
„JĘZYKI OBCE – OKNEM NA ŚWIAT” 
 

Wtorek 21 marca – pierwszy dzień wiosny – 
w naszej szkole był Dniem Języków Obcych: 

Języki obce – oknem na świat. 
Zadaniem uczniów był udział w wyjątkowym 

konkursie, który polegał na zaprezentowaniu kultury 
i zwyczajów 12 państw świata. Każda z klas 1-3 
technikum oraz 3a ZSZ przygotowała własne narodowe 
stanowisko. Przybliżone zostały regionalne potrawy, 
stroje oraz muzyka poszczególnych państw. Klasy 
zaprezentowały nast. państwa: Indie – 1D, Niemcy – 1G, 
Australia – 1L, Stany Zjednoczone – 2D, Japonia – 2L, 
Egipt – 2G, Rosja – 2H, Brazylia – 3D, Chiny – 3L, 
Meksyk – 3G, Wielka Brytania – 3H oraz Włochy – 3a. 

Jury w składzie: p. dyrektor Magdalena Marciniak, 
p. pielęgniarka Ewa Krawczyk i p. sekretarka Agnieszka 
Kluba dokonało oceny potyczek klasowych. Zwyciężyła 
klasa 3H, która prezentowała Wielką Brytanię. Drugie 
miejsce zajęła klasa 3D prezentująca Brazylię, natomiast 
trzecie miejsce klasa 3a prezentująca Włochy. Jury 
przyznało także wyróżnienie klasie 2G, która 
prezentowała Egipt. Główną nagrodą był tort. Za drugie 
i trzecie miejsce uczniowie otrzymali słodycze. 

Tego samego dnia, w nawiązaniu do dnia języków 
obcych, odbył się także II Szkolny Konkurs Wiedzy o 
Krajach Unii Europejskiej – w języku angielskim. Wzięło 
w nim udział 13 uczniów. I miejsce zajął Filip Marciniak 
(3D), II miejsce zajęła Justyna Wlazło (3D), a III miejsce 
ex aequo Weronika Adamczyk (2H) i Eryka Ługowska 
(2D). 

Monika Wlazło (1G) & Justyna Wlazło (3D) 

 

KONKURS SPRZEDAWCA ROKU 
ROZSTRZYGNIĘTY 

 
 W piątek 24 III 2017 roku odbył się już po raz 

dziesiąty, organizowany we współpracy z Ochotniczym 
Hufcem Pracy w Sieradzu, konkurs „SPRZEDAWCA 
ROKU”. W konkursie wzięło udział 10 uczniów z ZSP w 
Błaszkach, Łasku, Sieradzu i Złoczewie. 

Pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły, 
Kamila Knop (3a), drugie jej koleżanka z klasy, 
Weronika Ilkow, a trzecie Michalina Mojżesz z ZSP Nr 1 
w Łasku. 

P. prof. S. Smorawska-Gierczyńska

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego” 
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WIELKANOC 
 

Wielkanoc to czas, kiedy wielu zastanawia się nad 
sensem ofiary złożonej na krzyżu przez Pana Jezusa 
Chrystusa. Sposób okazania miłości, jaki wybrał Bóg, 
jest dla nich dziwny i niezrozumiały z powodu 
okrucieństwa i formy dokonanej egzekucji. Głównie z 
tego właśnie powodu dla jednych Wielkanoc jest jedynie 
wzruszającym, religijnym przeżyciem, a dla innych 
głupstwem czy mitem pozbawionym jakiegokolwiek 
sensu. 

Cały Wielki Tydzień to jedno Wielkie przygotowa-
nie do Świąt Paschalnych. Wszelkie prace domowe 
związane ze sprzątaniem staramy się zakończyć przed 
Wielkim Tygodniem, aby móc skupić się tylko i wyłącz-
nie na najpiękniejszym okresie Wielkiego Postu. Podczas 
Wielkiego Tygodnia, od Niedzieli Palmowej, czyta się 
wszystkie cztery ewangelie opisu Męki Pańskiej. 

W Wielki Poniedziałek Pan Jezus zaprasza nas 
do Betanii do domu Szymona, gdzie spożywa wieczerzę 
wraz z uczniami i Łazarzem, gdzie Maria Magdalena 
namaszcza Jezusa na dzień pogrzebu. Następnie 

przechodzimy do Wielkiego Czwartku – jest to dzień 
braterstwa i miłości, to dzień spotkania, to dzień, 
w którym Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię. Wielki 
Piątek – dzień śmierci naszego najlepszego Przyjaciela – 
ten dzień przeżywamy najgłębiej. Staramy się trwać 
w żałobie, rezygnujemy z radia, telewizji, staramy się być 
dla siebie i innych lepszymi, trwać w ciszy i zrozumieniu, 
a także pobyć choć przez chwilę na czuwaniu przy grobie 
Pana. 

Wreszcie nadchodzi Wielka Sobota – liturgia światła 
– wiemy, że za chwilę, za moment, wybrzmi radosne 
ALLELUJA. Najpiękniejszy czas, Pan Zmartwychwstał – 
Zapalamy świece i Światło Zmartwychwstałego 
zabieramy ze sobą do domu. 

Życzę wszystkim, by Pan Jezus Zmartwychwstał 
w każdym sercu, aby Jego światło rozpalało każdą duszę 
do coraz większej miłości ku Niemu, by móc tak przeżyć 
swoje życie, aby kiedyś spotkać się z Nim w nowym 
lepszym Świecie. 

Ks. Rafał Jańczak 
 

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI 
BIBLII I MITOLOGII 

 
Klasa 1D 1G 1L Najlepsi: 
Liczba 

uczestników 
25 32 30 1D 

Rutecki Kamil (11) 
Mucha Agnieszka (10) 

Pawlik Klaudia (10) 

1G 
Stangret Emilia (11) 
Matusiak Olga (10,5) 

Wawrzyniak Julia (10) 
Garncarek Małgorzata 

(10) 

1L 
Bryś Aleksandra (12) 
Olejniczak Kinga (12) 
Jaksik Daniel (11,5) 
Szala Zuzanna (11,5) 

Krakowska Karolina (11) 
Pluciński Dawid (11) 

Zdobyte punkty 191 210 278 
Średnia 

arytmetyczna 
7,6 6,6 9,3 

Miejsce 2 3 1 

 
Maksymalnie można było uzyskać 12 punktów. Najlepszym gratulujemy!!! 

 

CO WIEMY O MATCE TERESIE Z KALKUTY? 
 

W piątek 14 marca odbył się międzyszkolny etap XI Konkursu Sieradzkich Szkół Średnich: „Życie i działalność 
Matki Teresy z Kalkuty”. W konkursie wzięło udział 20 uczestników. Pierwsze miejsce zajęła Paulina Szulc (2G), 
a na drugim miejscu znalazły się: Małgorzata Mitera (3H) i Gabriela Kępniak z ZSP Nr 1 w Sieradzu. 

Nad przebiegiem konkursu czuwali: p. prof. K. Borkowska i D. Danielewski. 
Paulinie i Małgosi gratulujemy!!! 
 

Fot. p. prof. K. Borkowska
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„JĘZYKI OBCE – OKNEM NA ŚWIAT” 
Fot. p. red. Tomasz Oszczęda 

 

  
 

Szósty w roku szkolnym 2016/2017 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Monika Wlazło (1G), 
Estera Kozielska (4H), Patrycja Ozdoba (2a), Ewelina Binek, Gabriela Gonerska, Beata Rył i Justyna Wlazło (3D) pod opieką 
p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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Z ŻYCIA SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

„Podziel się sercem” – akcja Szkolnego Wolontariatu dla Asi Cymara  
 

Szkolny Wolontariat zorganizował akcję pod hasłem „Podziel się sercem”. Zbieraliśmy środki na zakup ortez dla 
15-letniej Asi Cymara chorej na dziecięce porażenie mózgowe, padaczkę i przykurcz nóg. Ortezy umożliwiają jej 
samodzielne poruszanie się. 

14 lutego odbył się Walentynkowy kiermasz ciast przygotowanych przez wolontariuszy. Podczas kolejnych 
przerw można było kupić aż 7 rodzajów ciast. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczniowie  
i nauczyciele chwalili niepowtarzalny smak wypieków. Udało nam się zebrać 310 zł. 

W piątek 17 lutego i w poniedziałek 20 lutego wolontariuszki przeprowadziły zbiórkę pieniędzy wśród uczniów 
i nauczycieli. Zebraliśmy 330,72 zł. 

Dzięki wrażliwości i hojności nauczycieli i uczniów zgromadziliśmy w sumie 640, 72 zł. Cała kwota została 
przekazana mamie Asi. Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszych działań. 

Akcję koordynowały Ewelina Binek i Patrycja Żurawska z klasy 3D. 
Ewelina Binek (3D ) 

Spotkanie z panem Adamem Krupińskim 
 

15 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z p. Adamem Krupińskim – fryzjerem stylistą z Warszawy - 
zorganizowane przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” w ramach cyklu „Ludzie  z pasją”. Pan 
Krupiński był uczniem jednego z najsłynniejszych polskich fryzjerów – Janusza Szymańskiego, który kształcił się u 
samego mistrza Antoine´a Cierplikowskiego. 

Adam Krupiński pracuje przy tworzeniu fryzur do filmów historycznych, planów i sesji zdjęciowych, a także na 
festiwale fryzjerskie. W naszej szkole wygłosił bardzo ciekawy wykład  na temat 5 najzdolniejszych i najbardziej 
znanych uczniów mistrza Antoine´a:  Alexandra de Paris, Sydney´a, Antonia, Guillaume´a i Janusza Szymańskiego. 
W spotkaniu wzięło udział 46 osób – nauczyciele i przyszli fryzjerzy z klas technikum i zasadniczej szkoły 
zawodowej. 

Estera Kozielska (4H) 
 

ZEBRALIŚMY 516 KILOGRAMÓW MAKULATURY! 
 

21 marca 2017 r. zakończyła się kolejna edycja konkursu Zbieramy makulaturę, ratujemy konie 
zorganizowanego przez Szkolny Wolontariat. 

Wzięło w nim udział 6 klas, które uczestniczyły także w Konkursie ekologicznym przygotowanym przez p. prof. 
Jadwigę Podsiadłą. 
 
Wyniki konkursu: 

I miejsce    1G          
II miejsce  3D               
III miejsce  1D 

Wyróżnienie  1c    
Wyróżnienie  4H     
Wyróżnienie  1L 

    
Akcję koordynowały: Patrycja Lipka i Emilia Stangret z klasy 1G pod opieką p. prof. I. Bednarek. 

W tym roku szkolnym zebraliśmy już w sumie 1674 kg!!! 
 

KIERMASZ WIOSENNYCH PRZEKĄSEK 
 

W środę 22 marca odbył się kiermasz wiosennych przekąsek zorganizowany przez Szkolny Wolontariat i TWI 
„Zamkowa 15”. Uczennice z klasy 3G – Agnieszka Człapa, Paulina Dostatnia, Karolina Piechota, Aleksandra 
Skowron oraz Zuzanna Ślipek przygotowały pyszną sałatkę owocową, wiosenne tartinki i  tortille. Dochód 
z kiermaszu to 280 zł. 
 

PRZEDŁUŻENIU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 

Szkolny Wolontariat i TWI „Zamkowa 15” informują o przedłużeniu konkursu fotograficznego „Moja mała 
ojczyzna – pomniki przyrody” do 10 kwietnia 2017 r. Prace konkursowe prosimy wysyłać na adres: 
www.konkurspomprzyr@interia.pl 
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SPRZEDAWCA ROKU 2017 
 

Fot. pani Marta Chudecka (OHP Sieradz) 
 

KOMUNIKATY 
 

W zajęciach przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu wzięły udział klasy: 
3L i 1b (21 i 28 II). 

W warsztatach dla maturzystów, przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu 21 i 28 II 
wzięły udział klasy 4D, 4H i 4L. 

W piątek 3 III odbyła się próbna matura z matematyki, a w środę 15 III – próbna matura z j. polskiego. 
W dniach 7-8 III na wycieczkę do Warszawy pojechały klasy 4D i 4L pod opieką p. prof. A. Barwaśnej, 

E. Dominiak i J. Podsiadłej. 
W czwartek 16 III odbył się w Łodzi drugi etap V Konkursu Wiedzy o Podatkach, który zorganizowały Krajowa 

Izba Doradców Podatkowych i Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Wzięły w nim udział Justyna Wlazło (3D) 
i Monika Kozielska (2D), która znalazła się w gronie 20 finalistów. 

W środę 22 III na dużej przerwie szkolny wolontariat sprzedawał wiosenne przekąski. 
W czwartek 23 III na targi logistyczne do Nadarzyna pojechali uczniowie z klasy 2L i 3L pod opieką p. prof. 

A. Jabłońskiej i M. Obalskiej-Sobczak. 
W piątek 24 III przeprowadzono ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych. 
W środę 29 III na Jasną Górę wybrały się klasy maturalne wraz z wychowawcami i szkolnymi katechetami. 
W piątek 31 III do Teatru Miejskiego w konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień wzięły udział klasy 1a 

i 2b pod opieką p. prof. J. Grątkowskiej i M. Skoczylas. 
We wtorek 4 IV nasza szkoła uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych. Msza Św. z nauką rekolekcyjną 

odbyła się o godz. 8.30 w parafii p.w. Wszystkich Świętych. Po rekolekcjach uczniowie klas trzecich technikum i 3a 
ZSZ przystąpili do próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

W czwartek 6 IV klasa 3D wraz z p. prof. W. Grzesiakiem wzięła udział w konferencji naukowej poświęconej 
roli Batalionów Chłopskich w walce o wyzwolenie Polski podczas II wojny światowej. 

Zajęcia z doradcami zawodowymi odbędą się: 12 IV (3D), 20 IV (3H i 3L) i 21 IV (3G). 
 

SZKOLNY KONKURS GASTRONOMICZNY 
 

We wtorek 28 marca uczniowie z klasy 3a wzięli udział w szkolnym konkursie gastronomicznym, 
zorganizowanym przy współpracy z Hufcem Pracy 5-16 w Sieradzu. Konkurs składał się z dwóch etapów: 

a) części teoretycznej z zakresu technologii gastronomicznej, 
b) części praktycznej obejmującej sporządzanie i ekspedycję potraw. 
Uczniowie wykazali się wiadomościami teoretycznymi i umiejętnościami praktycznymi w sporządzaniu potraw, 

wykorzystywanymi w życiu codziennym, jak również stanowiącymi próbny sprawdzian przed czekających ich 
egzaminem zawodowym z kwalifikacji T.06. 

Zwyciężyli: Kinga Matusiak i Karol Kowalczyk; wyróżniono: Karolinę Kamolę i Izabelę Olejniczak. 
Zwycięzcy konkursu będą reprezentować naszą szkołę i Hufiec Pracy 5-16 w wojewódzkim konkursie „Sprawny 

w zawodzie. Bezpieczny w pracy”. 
P. prof. Magdalena Skoczylas
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SZKOLNY KONKURS GASTRONOMICZNY 
Fot. pani Marta Chudecka 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

Racuchy z jabłkami 
 
Składniki: 

• 1,5 szklanki mąki 
• 2 jajka 
• 4 duże jabłka 
• 0,5-1 szklanki mleka 

• 2 łyżki cukru pudru 
• 2 łyżeczki cukru waniliowego 
• tłuszcz do smażenia 
• sól 

 
Sposób przygotowania: 

Mąkę przesiać, dodać żółtka, mleko i sól. Białka ubić na sztywną pianę, dodać do ciasta i delikatnie wymieszać. 
Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. 

Jabłka umyć, obrać, pokroić na połówki, wyciąć gniazda nasienne, pokroić w niezbyt grube plastry. Plastry jabłek 
maczać w cieście i smażyć na rozgrzanym tłuszczu na jasno złoty kolor z każdej strony. Po usmażeniu wyjąć, 
odsączyć z nadmiaru tłuszczu, układać na półmisek i posypać cukrem pudrem wymieszanym z cukrem 
waniliowym. Ciasto będzie pulchniejsze jak się doda niepełną łyżeczkę proszku do pieczenia i przed smażeniem 
odstawi na 15-20 min. Można też jabłka zetrzeć na tarce jarzynowej o grubych oczkach, dodać do masy, wymieszać, 
kłaść masę łyżką formując małe okrągłe placuszki. 
 

Ucierane ciasto z jabłkami 
 
Składniki; 

• 2 kg jabłek 
• 250g masła 
• 180g cukru 
• 2 łyżeczki cukru waniliowego 

• 2 kg jabłek 
• 250g masła 
• 180g cukru  

 
Sposób przygotowania: 

Jabłka umyć, osuszyć, obrać, przekroić na ćwiartki, wydrążyć gniazda nasienne i pokroić w plasterki. (Ćwiartkę 
kroiłam na 3- 4 plasterki, w zależności od wielkości jabłka). 

W osobnej miseczce wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia, a następnie przesiać. Odstawić na bok. 
Masło utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na jasną, puszystą masę. Następnie, miksując na najwyższych 

obrotach, dodawać po kolei po jednym jajku. Wyłączyć mikser i wmieszać partiami mąkę z proszkiem, mieszając 
delikatnie szpatułką lub łyżką drewnianą. Na końcu połączyć delikatnie z jabłkami. 

Ciasto przełożyć do formy prostokątnej o wymiarach ok. 40 x 30 cm, wysmarowanej masłem i posypanej mąką. 
Piec w nagrzanym piekarniku ok. 45 minut w temperaturze 180°C. (W oryginale: 30 minut w temperaturze 

200°C). Po upieczeniu pozostawić ciasto w piekarniku, przy uchylonych drzwiczkach, aż lekko przestygnie. 
Następnie wyciągnąć na blat i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Można podawać oprószone cukrem 

pudrem. 
 

Kluseczki francuskie 
 
Składniki: 
• 2 szklanki mąki, 2 jajka, 2 łyżki masła, sól. 
 
Sposób przygotowania: 

Mąkę przesiewam. Jajka rozbijam, oddzielając białka od żółtek. Masło rozcieram i dodając po jednym żółtku 
ucieram, aż uzyskam gładką, puszystą masę. Przy pomocy drewnianej łyżki łączę masę z mąką. Białko ubijam ze 
szczyptą soli na sztywną pianę i ostrożnie dodaję ją do ciasta. W dużym garnku zagotowuję wodę z solą. Wyrobione, 
gęste ciasto przekładam na deskę i metalową łyżką odcinam kawałki zsuwając je wprost do wrzątku, za każdym razem 
zanurzając łyżkę. Staram się to robić możliwie szybko, aby kluski równo się ugotowały. Mieszam, aby nie przywarły 
do dna, a po wypłynięciu zmniejszam gaz, przykrywam, gotuję jeszcze ok. 5 minut i odcedzam. Najczęściej podawane 
do dań głównych jak i deserów. 

 
Smacznego!!! 
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Szczęściarz Nicolasa Sparksa 
 

Logan Thibault to były żołnierz, który ma za sobą niejedną zmianę w Iraku. Z Bliskiego Wschodu nie 
wszystkim udaje się wydostać bez szwanku, główny bohater dokonuje tego z pomocą nieznajomej. 
Talizmanem Logana jest zdjęcie znalezione na pustyni, przedstawiające kobietę, którą po powrocie do domu 
decyduje się odnaleźć za namową przyjaciela, Victora. Victor przekonuje go, by odnalazł dziewczynę i 
podziękował jej za  ocalenie. 

Thibault wyrusza w towarzystwie psa Zeusa aż do Hampton, by odnaleźć nieznajomą. Dziewczyną 
z fotografii jest Beth, matka dziesięcioletniego syna, której życie osobiste nie ułożyło się najlepiej. Co 
pewien czas popada w konflikt z byłym mężem, który jest jednocześnie wnukiem najbardziej wpływowego 
obywatela miasta. Na głowie ma również masę innych obowiązków, m.in. babcię, którą musi się opiekować. 
Ale czas na wielką miłość zawsze się znajdzie, choć i tu przeszkód nie zabraknie. 

Historia Logana uświadamia, że warto jest walczyć o miłość, nawet jeśli nie będzie to proste. Jest ona 
także podnoszącą na duchu opowieścią o życiu, poszukiwaniu w świecie własnego miejsca oraz mierzeniu 
się z problemami niezależnymi od nas.  

Beata Rył (3D) 

 

WOLONTARIUSZE SADZILI DĘBY! 
 

W sobotę 1 kwietnia 2017 r. członkowie Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w akcji sadzenia drzew 
w miejscowości Budziczna w Nadleśnictwie Dąbrowa Wielka. Wolontariuszki:  Gabriela Gonerska, Klaudia 
Wierzbicka, Aleksandra Podsiadła, Katarzyna Szydłowska (3D), Małgorzata Pres (2H) i Mateusz Kwapisz (4D) wraz 
z nauczycielkami: p. prof. Iwoną Bednarek, Zofią Grzesiak i Magdaleną Banaszczyk pod opieką pana leśniczego, 
Daniela Palmy posadzili dęby szypułkowe. 

Wolontariusze mieli też okazję spotkać się z panem Arturem Musiałem – leśniczym szkółkarzem, który 
opowiedział o dębie „Teodor”, będącym od września 2014 roku Pomnikiem Przyrody. Nazwany tak został na cześć 
Teodora Goździkiewicza – pisarza, który urodził się pobliskim przysiółku Kozy. 

Po skończonej pracy odbyło się spotkanie przy ognisku, połączone z pieczeniem kiełbasek i rozmowami na temat 
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. 

Mamy nadzieję, że sadząc dęby, zostawiliśmy po sobie trwały ślad! 
Dziękujemy Nadleśnictwu Złoczew za możliwość przeprowadzenia tej akcji. 
Dowody naszej pracy można obejrzeć na zdjęciach! 

Gabriela Gonerska (3D) 

 
UWAGA – KONKURS KRAJOZNAWCZY!!! 

 
W dniach 19 i 20 IV odbędą się eliminacje szkolne konkursu krajoznawczego. Osoby i klasy 

zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z prof. Januszem Ziarnikiem lub prof. Jackiem Gruszką. 
Do konkursu należy się przygotować z wiadomości (geografia, historia oraz wiedza o kulturze) w dwóch 
obszarach: Polska  i Ziemia Łódzka. Osoby, które uzyskają największą ilość punktów wezmą udział 
w finale konkursu zaplanowanym na maj. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. 
 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU 
zaprasza na wykład pana Wiesława Kota 

„Adaptacje filmowe powieści Władysława S. Reymonta” 
w dniu 26 IV 2017 r. o godz. 18.00. 

 
Tematem wykładu będą nast. filmy: Chłopi, Ziemia obiecana i Komediantka. 

 
Wykład jest jednym z elementów projektu „Drogowskazy literackie”, który biblioteka realizuje 

w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2017” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Zachęcamy do udziału w wykładzie !!! 
 
 


