
DZIĘKUJEMY WAM !!! 
 

„Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie 
i za to Wam dziękuję” – te słowa Jana Pawła II 
rozpoczęły uroczystość podziękowania sponsorom 
Stypendium „Pokolenie JP II”, które odbyło się 
we wtorek 17 kwietnia 2012 roku. 

 
Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych 

gości przez księdza Andrzeja Ziemieśkiewicza, panią 
dyrektor Annę Pietrzak oraz stypendystów. Członkowie 
Kapituły Stypendium wręczyli tegorocznym sponsorom 
okolicznościowe podziękowania. 

Następnie swe podziękowania złożyli stypendyści, 
którzy pod opieką p. prof. Sylwii Dęgi przygotowali 
okolicznościowy program artystyczny wzbogacony 
prezentacją multimedialną poświęconą życiu błogosła-
wionego Jana Pawła II. W programie wykorzystano 
trudną poezję Karola Wojtyły skłaniającą obecnych 
do refleksji, a także pieśni bliskie sercu papieża-Polaka. 
Na zakończenie wszyscy zaśpiewali Barkę. 

Po przemówieniach przedstawiciele Kapituły 
Stypendium „Pokolenie JP II”, zaproszeni goście 
i tegoroczni stypendyści przeszli do biblioteki szkolnej 
na poczęstunek. To mniej oficjalne spotkanie w bibliotece 
upłynęło w serdecznej atmosferze oraz umożliwiło 
bezpośredni kontakt młodzieży ze sponsorami. 

Patrycja Ciołek (2H) 
 
PS Zdjęcia z tej uroczystości prezentujemy na s. 3. 
 

W NUMERZE: 
 
• Do 100 numeru „Kuriera Zamkowego” – powracamy 
na s. 2; 
• O konkursach z udziałem uczniów zasadniczej szkoły 
zawodowej – piszemy na s. 4; 
• Zdjęcia z uroczystości pożegnania tegorocznych 
absolwentów – prezentujemy na s. 5; 
• Kącik kulinarny – odnajdziesz na s. 6; 
• Jak było na wycieczce w Heidelbergu? – dowiesz się 
na s. 7; 
• Komu poświęcona jest w tym numerze krzyżówka? – 
możesz ją rozwiązać na s. 8; 
• Kto jest majową osiemnastolatką? – zajrzyj na s. 9; 
• Odradzamy w wakacje odwiedziny w domach znajdują-
cych się w głębi lasu. Dlaczego? – dowiesz się na s. 10; 
• Karolina i Marta spotkały się z pisarką. Z kim?  
– sprawdź na s. 10; 
• Z poezją – spotkasz się także na s. 10. 
 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
 

W ogólnopolskim konkursie organizowanym przez 
OHP Sprawny w zawodzie. Bezpieczny w pracy, który 
odbył się w Pleszewie 16-18 maja piąte miejsce zajęły 
Monika Smok i Angelika Sowińska (2a). 

Gratulujemy!!!

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
 

 
W piątek 27 IV o godz. 8.00 na sali gimnastycznej 

odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych 
absolwentów klas maturalnych: 3A, 4D, 4F i 4L. 

W uroczystości wzięli udział: pan Henryk Waluda, 
dyrektor WORD w Sieradzu, pani dyrektor Magdalena 
Marciniak, pani dyrektor Anna Pietrzak, wychowawcy klas 
maturalnych: panie prof. Karina Szymczak, Barbara 
Wysota, Ewa Dominiak i Agnieszka Jabłońska, 
nauczyciele i młodzież. Okolicznościowy program 
przygotowali uczniowie z klas trzecich technikum pod 
opieką wychowawców. 

Na zdjęciu nasza naczelna – Patrycja Perka (4D), 
która tego dnia otrzymała wyjątkowo dużo nagród za 
zaangażowanie w życie szkoły oraz równie ważna dla 
„Kuriera Zamkowego” Sylwia Jasiak, także z klasy 4D. 
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SETNY NUMER „KURIERA ZAMKOWEGO” !!! 
 

 
20 kwietnia 2006 roku obchodziliśmy uroczyście 10 

lat ukazywania się „Kuriera Zamkowego”. Natomiast 
teraz, 6 lat później obchodzimy jubileusz ukazania się 
setnego numeru naszej gazetki. Na przestrzeni tych 
kilkunastu lat „Kurier zamkowy” ukazywał się 
regularnie. Tak długie funkcjonowanie szkolnego pisma 
to w pewnością powód do dumy dla naczelnych, 
redaktorów, szkoły i przede wszystkim opiekuna gazetki 
– pana prof. Grzegorza Brodackiego. 

Od 1 września 2002 roku „Kurier” pełni rolę 
szkolnego miesięcznika. Egzemplarze naszej gazetki są 
przekazywane do różnych szkół  ponadgimnazjalnych, 
Bibliotece Powiatowej w Sieradzu, Bibliotece 
Pedagogicznej w Sieradzu, Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Marszałka Piłsudskiego 

w Łodzi, a także Szkatule Piórem Rzeźbionej Jana 
Matusiaka. „Kuriera” znaleźć można także w wersji 
elektronicznej na naszej szkolnej stronie internetowej. 
Przez te wszystkie lata nad wydawaniem gazetki czuwało 
kilkunastu redaktorów naczelnych: Karol Marciniak, 
Agnieszka Sowa, Dorota Lipa, Marlena Marciniak, 
Karolina Krawczyk, Ewelina Żywica, Iza Buczkowska, 
Iza Skibińska, Monika Bąk, Katarzyna Drewniak, Maria 
Pawlak, Dominika Szałek, Marta Dubiak, Paulina 
Płaczek, Patryk Pałucki, Paulina Pałucka, Klaudia 
Pałucka, Magdalena Cieślar, Patrycja Perka. 
Podsumowując dotychczasową działalność „Kuriera 
Zamkowego”, możemy napisać beż fałszywej 
skromności – odnieśliśmy sukces. Ze wszystkich gazetek 
szkolnych w naszym mieście jesteśmy jedyną ukazującą 
się regularnie od tylu lat. 

W środę 25 kwietnia bieżącego roku odbyło się 
uroczyste świętowanie setnego numeru „Kuriera”. 
Przybyli: obecna naczelna, redaktorzy, klasa 1D oraz  
goście specjalni: pan red. Sławomir Kołodziejczyk 
(nieistniejący już tygodnik sieradzki „Echo”), pan red. 
Tomasz Oszczęda (tygodnik „Siedem Dni”) oraz pan 
prof. Janusz Ziarnik – reprezentujący kwartalnik „Na 
Sieradzkich Szlakach”. Uroczystość rozpoczęła się 
przemową opiekuna „Kuriera Zamkowego”, następnie 
zaproszeni goście dodali parę słów od siebie. Po 
podsumowaniach i rozważaniach nastąpiło uroczyste 
pokrojenie tortu przez naczelną naszego szkolnego pisma 
– Patrycję Perkę. W miłej atmosferze spędziliśmy dwie 
godziny lekcyjne, jedząc jubileuszowy tort oraz 
rozmawiając m. in. o przyszłości naszej szkolnej gazetki. 

Myślę, że bycie redaktorem w szkolnej gazetce to 
powód do dumy i radości. Uważam, że szkolna prasa 
rozwija młodych ludzi, pozwala nam na publiczne 
wyrażanie opinii w różnych dziedzinach. Cieszymy się, 
że możemy się nimi podzielić nie tylko w murach naszej 
szkoły, ale także w lokalnej prasie. Jako pierwszo-
klasistka mam nadzieję, że „Kurier Zamkowy” będzie 
działał tak sprawnie przez wszystkie moje lata w tej 
szkole. Liczę, że to szkolne czasopismo będzie 
obchodziło jeszcze niejeden taki jubileusz. 

Malwina Kamiennik (1D) 

 

 
(fot. p. red. Tomasz Oszczęda) 
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STYPENDIUM „POKOLENIE JP II” 
(fot. Jesika Szewczyk) 

 

 
Siódmy w roku szkolnym numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Patrycja Ciołek (2H), Malwina 

Kamiennik (1D), Joanna Bruździak (1L), Monika Skowron (1D), Karolina Józefiak (2D), Gruszel Marta (1G), Katarzyna 
Gęszczak (1F), Patrycja Perka (4D), Jesika Szewczyk (4L; fot.), Mateusz Chrabelski (abs. LP; fot) i Wiktoria Wypych (1L; fot.) 
pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KONKURSY Z UDZIAŁEM UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
 

We wtorek 13 III 2012 w naszej szkole odbył się 
kolejny już raz konkurs w zakresie prawa pracy 
i przepisów BHP. W konkursie wzięli udział uczniowie 
klas drugich ZSZ. Konkurs składał z testu, który 
obejmował 30 pytań. Za każde pytanie uczniowie 
otrzymywali jeden punkt. Walka była wyrównana. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy 
również nagrody. Konkurs był organizowany we 
współpracy z Komendą OHP w Sieradzu, którą 
reprezentowały: pani Jolanta Pietrzak – komendant OHP 
i pani Marta Chudecka - wychowawca. Opiekunem 
konkursu w naszej szkole była pani Marlena Woźniak. 

Zwyciężyli: 
1. miejsce –  Tomasz Góraj 2a 
2. miejsce – Mateusz Owczarek 2b 
3. miejsce – Bożena Owczarek 2c 

Zwycięzcom gratulujemy, a Tomkowi życzymy 
dalszych sukcesów. 
 

 
 

W sobotę 17 III 2012 roku odbył się w naszej szkole 
„Międzyklasowy konkurs gastronomiczny". W kon-
kursie udział wzięły: 3G pod opieką p. prof. K. Pastusiak, 
2G pod opieką p. prof. M. Woźniak i 2a pod opieką 
p. prof. K. Krawczyk. 

Konkurs składał się z trzech etapów, podczas 
których uczniowie mogli wykazać się różnymi 
umiejętnościami. W pierwszym etapie uczniowie 
sprawdzali swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania, 
następnie przygotowywali sałatki, które były degusto-

wane i oceniane przez wszystkich uczestników konkursu. 
W ostatnim etapie uczniowie mieli za zadanie 
przygotowanie i udekorowanie stolika dla dwóch osób. 

Pierwsze miejsce zajęła klasa 2G, drugie miejsce 
klasa 3G, a – klasa 2a. Za pomoc w przygotowaniu 
konkursu dziękujemy p. prof. Annie Szczepańskiej oraz 
gościom z OHP w Sieradzu. 
 

We wtorek 3 IV odbył się w naszej szkole I etap 
konkursu „Sprawny w zawodzie 2012” w zawodzie 
kucharz małej gastronomii.  W konkursie wzięli udział 
wszyscy uczniowie klasy 2a – kucharz małej 
gastronomii. Uczestników podzielono na 7 dwuosobo-
wych zespołów. Konkurs składał się z części praktycznej 
i teoretycznej. Ze względów organizacyjnych część 
praktyczna została przeprowadzona w dwóch etapach. 
Uczestnicy zostali poinformowani, jakie dania mają 
przygotować z udostępnionych produktów i w jakim 
czasie. Każda grupa miała do przygotowania ten sam 
zestaw obiadowy. Konkurs odbył się w naszej pracowni 
gastronomicznej. Organizatorem konkursem był OHP 
reprezentowany przez panią Jolantę Pietrzak – 
komendant OHP w Sieradzu i panią Martę Chudecką – 
wychowawcę z OHP. Naszą szkołę reprezentowała 
p. prof. M. Woźniak. 

Zwyciężyli: 
1. miejsce – Angelika Sowińska i Monika Smok 
2. miejsce – Tomasz Góraj i Daniel Ratajczyk 
3. miejsce – Angela Szpendowska i Kasia Kędzierska  

Zwycięski zespół wziął udział w II etapie konkursu, 
czyli eliminacjach wojewódzkich w Dobieszkowie 3 IV 
2012 r. Angelika i Monika zajęły I miejsce i będą 
reprezentowały województwo łódzkie w konkursie 
ogólnopolskim w Pleszewie w połowie maja. 

 
Tego samego dnia odbył się w Dobieszkowie II etap 

wojewódzkiego konkursu z zakresu bhp. Nasz 
reprezentant, Tomasz Góraj, zajął w nim szóste miejsce. 

P. prof. Marlena Woźniak 
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
(fot. Matuesz Chrabelski) 
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KĄCIK KULINARNY 
 

Dzisiaj chcę się z Wami podzielić przepisami, które znalazłam na blogu makelifeeasier.pl 
już je wypróbowałam, są naprawdę proste. 

 
CIASTO CYTRYNOWE 

 
Składniki: 200 g masła, 4 jajka, 220 g mielonych migdałów, 200 g cukru, 1 tabliczka białej czekolady, 
60 g mąki tortowej, starta skórka z 2 cytryn, sok z 2 cytryn. 
 

Wykonanie: 

1. Ucieramy masło z cukrem na białą masę. Stale mieszając dodajemy jajka, mąkę i mielone migdały. 
Dolewamy sok z wyciśniętych cytryn, startą skórkę oraz drobne kawałki białej czekolady. Dokładnie 
mieszamy. Masę przekładamy do formy  i pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni C ok. 45 minut. 
Ciasto będzie gotowe, gdy powierzchnia nabierze złotego koloru, a nóż włożony w środek po wyjęciu będzie 
czysty. Ciasto powinno być wilgotne! 

2. Przed podaniem posypmy cukrem pudrem. 

      
     SPAGHETTI BOLOGNESE 
 
Składniki: 400 g makaronu spaghetti, ok. 500 g mięsa wołowego (mielone), 3-4 średnie czerwone 
cebule, 2 ząbki czosnku, 500 g przecieru pomidorowego, 1 puszka pomidorów, 3 duże łyżki masła, 
2 łyżki mąki, świeże oregano, 1 łyżeczka tymianku, 1 łyżeczka bazylii, 1/2 łyżeczki mielonego 
cynamonu, 2 garście świeżo startego parmezanu, sól i pieprz. 
 
Wykonanie: 
 
1. Gotujemy makaron al dente w dużym naczyniu z wrzącą, osoloną wodą. Mięso doprawiamy pieprzem, 
solą i smażymy na rozgrzanej patelni z oliwą. W trakcie smażenia dodajemy suszoną bazylię i tymianek. 
Cebulę kroimy na drobną kostkę i delikatnie podsmażamy, tak by się jedynie zeszkliła. 

2. W oddzielnym garnku, na małym ogniu roztapiamy masło, dodajemy mąkę, szczyptę soli, cynamon 
i mieszamy. Odstawiamy garnek z ognia i stale mieszając nalewamy przecier pomidorowy, dorzucamy 
pomidory w puszce, podsmażoną cebulę i rozgnieciony czosnek. Na końcu umieszczamy usmażone mięso. 
Za pomocą blendera ostrożnie miksujemy wszystkie składniki. Możemy doprawić pozostałymi 
przyprawami.  

3. Tak przygotowany sos bolognese podajemy z makaronem (ugotowanym al dente), świeżo startym 
parmezanem i świeżymi listkami oregano. 

 
BANANA SPLIT 

 
Składniki: 2 banany, 4 łyżki jogurtu greckiego, 1 łyżka soku z cytryny (opcjonalnie), garść prażonych 
płatków z migdałów, 1-2 łyżki konfitury z czarnych porzeczek. 
 
Wykonanie: 
 
Banany obieramy ze skórki, kroimy wzdłuż i skrapiamy sokiem z cytryny. Dodajemy jogurt grecki oraz 
konfitury. Na końcu posypujemy gorącymi, prażonymi płatkami z migdałów. 
 

SMACZNEGO !!! 
Patrycja Perka (4D) 
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WYCIECZKA DO HEIDELBERGU 
 

W sobotę 14 kwietnia 11 uczniów z naszej szkoły: 
Daria Lipa, Paweł Kolanek, Żaneta Kolba, Magdalena 
Parzybut, Patrycja Perka, Monika Pławińska, Monika 
Skowron, Natalia Świniarska, Anna Tomczyk, Wiktoria 
Wypych  i Joanna Bruździak wraz z  p. dyr. Magdaleną 
Marciniak i p. prof. Janiną Zemłą pojechało autokarem 
do Niemiec. Ten tygodniowy wyjazd miał na celu 
poszerzenie wiedzy o państwie niemieckim, doskonalenie 
znajomości języka niemieckiego oraz zwiedzanie kraju 
naszych zachodnich sąsiadów. Wycieczka ta stanowi 
kolejny etap realizowanej przez naszą szkołę wymiany 
międzynarodowej z partnerską Julius-Springer-Schule 
w Heidelbergu. Uczniowie z tej szkoły przyjadą do nas 
na takiej samej zasadzie i w takim samym celu może już 
jesienią tego roku. Podróż trwała około 16 godzin (w tym 
przesiadka w Opolu do innego autokaru). 

Około 7.30 dotarliśmy całą grupą na miejsce 
spotkania z uczniami z Heidelbergu, ich nauczycielami 
i dyrektorem tej szkoły. Po serdecznym przywitaniu 
zostaliśmy przydzieleni uczniom, którzy mieli się nami 
opiekować i u których mieliśmy przebywać. Ja i Wiktoria 
zostałyśmy przydzielone 19-letniej Wladzie Malkow, 
która zawiozła nas do swojego pięknego domu, w którym 
mieszka ze swoją mamą. Mają one dwa koty: czarnego 
i białego. Wlada i jej mama sprawiły, że podczas naszego 
pobytu w ich domu panowała bardzo serdeczna 
atmosfera. Przez pierwszy dzień ciężko było się dogadać, 
lecz z każdym dniem radziłyśmy sobie coraz lepiej. 

Dużo zwiedzaliśmy. Ale nasi opiekunowie 
i niemieccy nauczyciele tak zorganizowali nam czas, że 
mieliśmy dużo czasu tak na zwiedzanie jak i na spędzanie 
czasu wraz z naszymi nowymi znajomymi. Każdy dzień 
wyglądał podobnie, ale z każdym dniem każdemu z nas 
podobało się coraz bardziej. 

Zwiedziliśmy m. in. wiele tutejszych kościołów, 
zamek w Heidelbergu, firmę ABB oraz wiele innych 
ciekawych miejsc. 

Mieliśmy okazję uczestniczyć także w dwóch 
godzinach lekcyjnych naszych opiekunów. Lekcje tam są 
zupełnie inne niż w Polsce, zwyczaje również. Bardzo 
podobała mi się ich szkoła. 

Każdy z nas miał także szanse skosztować wielu 
niemieckich potraw. Niemieckie jedzenie smakowało mi, 
choć brakowało mi tam polskich posiłków. 

Byliśmy także zaproszeni na pizzę i grilla oraz na 
wiele innych interesujących atrakcji. 

Podsumowując wyjazd pragnę podziękować 
wszystkim uczestnikom wycieczki, która bardzo szybko 
nam minęła. Poznałam tam osoby, o których na pewno 
szybko nie zapomnę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś 
tam pojadę i zwiedzę po raz kolejny to piękne, czyste 
i przyjazne miasto, w którym jest  zupełnie inaczej niż 
w Polsce. Każdy z nas utrzymuje kontakty ze znajomymi 
z Niemiec i już nie możemy się doczekać, kiedy oni 
przyjadą do nas! Jeśli miałabym określić jakie jest 

najpiękniejsze miasto na świecie, bez zastanowienia 
powiedziałabym, że miastem tym jest Heidelberg! 

Joanna Bruździak (1L) 
 

Heidelberg to przepiękne miasto znajdujące sie na 
południu Niemiec, w landzie Badenia-Wirtembergia, nad 
Neckarem. Nasza szkoła zorganizowała w kwietniu 
tygodniowy wyjazd do zaprzyjaźnionej Julius-Springer-
Schule w Heidelbergu. Każdy z nas mieszkał u różnych 
rodzin niemieckich, dzięki czemu mogliśmy wykazać się 
naszą znajomością języka niemieckiego. Do Heidelbergu 
wybraliśmy się z panią dyr. Magdaleną Marciniak i panią 
prof. Janiną Zemłą. Podróż trwała bardzo długo, bo 16 
godzin, co było dla nas dosyć męczące. Kiedy dotarliśmy 
na miejsce, udaliśmy się do domów naszych opiekunów. 

W Heidelbergu zwiedzaliśmy miejscowe zabytki: 
zamek w Heidelbergu, uniwersytet (pochodzi z 1386 r. 
i jest najstarszym uniwersytetem w Niemczech), 
bibliotekę, gotycki kościół z XV w. Zwiedziliśmy 
również muzeum pierwszego prezydenta Niemiec – 
Friedricha Eberta, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć, 
w jakich warunkach dorastał oraz poznać początki jego 
kariery politycznej. Codziennie przygotowywano dla nas 
program dnia, w ramach którego spędzaliśmy wspólnie 
czas, dzięki czemu zdążyliśmy lepiej się poznać. 
W ostatnim dniu wycieczki spotkaliśmy się przy 
grillowaniu z… pyszną niemiecką kiełbasą. 

Osobiście byłam bardzo zadowolona z wyjazdu do 
Heidelbergu, tym bardziej że był to mój pierwszy wyjazd 
za granicę. I od razu bardzo wspaniały ze względu na 
malowniczość krajobrazu i widoki. Moja opiekunka, 
u której mieszkałam – Elena, była w podobnym wieku. 
Dlatego świetnie się dogadywałyśmy. Jej rodzina 
również była bardzo miła i otwarta. Mam nadzieję, że 
będę miała okazję ponownie uczestniczyć w takiej 
wymianie do Heidelberga. 

Monika Skowron (1D) 
 

fot. Wiktoria Wypych (1L)
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KRZYŻÓWKA 7/2011/2012 
 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

 
 
19 maja mija 100. rocznica śmierci Bolesława 

Prusa (1847-1912). Z tej okazji w bibliotece 
szkolnej można zapoznać się z wystawą okolicznoś-
ciową poświęconą życiu i twórczości tego pisarza, 
zaliczanego do dziś do najwybitniejszych przedsta-
wicieli literatury polskiej. 

Życie i twórczość Bolesława Prusa stały się 
inspiracją do przygotowania krzyżówki, do której 
rozwiązania gorąco Was zachęcamy.  
 
1. Państwo, na terenie którego walczył w powstaniu 
August Katz. 
2. Nazwisko Izabeli, bohaterki Lalki B. Prusa. 
3. Imię żony B. Prusa. 
4. Miasto, w którym się urodził B. Prus. 
5. Tytuł znanej powieści B. Prusa. 
6. Subiekt to inaczej… 
7. Zwierzę charakteryzujące się jedną lub dwiema 
parami czułków, nogą dobrze rozwiniętą służącą 
do pełzania i muszlą najczęściej zwiniętą spiralnie; 
jest to równocześnie nazwisko głównego bohatera 
Placówki B. Prusa. 
8. Dziewczynka, postać tytułowa jednego z utworów 
B. Prusa. 

 

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ZAKRĘTEK 
 

Szkolny Wolontariat patronował akcji zbierania plastikowych zakrętek. W zbiórce wzięło udział 9 klas, które dostarczyły 
54,2 kg zakrętek!!! A oto wyniki: 

1. Klasa 2H – 12,8 kg 
2. Klasa 2D – 10,6 kg 
3. Klasa 3G –  8,4 kg 

4. Klasa 1F – 7,8 kg 
5. Klasa 1G – 4,4 kg 
6. Klasa 1L – 3,8 kg 

7. Klasa 3F – 3 kg 
8. Klasa 1H – 2,4 kg 
9. Klasa 3A – 1 kg 

 

Zakrętki zostaną przekazane Martynie Madej, łódzkiej koordynatorce akcji Programu Charytatywno-Ekologicznego 
„Zakrętki info. Pomagamy nie tylko przyrodzie”. Organizatorem programu jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. 

Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy!!! Dzięki Waszej aktywności kolejne niepełnosprawne dziecko otrzyma sprzęt 
rehabilitacyjny!!! 

Szkolny wolontariat 
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KOMUNIKATY 
 

W środę 1 lutego zmarła w Krakowie Wisława 
Szymborska. Z tej okazji w bibliotece szkolnej mogliśmy 
w lutym i w marcu zapoznać się z wystawą biblioteczną 
poświeconą życiu i twórczości laureatki literackiej 
Nagrody Nobla. 

W piątek 24 lutego  w łódzkim kinie „Cinema City” 
uczniowie z klasy:1F, 1L, 2c, 2d i 3c pod opieką p. prof. 
Iwony Bednarek, Zofii Grzesiak i Waldemara Grzesiaka 
obejrzeli film Agnieszki Holland pt. W ciemności. 

W środę 27 marca odbyły się ostatnie spotkania 
z rodzicami uczniów klas maturalnych. 

W poniedziałek 2 kwietnia w sieradzkiej farze 
uczniowie wzięli udział w szkolnych rekolekcjach. 

W poniedziałek 2 kwietnia zostały przeprowadzone 
próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
dla uczniów klas IV technikum. 

W czwartek 12 kwietnia p. prof. Z. Kołodziej 
wspólnie z uczniami z kl. 2F wziął udział w spotkaniu 
z uczestnikami II Międzynarodowej Sztafety Pamięci 
generała broni Tadeusza Buka. Spotkanie odbyło się 
w Starostwie Powiatowym w Sieradzu; w jego ramach 
zaprezentowano film poświęcony patronowi sztafety 
i historii  jednostki wojskowej, którą dowodził. 

Z doradcami zawodowymi spotkali się uczniowie 
z klasy 3F (12 IV) i 3L (13 IV). 

W środę 18 kwietnia na l. 4-6 klasa 2F wzięła udział 
w ćwiczeniach z obsługi kasy fiskalnej. 

Na wycieczkę do restauracji „Kasztelanka” pod 
opieką p. prof. A. Grodeckiej wybrały się klasy: 3G 
(20 IV) i 1H (27 IV). 

W zajęciach profilaktycznych z udziałem pracowni-
ków poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sieradzu 
wzięły udział klasy: 1b – 18 IV, 1D, 1G i 2b – 24 IV. 

We wtorek 24 kwietnia o godz. 16.30 odbyły się 
wywiadówki pozostałych klas. 

W środę 25 kwietnia uczniowie z klasy 2b pojechali 
na wycieczkę do Kalisza pod opieką p. prof. S. Dęgi 
i J. Gruszki. Uczestnicy wycieczki w kinie „Centrum” 
obejrzeli film pt. American Pie. 

W czwartek 26 kwietnia uczniowie z klasy 3F 
pojechali na wycieczkę do Kalisza i Russowa pod opieką 
p. prof. S. Dęgi i H. Lewandowskiej. 
 

TURNIEJ SZACHOWY 
 

W poniedziałek 26 III odbył się w naszej szkole 
kolejny już turniej szachowy. Wzięli w nim udział nast. 
uczniowie: H. Adamczewski (1L), T. Baliński (3D), 
D. Banaś (4D), M. Barszczak (1F), D. Bączyński (3L), 
M. Butwicki (3L), K. Chudzicka (3L), K. Domański 
(3D), A. Gawron (1H), P. Gruda (2H), T. Grzelak (2D), 
A. Katarzyniak (2D), P. Fornalski (2L), K. Kamiński 
(2G), K. Mańka (4D), K. Musiał (3L), D. Płachta (3L), 
M. Podsiadła (1H), T. Rył (2D), W. Stempień (2L), 
J. Szczepanik (3L), T. Świniarski (3F), H. Świtoniak 
(3L), P. Trzciński (4D), K. Wawrzyniak (3D), 
M. Wojtysiak (1D), B. Żabiński (3G). 

Zwyciężył Tomasz Świniarski (3F), drugiej miejsce 
zajął Tomasz Baliński (3D), a na trzecim miejscu znaleźli 
się: Hubert Adamczewski (1L), Dariusz Banaś (4D) 
i Krzysztof Domański (3D). 

Zwycięzcom gratulujemy! 
Sędziował pan Jerzy Potapski; organizatorem 

turnieju był p. prof. Robert Brzeziecki. 
 

OGŁOSZENIE 
 

W dniach 13-15 VI organizowana jest przez p. prof. 
R. Trojszczaka wycieczka szkolna do Zakopanego. Koszt 
wycieczki ok. 330 zł. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o zgłaszanie się do nast. uczennic z kl. 1H: 
Kamili Karaczun, Magdaleny Pełki, Karoliny 
Bogusławskiej i Joanny Koralewskiej. 

Przewidziane atrakcje: 
- jazda furami i pieczenie kiełbasek, 
- basen, 
- Krupówki, 
- podbijanie szczytów: Nosal, Gubałówka i Antałówka, 
- Dolina Chochołowska, 
- spotkania integracyjne (dyskoteki), 
- i wiele innych!!! 

Wszystkich chętnych zapraszamy!!! 
 

MAJOWA OSIEMNASTOLATKA 

KASIA (2F) – ur. 5 V 1994 r. 
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SPOTKANIE Z PISARKĄ 
 

W poniedziałek 7 maja w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej im. W. Broniewskiego w Sieradzu wzięłyśmy 
udział w spotkaniu autorskim z pisarką, Olgą Rudnicką. 

Olga Rudnicka pisze powieści obyczajowe, czarne 
komedie, mroczne kryminały, a jej ostatnią książkę 
Cichy wielbiciel można zaliczyć do thrillerów 
psychologicznych. Autorka swoje zainteresowania 
odziedziczyła po babci, która nocami oglądała filmy 
z dreszczykiem. Pierwsza z jej książek Martwe jezioro 
opisuje przeżycia Beaty od chwili przeczytania artykułu 
o grupach krwi. Pełna podejrzeń, jakoby jej rodzice nie są 
jej rodzicami pojechała do rodzinnej miejscowości. 
Kontynuacja Czy ten rudy pies to kot? opowiada o przy-
godach Ulki, koleżanki Beaty nawiązując w pewien 
sposób do pierwszej części. Akcję swojej trzeciej książki 
„Lilith” Rudnicka umieściła w Lipce (o której była 
przekonana, że to wymyślona, przez nią, miejscowość), 
dopóki nie zadzwonił do niej wydawca z pytaniem: 
„Olga, czy ty wiesz, co jest w Lipce? Sanktuarium jest! 
A ty chcesz zrobić tu miejsce morderstw i mrocznych 
rytuałów. Te babcie cię zabiją!” Inspiracje do pisania 
książek czerpie z różnych źródeł. Pisanie Zacisza 13 
rozpoczęła od myśli „chcę mieć dwa trupy”. 

Autorka w barwny sposób opisywała zmiany jakie 
zaszły w jej życiu po napisaniu pierwszej książki. 
Nieśmiała dziewczyna zaczęła udzielać wywiadów, 
uczestniczyła w sesjach zdjęciowych i akcjach 
promujących jej twórczość, spotykała się z czytelnikami. 
Wszystko to było opowiedziane ciekawie, okraszone 
dawką humoru. 

Karolina Józefiak (2D) & Marta Gruszel (1G) 
 

 

DOM W GŁĘBI LASU… 
 

Grupa przyjaciół wybiera sie na wycieczkę do 
tytułowego domku na weekend. Nie jest to „wypasiona” 
willa nad jeziorem, lecz mała chatka w środku lasu. 
W tym miejscu nie działają komórki, grupa znajomych 
jest więc odcięta od cywilizacji. Szybko się okazuje, 
że sympatyczny z założenia weekend staje się 
koszmarem. 

W filmie pojawia się mnóstwo zaskakujących 

wydarzeń. Gdy imprezowicze odczytają  niepokojący 
fragment odnalezionego pamiętnika, rozpocznie się gra, 
w której życie staje się przedmiotem szokujących 
zakładów. Pojawiają się różne stworzenia, które za 
wszelką cenę zapragną ich śmierci. Tak zaskakującej, 
niebezpiecznej i błyskotliwej rozgrywki nie spodziewał 
się żaden widz. W filmie jest mnóstwo krwawych scen 
(wypruwanie flaków, zombie, składanie w ofierze itd.). 

Przyjaciele chcąc się tam dostać spytali o drogę 
tubylca, którzy rzekł: „Mogę pomóc wam tam dotrzeć, 
ale wydostać się będziecie musieli sami na własną rękę.” 
Nie będzie to łatwe, bo ich los leży w rękach kogoś, kto 
właśnie dobrze się nimi bawi. 

Jak się zakończy ta straszna wyprawa? – to już 
zobaczcie sami. 

Katarzyna Gęszczak (1F) 
 

Dom w głębi lasu: 
Produkcja: USA 
Gatunek: horror 
Reżyseria: Drew Goddard 
Scenariusz: Joss Whedon, Drew Goddard 
Czas trwania: 1h 35 min 

 
Po co żyć? 

 
Po co żyć na tym świecie? 
Po co żyć w smutku i boleści? 
Po co żyć i cierpieć? 
Po co żyć i nadziei nie mieć? 
Po co żyć i płakać w poduszkę? 
Po co żyć i nie mieć przyszłości?... 
  
Lepiej odejść stąd daleko 
Odejść gdzie nie ma smutku i żalu 
Odejść i zapomnieć 
Odejść i nie czuć nic 
Odejść i porzucić wszystko 
 
Odejść gdzie wszystko 
Jest błahe i proste 
Gdzie żyją dobrzy ludzie 
Gdzie nadzieja i radość budzi się 
Gdzie tolerują zawsze Cię!! 

 
Tylko Ty 

 
Przyjaźń nas połączyła 
A miłość?... Zjednoczyła 
Myślę o Tobie czas cały 
I te myśli wciąż będą trwały 
Bo bez Ciebie nie umiem już żyć 
I marzeń wspólnych z głowy zmyć 
Trwać przy Tobie chcę 
I oddać Ci w opiekę serce swe! 
Powtarzać Ci co chwilę 
I upiększać każdą przebytą wspólnie milę 
Słowo KOCHAM więc połączy nas 
Bo tylko Ty liczysz się w ten czas!!! 

Justyna Derda (4D) 


