycięzców.   

Zwycięzcami etapu szkolnego zostali uczniowie 3 klasy Branżowej Szkoły I stopnia Mateusz Pustelnik 
i Bartłomiej Nowicki, którzy wezmą udział w II etapie konkursu, czyli eliminacjach wojewódzkich. 

Opiekunami konkursu były Panie: Jolanta Pietrzak, Marta Chudecka, Magdalena Owczarek i pani prof. Marlena 
Woźniak. 
 

 

KONKURS „SPRAWNY W ZAWODZIE, BEZPIECZNY W PRACY” 
W ZAKRESIE PRZEPISÓW BHP I PRAWA PRACY 

 
19 II 2018 r. Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu 

przeprowadził w naszej szkole I etap konkursu 
„Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy” w zakresie 
przepisów bhp i prawa pracy. Konkurs był skierowany 
do uczniów klas III Branżowej Szkoły I stopnia. 
Uczestnicy konkursu dostali do rozwiązania test który 
zawierał 50 pytań, w każdym pytaniu była tylko jedna 
odpowiedź poprawna, za którą uczestnik otrzymywał 
jeden punkt. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 
maksymalnie 1 godzinę. W eliminacjach wojewódzkich 
naszą jednostkę reprezentować będą zwycięzcy etapu 
szkolnego Klaudia Łyszczarz i Marcin Płachta.  

Opiekunami ze strony Hufca były Panie: Jolanta Pietrzak i Marta Chudecka, natomiast opiekunem z ramienia 
szkoły – Pani prof. Marlena Woźniak.                                                                             (fot. p. prof. M. Woźniak) 
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Z ŻYCIA TWI „ZAMKOWA 15” I SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

„POZNAJEMY INNE KULTURY” 
SPOTKANIE Z WŁOCHEM MIESZKAJĄCYM W SIERADZU 

 
22 lutego odbyło się spotkanie z p. Antonio Vinci zorganizowane przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

„Zamkowa 15” w ramach cyklu Poznajemy inne kultury. Wzięli w nim udział uczniowie z klas: 1D, 3D, 3G i 3L pod 
opieką p. prof. I. Bednarek. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z kulturą włoską. Uzyskane informacje były 
szczególnie cenne dla osób wyjeżdżających na praktyki do Włoch. 

Pan Antonio Vinci pochodzi z Włoch, ale od 19 lat mieszka w Sieradzu. Opowiedział nam o swoich rodakach, 
którzy są otwarci, uśmiechnięci, pogodni i romantyczni, chętnie nawiązują nowe znajomości. Dzień rozpoczynają od 
słodkiego śniadania, np. rogalik z miodem i z cappuccino. Między 12.00 a 13.30 jedzą obiad. Podczas tego posiłku 
królują  najróżniejsze makarony. Napoje, które przy tym piją, to czerwone wino, espresso. Herbata, tak lubiana u nas, 
przez Włochów uznawana jest za napój dla ludzi chorych. Po posiłku mają przerwę,  zwaną sjestą, podczas której nic 
się nie kupi. Włosi, zdaniem p. Vinci odznaczają się brawurą podczas jazdy samochodem.  Niechętnie poświęcają czas 
na naukę języków obcych, jednak łatwo się z nimi porozumieć za pomocą gestów. Swój czas wolny lubią spędzać 
wśród przyjaciół i na stadionie, gdyż są fanami piłki nożnej. We włoskiej lidze występuje też  kilku  Polaków, m. in. 
Wojciech Szczęsny.  Podczas rozmowy znalazły się również słowa przestrogi, żeby uważać na kieszonkowców. 
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i luźnej atmosferze.   

Monika Kozielska & Natalia Iżykowska (3D) 
 

LEKCJA W KINIE, CZYLI JAK ODNALEŹĆ SIĘ W INTERNETOWYM ŚWIECIE 
 

21 lutego 98 uczniów z klas: 1D, 2D, 2L, 2G, 3G, 3L, 4D, 4L oraz 3a  pod opieką pani prof. I. Bednarek udało 
się do teatru, gdzie mieli okazję brać udział w warsztatach na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. 
Nie był to typowy ,,suchy” wykład, ponieważ w czasie lekcji wykorzystana została nowoczesna technika 
audiowizualna. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się m. in. czym jest cyber-przemoc, hejt, crowdfunding oraz że nie 
wszystko, co znajdziemy w Internecie, jest prawdą. Drugą częścią spotkania był seans filmowy. Komediodramat pt. 
,,Życie to jest to” ukazywał losy bezrobotnego mężczyzny, który zatracił się w świecie show-biznesu. W moim 
odczuciu film był dość ironiczny, główny bohater bowiem w sytuacji zagrożenia życia bardziej interesował się 
rozgłosem medialnym, aniżeli faktem, że może umrzeć. Myślę, że lekcja w kinie dała nam do myślenia i na przyszłość 
będziemy staranniej sortować informacje, które zamieszczamy w Internecie. 

Eliza Ubych  (2L ) 
 

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH NA ZAMKOWEJ 
SPOTKANIE Z PODPUŁKOWNIKIEM TADEUSZEM MICHALSKIM 

 
5 marca odbyło się spotkanie z panem Tadeuszem Michalskim ps. „Ryś”, żołnierzem AK i podziemia 

antykomunistycznego, członkiem oddziału „Groźnego”, zorganizowane przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 
„Zamkowa 15” w ramach cyklu „Świadkowie historii.” Wzięli w nim udział uczniowie klas maturalnych oraz 
członkowie TWI pod opieką p. prof. M. Jasek i p. prof. W. Grzesiaka. 

Podpułkownik Michalski opowiedział nam o swoich dylematach, wyborach i trudach życia  w ukryciu oraz 
o ciągłym lęku przed dekonspiracją. 

Gdy wybuchła wojna, miał kilkanaście lat, lecz bez wahania podjął współpracę z SZP, ZWZ i AK. 
Pan Michalski uważa, że jego pokolenie  zostało wychowane w wielkim szacunku do niepodległości i dlatego 

gotowe było na wszelkie ofiary dla Ojczyzny. Po zakończeniu wojny pan Pułkownik walczył przeciw komunistom 
w oddziale Eugeniusza Kokolskiego – „Groźnego”, m. in. w okolicach Błaszek i Warty. W 1947 roku ujawnił się 
w Zielonej Górze, a później wrócił do Łodzi, gdzie skończył szkołę, studia techniczne i otworzył własny warsztat. Aż 
do 1989 r. był nękany przez komunistów, ale ani razu nie ugiął się i nie przystał na to, co proponowali mu 
funkcjonariusze bezpieki. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Kombatanckiej w Urzędzie do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. 

Spotkanie z panem Tadeuszem Michalskim to wyjątkowa i niezapomniana lekcja nie tylko historii, ale także 
lekcja życia i powód do głębokiej zadumy nad samym sobą i nad ojczyzną. 

Filip Marciniak  (4D) 
 

Szósty w roku szkolnym 2017/2018 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Daria Błazik 
i Monika Wlazło (2G), Patrycja Ozdoba (3a), Magdalena Wojtkiewicz (1L), Monika Kozielska i Natalia Iżykowska (3D), Eliza 
Ubych (2L) i Filip Marciniak (4D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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WYCIECZKA DO WARSZAWY 
 

 
W dniu 1 marca 2018 roku klasy 2G,1G, 2a, 3a, 2D i 2b były na wycieczce w Warszawie pod opieką p. prof. 

Marleny Woźniak, p. prof. Sylwii Smorawskiej-Gierczyńskiej, p. prof. Marka Przybyła oraz pani Marty Chudeckiej 
z OHP. 

Z Sieradza grupa wyjechała o godz. 6.30. Zwiedzanie rozpoczęło się od Belwederu, gdzie grupa obejrzała 
wystawę poświęconą Marszałkowi Piłsudskiemu, wystawę historii Orderu Wojennego Virtuti Militari. Grupa mogła 
zobaczyć również sale historyczne i reprezentacyjne w Belwederze. Następnie ze względu na niską temperaturę był 
szybki spacer po parku w Łazienkach, gdzie obejrzane zostało Muzeum w Pałacu na wyspie. Kolejnym etapem było 
kino w galerii Złote Tarasy. Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. 
O godzinie 22.30 wycieczka skończyła się w Sieradzu. 
 

KULINARNY KONKURS WIELKANOCNY 
 

 
5 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole kulinarny Konkurs Wielkanocny. W konkursie wzięli udział 

przedstawiciele trzech klas Branżowej Szkoły I stopnia. Podczas konkursu uczniowie musieli przygotować dania 
związane ze zbliżającymi się świętami i była to babka wielkanocna oraz tradycyjny żurek na zakwasie z mąki. Dania 
mogły być przygotowywane zgodnie z przepisem lub inwencją twórczą uczestników. Oceniono strój uczestników, 
przestrzeganie przepisów BHP, zachowanie higieny pracy, estetykę przygotowanych potraw oraz ich walory 
smakowe. Mimo intensywnej pracy wszystkich zespołów najlepszy okazał się zespół z klasy I SB w składzie Emilia 
Mizioł, Zuzanna Makówka oraz Milena Rosiak. Dziewczęta otrzymały upominki oraz dyplomy za I miejsce, 
a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Jak już staje się tradycją naszej szkoły konkurs był zorganizowany we 
współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy. 
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Rok z książką: 
 

Nicholas Sparks – Pamiętnik" 
  

Nicholas Sparks – amerykański powieściopisarz i scenarzysta, autor licznych światowych bestsellerów, z których 
dotychczas sześć zostało zekranizowanych, a od paru innych prawa zostały sprzedane wytwórniom filmowym. W 1992 
r. zaczął sprzedawać leki i przeniósł się z Sacramento do Karoliny Północnej. Nie minęły dwa lata, kiedy  w wieku 28 
lat napisał Pamiętnik. W październiku 1995 r. prawa do tej powieści kupiło wydawnictwo Warner Books. Książka 
ukazała się rok później. 

Są historie, które pisze samo życie. Czasem zdarza się miłość piękna, inna niż wszystkie, bo w pewnym 
sensie wyjątkowa. To o niej opowiada autor książki. 

To opowieść o młodej dziewczynie – Annie Neison i o Noachy Colhounie – marzycielu z małej miejscowości. 
Wiele lat wcześniej, gdy oboje byli jeszcze młodzi, połączyło ich gorące uczucie. Niestety, na drodze do ich szczęścia 
stanęli rodzice Annie, którzy nie byli zadowoleni, że ich piękna utalentowana córka będzie zadawać się z przeciętnym 
cieślą. Para zostaje rozdzielona na długie lata. W tym czasie Annie poznaje bardzo bogatego i przystojnego Leona. 
Gdy dochodzi do zaręczyn, dziewczyna postanawia spotkać się ostatni raz ze swoją dawną miłością. Kiedy się 
spotkali, wszystko odżyło, wzmaga się z podwojoną siłą i oboje chcą spędzać ze sobą coraz więcej czasu... 

Czy para kochanków przetrwa te chwile? Jak potoczą się ich losy? O tym wszystkim dowiadujemy się 
z pamiętnika, który codziennie pewien pan czyta kobiecie z domu starców.  

Pamiętnik to historia o miłości, która jest prawdziwa, wieczna i silna. Książka ta opowiada o nadziei, tęsknocie, 
jak i o poświeceniach oraz cierpieniu. Polecam tą książkę, gdyż daje ona nam czas do myślenia i zatrzymuje nas na 
dłużej, aby porozważać sens pewnych słów. Idealnie nadaje się dla marzycieli, którzy pragną przeżyć prawdziwą 
i piękną, chodź nierealną miłość. 

Opr. Daria Błazik (2G) 
 

Mia Sheridan – Bez szans 
 

W upadającym górskim miasteczku Kyland i Ten zakochują się w sobie wbrew 
rozsądkowi i na przekór surowej rzeczywistości. Kyland marzy tylko o tym, by 
przetrwać. Zaciska zęby i robi wszystko, by nie pokonała go bieda i samotność. Nie 
szuka miłości. Nie zamierza też oglądać się za siebie, gdy uda mu się wyrwać z piekła, 
w którym przyszło mu dorastać. Dla Ten codzienność to nieustanna walka o własną 
godność. Zmagania z chorobą matki i ludzką nieprzychylnością wymagają od niej 
wyjątkowej siły. Oboje rywalizują o bilet do lepszego życia, który może otrzymać tylko 
jedno z nich. Ktoś odejdzie, ktoś zostanie.  
 
 
 
 

Monika Wlazło (2G)  
 

A może do kina? 
 

Najdłuższa podróż 
 

Najdłuższa podróż to kolejna ekranizacja powieści autora romansów Nicholasa Sparksa pod tym samym 
tytułem. Premiera filmu odbyła się 10 kwietnia 2015 roku w Stanach Zjednoczonych. 

Film opowiada historię Sophii Danko oraz Luke'a Collinsa. Akcja rozpoczyna się od przypadkowego spotkania 
powyższych bohaterów na jednym z licznych rodeów organizowanych na terenie Karoliny Północnej. Sophia i Luke 
od razu wpadają sobie w oko, czego konsekwencją jest długa randka w malowniczej okolicy położonej nad jeziorem. 
Niestety czar pryska gdy okazuje się że ich pierwsze magiczne spotkanie jest również ostatnim. W drodze do domu 
bohaterowie trafiają na miejsce wypadku Iry Levinsona. Parze udaje się wydostać poszkodowanego z samochodu 
i odwieźć go do szpitala. Od tego momentu życie Lukea i Sophii zmienia się nie do poznania. 

Film ten warto zobaczyć ze względu na ciekawy sposób prowadzenia historii oraz sprawnie ukazany wątek 
romansowy. Pamiętajcie też o płynących z filmu interesujących refleksjach im też należy poświęcić chwilę uwagi. 
Jedna z nich mówi że życie jest jak podróż najdłuższa jakiej kiedykolwiek doświadczymy i której nigdy nie 
powtórzymy. Trwa bowiem od naszych narodzin do nieuchronnej śmierci. Nie zmarnujmy jej więc na kłótnie 
i błahostki żyjmy z dnia na dzień i cieszmy się tym co mamy, tym co daje nam życie, a nie ubolewajmy nad tym co 
mogliśmy mieć albo co utraciliśmy dawno temu. 

Magdalena Wojtkiewicz (1L) 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

Babka dwukolorowa 
 
Składniki: 

• 4 jajka 
• 1 szklanka cukru 
• cukier waniliowy 

• 1 szklanka mąki pszennej 
• 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej 
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 25 dag margaryny 
• aromat waniliowy 
• 2 łyżki kakao 
• cukier puder do posypania 

Przygotowanie: 
Margarynę rozpuścić w garnku na małym ogniu, ostudzić. Jajka zmiksować, dodać cukier i cukier waniliowy i dalej 

miksować na puszysty krem. Obie mąki wymieszać z proszkiem do pieczenia i dodać do masy jajecznej. Dokładnie 
wymieszać. Następnie dodać rozpuszczoną i ostudzoną margarynę oraz aromat waniliowy. Całość dokładnie wymieszać, 
aby w cieście nie porobiły się grudki mąki. Ciasto podzielić na dwie części. Do jednej dodać kakao i zmiksować. Dwie małe 
foremki na babkę wysmarować margaryną i wysypać bułką tartą. Przełożyć łyżką ciasto jasne, a następnie ciasto z kakao. 
Można delikatnie wyrównać powierzchnię. Babkę piaskową piec 1 godzinę w temperaturze 175 stopni C. Lekko 
przestudzić, wyjąć z formy i posypać cukrem pudrem.  
 

Babka majonezowa 
 
Składniki: 

• 5 jajek, 1 szklanka cukru 
• 3/4 szklanki mąki pszennej 

• 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 2 łyżeczki aromatu cytrynowego 
• 4 czubate łyżki majonezu 

 
Przygotowanie: 

Przygotować foremkę na babkę z kominkiem o pojemności 2,5 litra i wysmarować ją masłem (bez posypywania bułką 
tartą). Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli, dodawać stopniowo cukier i cały czas ubijać, 
następnie dodawać po jednym żółtku i dalej miksować do połączenia się składników. Potem dodać majonez i wymieszać 
łyżką. Obie mąki wymieszać z proszkiem do pieczenia i dodawać po trochu (np. na 3 tury) do ciasta, delikatnie wymieszać 
(już nie miksować). Na koniec dodać zapach cytrynowy i wymieszać. Ciasto przełożyć do foremki. Piec 50 minut w 
temperaturze 180 stopni C. Po upieczeniu babkę wyjąć z piekarnika i wystudzić w foremce, następnie wyjąć z foremki 
i oprószyć cukrem pudrem.  
 

Sernik z rosą 
 

Składniki na spód: 
• 250 g mąki pszennej, 100 g masła, zimnego, 1 jajko, 2 żółtka (białka odłożyć na pianę), 100 g cukru pudru, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia, szczypta soli. 

Mąkę pszenną przesiać z proszkiem do pieczenia, dodać masło i posiekać szybko nożem do momentu, kiedy ciasto 
będzie przypominać kruszonkę. Dodać jajko, żółtka, cukier, sól i szybko zagnieść (można również zmiksować 
w malakserze). Z ciasta uformować kulę, owinąć ją folią spożywczą, schłodzić w lodówce przez 30 - 60 minut. Dużą formę 
wyłożyć papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkować lekko podsypać mąką, wyłożyć do formy i ponakłuwać widelcem. 
Podpiec w temperaturze 180ºC przez około 12 - 15 minut lub dłużej, do lekkiego zezłocenia. 
Składniki na masę serową:  
• 1,2 kg twarogu półtłustego lub tłustego, zmielonego trzykrotnie 
• 2 opakowania budyniu śmietankowego lub waniliowego bez cukru (1 opakowanie o wadze 40 g) 
• 1 szklanka drobnego cukru do wypieków 
• pół szklanki oleju rzepakowego, 2,5 szklanki mleka 
• 2 jajka, 4 żółtka (białka odłożyć na pianę) 
Dodatkowo na pianę: 6 białek, 1 szklanka cukru. 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 
W misie miksera umieścić wszystkie składniki na masę serową. Zmiksować do połączenia; nie miksować zbyt długo, 

by niepotrzebnie nie napowietrzać masy serowej - napowietrzony sernik mocno urośnie, a potem opadnie. 
Masę serową wylać na podpieczony spód. Będzie bardzo rzadka, ale nie przejmować się tym – tak ma być. 
Piec około 50 - 55 minut w temperaturze 180ºC bez termoobiegu.  
Około 10 minut przed końcem pieczenia zacząć przygotowywać piankę: pozostałe 6 białek ubić na sztywno. Pod 

koniec ubijania dodawać stopniowo cukier, powoli, łyżka po łyżce, długo ubijając. Gorący sernik wyjąć z piekarnika 
i wyłożyć na niego pianę, wyrównać, ozdobić (używając grzebienia do dekoracji boków do tortów). Ponownie wstawić do 
piekarnika i piec 15 minut bez termoobiegu (lub chwilę krócej, nie może powstać chrupiąca beza, krople rosy powstaną 
tylko na piance) do zezłocenia się pianki. Po tym czasie piekarnik wyłączyć a sernik pozostawić w zamkniętym piekarniku 
na 15 minut. Po 15 minutach wyjąć na blat. 

Po około godzinie od wyjęcia sernika z piekarnika na piance powinny się pojawić kropelki rosy. 
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
 

W poniedziałek 26 lutego 2018 r. w sali 
audiowizualnej budynku Starostwa Powiatowego w 
Sieradzu odbyły się eliminacje miejskie ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zorganizowane przez 
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Sieradzu. W zmaganiach 
uczestniczyło 40 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali: 
Iwona Ciołek, Zuzanna Fabrowska, Sylwia Kurzawa, 
Dominika Rzymka (1G) oraz Damian Zuska (1L). Nad 
uczniami czuwał p. prof. Jacek Gruszka. 

W turnieju przeprowadzono tylko konkurs 
indywidualny, w którym 4. miejsce zdobył Damian 
Zuska. 
 

„SŁYNNE PARY KOCHANKÓW” 
SPOTKANIE Z PANIĄ EWĄ JAŚKIEWICZ 

 
We wtorek 13 marca spotkaliśmy się z panią 

Ewą Jaśkiewicz, polonistką pracującą przez wiele 
lat w naszej szkole, popularyzatorką czytelnictwa, 
laureatką konkursu Sieradzki Wolontariusz Roku 
2017, zorganizowane przez TWI „Zamkowa 15” 
w ramach cyklu „Ludzie z pasją”. Wzięli w nim 
udział uczniowie z kl. 2L i 3a. 

Pani Ewa Jaśkiewicz zaprezentowała historię 
tragicznej miłości średniowiecznej pary kochanków 
– Abelarda i Heloizy oraz dzieje związku królowej 
Marysieńki i pogromcy Turków pod Wiedniem, Jana 
III Sobieskiego. 
 

BRAWO WIKTOR !!! 
 

Zespół Nauczycieli Matematyki informuje, że 
w konkursie na wykonanie plakatu informacyjnego do 
konkursu matematycznego z zakresu funkcji 
kwadratowej PARASOLA przystąpili: Sara Staniszewska 
i Wiktor Bakowicz (4L), Kamila Plichta (3G), Zuzanna 
Sobczak (3L) i Jakub Wągrowski (1b). 

W dniu 26 lutego br. Komisja Konkursowa wybrała 
zwycięski plakat autorstwa Wiktora Bakowicza. Komisja 
wyróżniła ponadto plakat Zuzanny Sobczak. 

Praca Wiktora Bakowicza będzie pełniła rolę 
oficjalnego plakatu konkursu PARASOLA co najmniej 
przez najbliższe trzy lata. 
 

KOMUNIKATY 
 

W lutym i w marcu w bibliotece szkolnej można 
zapoznać się z wystawą okolicznościową poświęconą życiu 
i twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny. 

W piątek 16 II do WSHE wybrały się klasy: 1D i 3G 
pod opieką p. prof. W. Grzesiaka, a do Muzeum Okręgowe-
go klasa 2G pod opieką p. prof. D. Danielewskiego. 

We wtorek 6 III na akademickie targi edukacyjne do 
ZSP Nr 1 udały się klasy maturalne. 

W środę 7 III została przeprowadzona próbna matura 
z matematyki. 

W czwartek na wycieczkę do Łodzi pojechała klasa 1L 
pod opieką p. prof. K. Siwki i A. Jabłońskiej. 

W środę 14 III na Jasną Górę udali się maturzyści pod 
opieką katechetów i wychowawców. 

W piątek 16 III do Teatru Miejskiego na Tango 
S. Mrożka wybrały się klasy 4D, 4G i 4H pod opieką 
p. prof. I. Bednarek i S. Dęgi. 

9O. CEREMONIA WRĘCZENIA OSKARÓW 
 

W niedzielę 4 III 2018 r. w Dolby Theatre w Hollywood odbyła się 90 ceremonia wręczenia 
Oscarów (nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej). Uroczystość miała miejsce tym razem w marcu, 
aby nie kolidować z XXIII Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi. Nominacje do nagród zostały ogłoszone w środę 
23 I 2018 r., o godzinie 5.22 czasu lokalnego, przez Tiffany Haddish i Andy’ego Serkisa. 

Ceremonię wręczenia nagród po raz drugi z rzędu poprowadził amerykański komik Jimmy Kimmel. Ostatnim razem 
galę rok po roku prowadził w latach 1996–1997 Billy Crystal. 

Za najlepszy film roku 2017 uznano Kształt wody w reżyserii Guillermo del Toro. Jest to amerykański film 
fantastyczny, który opowiada o miłości między niemową, a wodnym stworem z zimną wojną w tle.  Premiera filmu odbyła 
się 31 VIII 2017 r. podczas 74 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie zdobył Złotego Lwa w kategorii 
Najlepszy film. Natomiast  27 II 2018 r. ukazała się adaptacja powieściowa filmu, napisana przez Guillermo del Toro 
i Daniela Krausa. Pomysł na film powstał już w 2011 r. podczas spotkania del Toro i Krausa. Główną inspirację stanowił 
film Potwór z Czarnej Laguny z 1954 r., który del Toro oglądał w dzieciństwie. Reżyser początkowo chciał nakręcić jego 
przeróbkę, lecz podczas rozmów prowadzonych z wytwórnią Universal nie przekonał jej szefów, by ukazać historię 
z perspektywy tytułowego potwora. Napisał więc nowy scenariusz, a akcję filmu osadził w czasach zimnej wojny. 

Daria Błazik (2G) 
Innymi nominowanymi filmami były: 
„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” (Graham Broadbent, Peter Czernin, Martin Mc Donagh) 
„Tamte dni, tamte noce” (Emilie Georges, Luca Guadagnino, Marco Morabito, Peter Spears) 
„Lady Bird” ( Evelyn O'Neill, Eli Bush, Scott Rudin) 
„Dunkierka” (Christopher Nolan, Emma Thomas) 
„Czas mroku” ( Anthony McCarten, Lisa Bruce, Tim Bevan, Douglas Urbanski, Eric Fellner) 
„Uciekaj!” ( Jason Blum, Jordan Peele, Sean McKittrick, Edward H. Hamm Jr.) 
„Czwarta władza” (Steven Spielberg, Amy Pascal, Kristie Macosko Krieger) 
„Nić widmo”  (JoAnne Sellar, Megan Ellison, Paul Thomas Anderson, Daniel Lupi) 


