
MAMY CENNY CERTYFIKAT 
 

22 marca po raz trzeci gościł w naszej szkole pan 
Ryszard Juśkiewicz – prezes Zarządu Oddziału Ziemi 

Łódzkiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej 

Polskiej. Spotkał się z młodzieżą i zaprezentował 

sylwetkę marszałka Józefa Piłsudskiego. Była to 

wyjątkowa lekcja patriotyzmu – nasz gość przypomniał 

nam, że powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy 

Polakami. Zwrócił też uwagę na konieczność poznania 

historii własnego kraju i regionu. 

Podczas spotkania pan R. Juśkiewicz wręczył p. dyr. 

Magdalenie Marciniak Certyfikat „Szkoła Promująca 
Niepodległą”, przyznany przez Związek Piłsudczyków 
RP za realizację działań promujących osiągnięcia 
polskiego czynu niepodległościowego. Doceniono w ten 

sposób wystawę i koncert z okazji 100- lecia odzyskania 

Niepodległości. 
 

FESTIWAL PIOSENKI WIOSENNEJ 
 

21 marca obchodzony jest kalendarzowy pierwszy 

dzień wiosny. Z tej okazji w naszej szkole odbył się 
Festiwal Piosenki Wiosennej, zorganizowany przez 

nauczycieli języków obcych. Konkurs prowadziły: 

Aleksandra Bryś i Oliwia Wolska (3L), a udział w nim 

wzięły pierwsze i drugie klasy technikum (1D, 1H, 1G, 

2D, 2G, 2L). Konkurs polegał na zaprezentowaniu dwóch 

piosenek – solo, w duecie lub w grupie. Jako że piosenki 

były radosne i wiosenne, to i humor każdemu dopisywał. 

Każda klasa była wspaniale przygotowana, miała 

dopracowane stroje, choreografię i grę aktorską. 
3 miejsce zajęła klasa 2L, 2 miejsce należy do klasy 

2G, a 1 miejsce zajęła klasa 2D. Niewątpliwie nagrody 

przyznano słusznie, chociaż jak wszyscy wiemy, liczy się 
przede wszystkim świetna zabawa! Taki konkurs był 

ciekawą odskocznią od codziennego szkolnego życia. 

Patrycja Szałek (2L) 
  

Eliminacje Powiatowe 
64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

 

25 marca w Zespole Placówek Wychowania 

Pozaszkolnego w Sieradzu odbyły się eliminacje 

powiatowe 64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytators-

kiego. Wzięło w nich udział pięcioro uczniów z naszej 

szkoły. W Turnieju Poezji Śpiewanej wystąpiły: Ewa 
Kuca (1G) i Martyna Pluta (1b), a w Turnieju 
Recytatorskim: Weronika Kałuzińska i Jakub 
Wańdoch (1D) oraz Natalia Miśkiewicz (1H). 

Wyróżnienie otrzymała Ewa Kuca. Opiekę nad 

uczniami sprawowały: p. prof. S. Dęga-Frątczak i p. prof. 

I. Bednarek. 
  

Zdrowych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
życzą redakcja i opiekun  
„Kuriera Zamkowego” 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
POLONISTYCZNY „FRASZKA” 

 

W tym roku szkolnym kilka naszych uczennic wzięło 

udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym 

„Fraszka”, organizowanym przez Stowarzyszenie 

Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w 

Grodzisku Mazowieckim. Miło nam poinformować, że 

nagrodę oraz dyplom za bardzo dobry wynik w Konkursie 

otrzymała Patrycja Szałek (2L). Drugie miejsce w naszej

szkole zajęła Emilia Stangret  (3G), która znalazła się w 

gronie wyróżnionych. Dobre wyniki osiągnęły również 
pozostałe uczestniczki Konkursu „Fraszka”: Izabela 

Biernaczyk, Ewelina Pędziwiatr, Eliza Ubych, Ewa Kuca, 

Anita Wrocińska i Natalia Miśkiewicz. 

Gratulujemy! 

P. prof. Katarzyna Pilc-Vinci

 

SUKCES DRUŻYNY Z KLASY 1D 
 

W środę 27 marca odbył się w Łodzi XIV Turniej 

Wiedzy Ekonomicznej. Wzięły w nim udział 32 drużyny 

z całego województwa. 

Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: 

1) Weronika Iwankiewicz, Małgorzata Kaczmarek 

i Justyna Walczak (2D), 

2) Monika Pilarska, Marzena Toruńska i Jakub Wańdoch 

(1D). 

Drużyna z klasy 1D znalazła się wśród siedmiu 

najlepszych drużyn i zakwalifikowała się do finału.  

Gratulujemy !!! 
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MARIA DĄBROWSKA 
PATRONKA NASZEJ SZKOŁY 

 
Dlaczego Maria Dąbrowska – pisarka, która urodziła 

się w Russowie koło Kalisza, została 25 kwietnia 1986 

roku patronką Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 

w Sieradzu? Jak czytamy w uzasadnieniu - „zadecydował 

o tym nie tylko jej talent artystyczny, ale także rozległe 

zainteresowania, m. in. ekonomią, socjologią 
i spółdzielczością, zbieżne z wielokierunkowym 

kształceniem w naszej placówce”. W trakcie uroczystości 

odsłonięto pamiątkową tablicę, na której umieszczono 

znamienne słowa M. Dąbrowskiej:  Codzienną pracą 
twoją możesz wszystko dobre na tym świecie ulepszyć 
i wszystko złe naprawić, które stały się myślą 
przewodnią, drogowskazem dla wielu pokoleń 
nauczycieli i uczniów naszej szkoły. 

W latach 80. i  90. ubiegłego wieku obowiązkowym 

punktem działań każdego wychowawcy klas pierwszych 

było zorganizowanie wycieczki do Muzeum Marii 

Dąbrowskiej w Russowie. Uczniowie mogli obejrzeć 
dworek, w którym mieszkała rodzina Szumskich, 

pamiątki po pisarce oraz jej rysunki. Z czasem jednak 

Russów stał się mniej atrakcyjny dla naszych uczniów 

i trzeba było  zastanowić się, jak przybliżyć młodym 

ludziom żyjącym w XXI w. twórczość Dąbrowskiej  i jej 

sylwetkę. 
Ciekawą inicjatywę podjęła Karolina Smus, 

nauczycielka języka angielskiego, która przygotowała 

nową ekspozycję poświęconą Marii Dąbrowskiej. W 

gablotach przy wejściu do szkoły zobaczyć można 

reprodukcje rysunków pisarki, jej mało znane zdjęcia i 

portrety, fotografie  miejsc z nią związanych oraz 

przeczytać złote myśli, które do dziś pozostały aktualne. 

6 października, w rocznicę urodzin pisarki, 

obchodzony jest Dzień Patronki Szkoły. Polonistki 

uczące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (tak 

od 2005 r. brzmi nazwa szkoły przy Zamkowej 15) 

przygotowują audycje, wystawy i konkursy mające na 

celu popularyzację sylwetki autorki „Nocy i dni”. Jest to 

coraz trudniejsze zadanie, ponieważ tej najbardziej 

znanej powieści Dąbrowskiej  od dawna nie ma już w 

kanonie lektur obowiązkowych. 

Od 2014 r. organizujemy konkurs „Maria 

Dąbrowska – patronka naszej szkoły” dla uczniów klas 

pierwszych. Konkurs polega na znalezieniu materiałów 

dotyczących życia i twórczości M. Dąbrowskiej. Pomocą 
służą oczywiście wszystkie polonistki. Odbywa się on 

6 października. Klasa, która zdobędzie najwięcej 

punktów, otrzymuje z funduszu Rady Rodziców 

dofinansowanie do wycieczki do Russowa i Kalisza. W 

ten sposób połączyliśmy przyjemne z pożytecznym – 

uczniowie pogłębiają wiedzę na temat patronki, mogą 
obejrzeć jedno  z najważniejszych dla niej miejsc, a przy 

okazji lepiej poznać region. Trudno przecież jechać do 

Russowa i nie zajrzeć do Kalisza, jednego z najstarszych 

miast w Polsce. 

W roku 2018 obchody Dnia Patronki Szkoły 

połączyliśmy z Dniem Kroniki Szkolnej. Uczniowie 

i nauczyciele mieli okazję obejrzeć kroniki, w których 

zapisano historię naszej szkoły. Na co dzień nie mają do 

nich dostępu. Podczas wszystkich przerw wertowali więc 

kolejne kroniki, szukając zdjęć swoich rodziców, 

rodzeństwa i bliskich, absolwentów szkoły przy 

Zamkowej. Mogli też zobaczyć zdjęcia, na których 

utrwalono różne ciekawe przedsięwzięcia – studniówki, 

wybory Miss Szkoły, Galę piosenki biesiadnej, Wiosenne 

koncerty piosenki wszelakiej oraz 40- i 50-lecie szkoły. 

Od kilku lat Szkolny Wolontariat opiekuje się 
grobem ojca Marii Dąbrowskiej – Józefa Szumskiego – 

na cmentarzu parafialnym w miejscowości Chlewo 

niedaleko Goszczanowa. Wolontariuszki pamiętają o 

zapaleniu zniczy i sprzątnięciu grobu. 

O patronce pamiętają także redaktorzy  gazetki 

szkolnej „Kurier Zamkowy”, która na bieżąco informuje 

o wszystkich inicjatywach związanych z pisarką. Na 

łamach pisma przywoływana była również twórczość M. 

Dąbrowskiej: opowiadanie Boże Narodzenie (nr 4 z roku 

szkolnego 2017/2018, s. 8-10) oraz fragment „Nocy i 

dni” pt. Śmierć Bogumiła (nr 3 z roku szkolnego 

2005/2006, s. 2). W numerze tym zamieszczono także 

zdjęcia grobu pisarki (na warszawskich Starych 

Powązkach) i jej ojca. 

Maria Dąbrowska, patronka naszej szkoły, to 

kobieta mająca wiele talentów i zainteresowań, o czym 

świadczą nie tylko powieści, opowiadania i eseje, ale 

także zachowane rysunki jej autorstwa. Na uwagę 
zasługuje jej samodzielność i upór w dążeniu do celu, 

jakim było zdobycie wykształcenia. Autorka „Nocy i 

dni” może być także przykładem przywiązania do małej 

ojczyzny – nigdy nie wstydziła się tego, że pochodzi z 

prowincji, Kalisz i Russów uczyniła przecież bohaterami 

swojej najbardziej znanej powieści. Wielokrotnie 

wspominała też o nich  w „Dziennikach”. Po południu 

głęboki spokojny sen, bez koszmarów. Sen o obfitości, 

a obfitością tą był wskrzeszony Russów. Russów tamtych 

czasów – jakby przez fantastę wymalowany. Pojawiło się 
nie istniejące już miejsce, część domku, brałam miarę na 

okiennicę w pokoju babci (...) I wszystkie drzewa 

dzieciństwa stanęły na swoim miejscu – wszystkie 

jaskółki, a nadto wielka obfitość gęsi, bydła, owiec (...) 

W ogóle pachniały wszystkie cudowne potrawy, za 

którymi tak tęsknię, krztusząc się tą mdłą strawą 
szpitalną. Była to najbardziej Russowska Russowość – 

napisała pod datą 8 maja 1965 roku. 

P. prof. Iwona Bednarek 
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KONKURSY UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
 

18 marca odbył się I etap konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie” w zawodzie kucharz. W tym roku 

eliminacje przeprowadzono w nowej wyremontowanej, pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2  w Sieradzu Jury konkursu to: Pani Jolanta Pietrzak, Pani Marta Chudecka, Pani Magdalena Owczarek, Pani 

Magdalena Skoczylas i Pani Marlena Woźniak.  

Konkurs składał się z części praktycznej i teoretycznej, w której uczniowie odpowiedzieli na 40 pytań testowych, 

uczestnik za każdą poprawną odpowiedź uzyskał jeden punkt. Część praktyczną konkursu rozpoczęliśmy od 

zapoznania z instrukcją obsługi profesjonalnego sprzętu udostępnionym na potrzeby uczestników konkursu. Następnie 

młodzież zapoznała się z przepisem dania konkursowego. Uczestników podzielono na 6 zespołów. Każda grupa 

przyrządzała udo drobiowe faszerowane pieczarkami i boczkiem, podane z sosem śliwkowym i kulkami 

ziemniaczanymi. Sposób ich przygotowania oraz podania bardzo się różnił wśród uczestników. Ocena realizacji 

zadania praktycznego obejmowała następujące kryteria: 

- umiejętności zorganizowania i przygotowania stanowiska roboczego, 

- umiejętności rozumienia instrukcji roboczej, 

- sprawności organizacyjnej i współpracy w zespole, 

- jakości wykonanej pracy, 

- oszczędności i poprawności przygotowania materiałów do wykonania zadania, 

- estetyki i porządku na stanowisku pracy, 

- zgodności wykonywanej pracy z zadanym tematem oraz umiejętności ekspozycji przygotowanej potrawy 

W czasie trwania konkursu członkowie komisji  wizytowali i obserwowali stanowiska robocze, rejestrując 

spostrzeżenia i uwagi. Zwracali szczególna uwagę na kryteria oceny wymagane na egzaminie zawodowym. Następnie 

wyłoniono zwycięzców i rozdano uczestnikom nagrody oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 

nagrody pocieszenia. Zwycięski zespół Patryk Pasierb oraz Żaneta Wawrzyniak wezmą udział w II etapie konkursu 

czyli eliminacjach wojewódzkich. 
 

20 marca 2019 roku w pracowni sprzedaży w naszej szkole odbył się 12 raz konkurs „Sprzedawca Roku”. 

Konkurs był skierowany do uczniów klas II i III Branżowej Szkoły I stopnia. Pierwszy raz w konkursie mogli wziąć 
udział uczniowie Technikum 

Konkurs składał się z 2 etapów. Uczniowie zaczęli rywalizację od rozwiązania testu z zakresu wiedzy 

teoretycznej (40 pytań testowych). W drugiej konkurencji zmierzyli się z zadaniem praktycznym bardzo zbliżonym do 

tych zadań, które uczniowie muszą rozwiązać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. 

Rywalizacja była bardzo wyrównana i na wysokim poziomie. 

I miejsce zajęła: Sylwia Świniarska. 
II miejsce zajęła Joanna Ślipek,  
III miejsce: Magdalena Pawlaczyk 

IV miejsce Monika Pytel ze szkoły w Złoczewie.  
Ogromne podziękowania składamy firmie KAUFLAND w Sieradzu za sponsorowanie nagród w postaci bonów 

podarunkowych i nagród dla uczestników i oczywiście OHP za pomoc w organizacji, ufundowaniu poczęstunku. 

Za organizację konkursu odpowiedzialne były: Pani Marlena Woźniak, Pani Sylwia Smorawska Gierczyńska 
z ZSP Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu oraz Pani Marta Chudecka i Pani Jolanta Pietrzak z OHP 

w Sieradzu. 

(M.W.) 
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FESTIWAL PIOSENKI WIOSENNEJ 
Fot. p. prof. Jacek Gruszka 
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13 MARCA – BOŻENY 
IMIENINOWY WYWIAD Z NASZĄ PANIĄ WOŹNĄ 

 

„Kurier Zamkowy”: Czy pamięta Pani dzień podjęcia pracy w naszej szkole? 

Pani Bożena Similak: Tak. Było to 2 listopada 200 r. Pani Krysia i pan Krzysiu wprowadzali mnie w moje 

obowiązki. To był jak gdyby powrót po latach, ponieważ jestem absolwentką tej szkoły. 

„K.Z.”: Co Pani sądzi o młodzieży naszej szkoły: tej obecnej i tej sprzed lat? 

B.S.: Istnieje zasadnicza różnica, ale jest to zjawisko zupełnie naturalne. Każde pokolenie młodzieży jest inne. 

Poprzednia była bardziej zdyscyplinowana. Obecna ma więcej swobód. Ale mimo wszystko z każdą mi się dobrze 

dogaduje – z małymi wyjątkami oczywiście. 

„K.Z.”:  Jak Pani wspomina Panią Krysię? 

B.S.: Dobrze. Była to woźna z innej epoki. Coraz mniej jest ludzi, którzy są tak oddani szkole, jak była pani Krysia. 

„K.Z.”: Co powinno się przede wszystkim zmienić w zachowaniu dzisiejszej młodzieży? 

B.S.: Może więcej respektu dla nauczycieli i nas, pracowników obsługi. Nie ukrywam, że słowa „Dzień dobry” są 
mile widziane. 

„K.Z.”: Czy ciężko jest być pracownikiem obsługi? Czy personel obsługi w naszej szkole jest wystarczający? 

B.S.: Na pewno nie jest łatwo. Są okresy, które wymagają wytężonej pracy. Powierzchnia szkoły się nie zmieniła, 

nam lat przybywa, a sił mamy coraz mniej. 

„K.Z.”: Jak Pani układa się współpraca z nauczycielami? 

B.S.: Myślę, że bardzo dobrze. Szkoła na Zamkowej zawsze mogła się pochwalić profesjonalną kadrą nauczycielską. 
To nie zmieniło się do dziś. Są to mili i sympatyczni ludzie, z którymi spotykam się na co dzień. 
„K.Z.”: Był czas, kiedy do naszej szkoły chodził Pani syn. Jak Pani ten okres wspomina? 

B.S.: Z sympatią. Syn uczył się dobrze, ale jak wielu chłopców w tym wieku potrafił też wprowadzić w zakłopotanie. 

„K.Z.”: Jakie są Pani plany na najbliższe lata? 

B.S.: Odpocząć. Poświęcić się najbliższej rodzinie oraz nadrobić zaległości towarzyskie. A może przyjdzie czas, żeby 

zobaczyć na żywo... Wodospad Niagara. 

„K.Z.”: Dziękujemy za rozmowę 
Redakcja „Kuriera Zamkowego” 

 

„BEZ UZALEŻNIEŃ ŻYJE SIĘ PIĘKNIEJ” 
 

W czwartek 29 marca 2019r. w Sieradzkim Centrum Kultury w Sieradzu odbyła się XII Konferencja 

Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości pod hasłem „Bez uzależnień żyje się piękniej”. 

Wśród zaproszonych gości udział w konferencji wzięli: poseł na sejm Paweł Rychlik, Starosta Sieradzki Mariusz 

Bądzior, zastępca Prezydenta Miasta Sieradza Rafał Matysiak, przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Gminy Sieradz, 

Urzędu Miejskiego w Warcie, MOPS, instytucji kulturalno-oświatowych, Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu 

oraz Gminnych Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roli prowadzących wystąpili 

Jolanta Pietrzak – Komendant 5-16 HP w Sieradzu oraz Władysław Keler – prezes Stowarzyszenia Abstynentów 

„Przystań”. W uroczystości wzięli udział uczniowie klasy 2a i 2b Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 pod opieką p. prof. 

Macieja Pawlaka i Grzegorza Brodackiego. Uczniowie wysłuchali przemówień zaproszonych gości oraz obejrzeli 

krótki występ artystyczny przygotowany przez Zespół Inicjatyw Twórczych z II LO w Sieradzu. Przedstawienie 

przygotowane przez uczniów przybliżało problem młodzieży, zmagającej się z uzależnieniami w domu rodzinnym. 

Konferencję zakończył występ „Kapeli PSP” z koncertem profilaktycznym „Razem Bezpieczniej”.  

P. prof. Marlena Woźniak 

 

 

  



6 „Kurier Zamkowy” nr 6/2018/2019 
 

Rok z książką 
 

Dziewczyna, która wybrała swój los 
 

Życie Addison Coleman sprowadza się do nieustannego pytania „a co, 

jeśli...”? Nie byłoby w tym nic nietypowego, gdyby nie fakt, że dziewczyna ma 

moc Sprawdzania – może wejrzeć w przyszłość i poznać skutki swoich decyzji. 

Kiedy więc okazuje się, że rodzice Addison postanawiają się rozwieść 
i stawiają ją przed wyborem, z kim chce zamieszkać, jej niezwykłe zdolności 

nabierają zupełnie nowego znaczenia... W jednej z wersji przyszłości Addie 

mieszka z mamą i wiedzie dotychczasowe, dobrze sobie znane życie, które 

jednak nie jest usłane różami - nęka ją najpopularniejszy chłopak w szkole 

i sprawa wygląda co najmniej nieciekawie... W drugiej wersji Addison zaczyna 

nową szkołę i zakochuje się w spokojnym artyście. Uroczo, prawda? Ale i ta 

rzeczywistość nie jest tak różowa, jak mogłoby się wydawać, bo dziewczyna 

zostaje wciągnięta w śledztwo w sprawie morderstwa, a sprawy przybierają 
mroczniejszy obrót. Wiedząc tak wiele i mając równie wiele do stracenia, 

Addie musi zadecydować, w jakiej rzeczywistości... i bez kogo chce żyć. 
Dziewczyna która wybrała swój los mimo powiewu oryginalności 

i świeżości w przypadku powieści Kasie West wciąż pozostaje historią taką, jakie znamy spod pióra autorki - 

ujmującą, ciepłą i po prostu piękną, ponieważ płynącą z głębi serca, co czuje się na każdym kroku. 

Monika Wlazło (3G) 

 

Bezpieczna przystań 
 

Kiedy w niewielkim miasteczku Southport na południu USA pojawia się 
tajemnicza młoda kobieta, mieszkańcy zadają sobie pytanie, co skłoniło ją do 

rozpoczęcia życia w tym odizolowanym miejscu. Piękna, ale zamknięta w 

sobie Katie, pracuje w lokalnej restauracji i wyraźnie unika nawiązywania 

nowych znajomości. Udaje się jej zachować dystans do momentu, w którym 

poznaje Alexa, właściciela sklepu i owdowiałego ojca dwójki dzieci. Wbrew 

sobie, Katie coraz bardziej angażuje się w życie rodziny. Ale nawet 

najczystsze uczucie nie odmieni jej przeszłości. Kobieta miała dobry powód, 

by zmienić tożsamość i uciec z Bostonu. Pogrzebała całe swoje dawne życie, 

by uciec przez brutalem, który zamienił jej życie w piekło. Teraz musi 

zdecydować, czy żyć dalej samotnie pod fałszywym imieniem, czy podjąć 
ryzyko i walczyć o własne szczęście. To pierwsze pozwoli jej zapomnieć 
przeszłość i zapewni bezpieczeństwo. To drugie da jej nadzieję na zbudowanie 

przyszłości. 

Znakomity romans obyczajowy niekwestionowanego mistrza opowieści o 

miłości, autora kilkunastu powieści, z których pokaźna część została 

przeniesiona na ekran. Mowa oczywiście o Nicholasie Sparksie. Książkę czyta 

się z przyjemnością i z lekkością. Trzymająca cały czas w napięciu. 

Z pewnością warta przeczytania. 

Karolina Wlazło (1H) 

 
Wolontariusze po raz czwarty wzięli udział w zbiórce 

Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział  w Sieradzu! 
 

9 marca czworo wolontariuszy – Patrycja Tomczyk i Milena Walczak z kl. 2 oraz Szymon Klajnszmit 
i Łukasz Wawrzyniak z kl. 3 – wzięli 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. 
 

Szósty w roku szkolnym 2018/2019 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Olga Matusiak 

i Monika Wlazło (3G), Karolina Wlazło (1H), Patrycja Szałek i Magdalena Wojtkiewicz (2L) pod opieką p. prof. Grzegorza 

Brodackiego. 

  



 „Kurier Zamkowy” nr 6/2018/2019 7 
 

 

FESTIWAL PIOSENKI WIOSENNEJ 
Fot. p. prof. Jacek Gruszka 
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KĄCIK KULINARNY OLGI MATUSIAK 

 

Krem z sałaty ze szczypiorkiem 
Składniki: 
 
• bulion na włoszczyźnie - 1 sztuka 

• główka sałaty - 1 sztuka 

• zasmażka - 1 opakowanie 

• pęczek posiekanego szczypiorku - 1 sztuka 

• ząbek czosnku - 2 sztuki 

• pęczek posiekanego koperku - 1 sztuka 

• śmietana 18% - 0.5 szklanki 

• grzanki z chleba pszennego lub groszku ptysiowego – 100 gramów 

• woda – wrzątek - 3 szklanki 

• pieprz, sól - 1 szczypta 

 

Sposób przygotowania: 
Rozpuść kostkę Bulionu na włoszczyźnie w 3 szklankach wrzątku. Dodaj szczypiorek i gotuj przez 5 minut. 

Pokrój drobno sałatę. Posiekaj drobno czosnek. Jasną zasmażkę dodaj do rosołu i dokładnie wymieszaj. Dodaj sałatę 
i czosnek. Gotuj przez kolejne 5 minut. Wlej do zupy śmietanę i dokładnie wymieszaj. Jeśli uznasz to za konieczne, 

dopraw pieprzem i solą.  Wlej zupę do miseczek i udekoruj koperkiem. Osobno podaj grzanki lub groszek ptysiowy do 

posypania.  

 

Wiosenne naleśniki 
Składniki: 
 
• mąka - 250 gram 

• 2-3 cebule, tylko zielona część 
• olej sezamowy - 3 łyżki 

• olej  1 łyżka 

• sól - 1/2 łyżeczki 

• gotująca się woda - 220 ml 

 

Sposób przygotowania: 
Mąkę i sól wsypać do dużej miski.  Po zmieszaniu sproszkowanych składników dodać olej sezamowy oraz 

normalny, a także gotującą się wodę. Mieszać aż do wyrobienia gładkiej masy. Na stolnicę wsypać trochę mąki, 

wyciągnąć ciasto z miski i zagniatać przez kilka minut - ciasto powinno stać się elastyczne i troszkę klejące, dodać do 

ciasta drobno posiekaną cebulkę. Z ciasta uformować długi wałek, następnie podzielić go na 20 do 24 małych 

kawałków. Każdy z kawałków rozwałkować na koło o średnicy 10 cm. Smażyć na oleju do uzyskania złocistego 

koloru. Naleśniki powinny być przekładane tyko raz- smażyć każdą ze stron około 2-3 minut. 

 
Wiosenny deser 

Składniki: 
 
• galaretka o smaku kiwi - 2 szt 

• galaretka o smaku poziomki - 2 szt 

• galaretka bursztynowa o smaku coli - 2 szt 

• 2 bite śmietany w proszku 

• mleko 

• czekolada gorzka 64% 

 

Sposób przygotowania: 
Galaretkę poziomkową gotujemy według opisu na opakowaniu, po czym wlewamy po równo do wcześniej 

przygotowanych pucharków i odstawiamy do zastygnięcia. Gdy galaretka zacznie zastygać, przygotowujemy kolejną 
galaretkę o smaku bursztynowym, lekko studzimy i zalewamy drugą warstwę w pucharkach i ponownie odstawiamy. 

Górną warstwę w pucharkach zalewamy galaretką o smaku kiwi. Bitą śmietanę ubić według przepisu na opakowaniu, 

wyłożyć na schłodzoną galaretkę i posypać startą czekoladą. 
Smacznego !!! 
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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. 

 

Dar 
 

      Parę dni temu obejrzałam bardzo interesujący Australijski thriller. W reżyserii Joela Edgertona "Dar". Jego 

światowa premiera odbyła się 30 lipca 2015 roku a w Polsce nastąpiła 7 sierpnia 2015 roku. 

      Film ten opowiada o młodym małżeństwie Simon i Robin którzy kupują wymarzony dom, by  rozpocząć w nim 

nowe życie. Przyszłość przepowiada się w pięknych barwach, szczególnie że za kilka miesięcy na świat ma przyjść 
ich wymarzone dziecko. Spotkany przypadkiem dawny kolega Simona staje się nowym przyjacielem domu. Miło mieć 
kogoś znajomego w nowej okolicy. Kogoś, kto jest tak miły, że przesyła czasem drobne podarunki. Gdy jednak 

podarunki stają się niepokojące, a potem przerażające, staje się jasne, że nowy przyjaciel jest kimś innym, niż się 
wydawało. Kimś, kogo łączy z Simonem mroczna przeszłość, za którą trzeba będzie zapłacić. 
      Film mi się bardzo spodobał pokazuje że każdy człowiek z czasem może się okazać kimś kim nie jest ale nie jest 

powiedziane że tak się musi stać. Bardzo polecam ten film. 

 

Nietykalni 
 

Nietykalni to komediodramat w reżyserii Olivier Nakache oraz Eric Toledano. Premiera filmu odbyła się 
13 kwietnia 2012 roku w Polsce. 

Sparaliżowany na skutek wypadku milioner zatrudnia do pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, 

który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi 

niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która czyni ich... nietykalnymi. 

Jest to film który pokazuje że pieniądze szczęścia nie dają tylko ludzie w naszym najbliższym otoczeniu. Bardzo 

polecam ten film. 

Polecam 

Magdalena Wojtkiewicz (2L) 

 

„Odsłaniamy świat reklamy!” – kolejna „Lekcja w kinie” 
 

12 marca uczniowie klas: 3D, 3G, 3L, 4D, 4G, 4H i 4L, pod opieką p. prof. S. Dęgi-Frątczak 

i I. Bednarek, wzięli udział  po raz drugi w tym roku szkolnym w „Lekcji w kinie”, zorganizowanej przez 

Centrum Edukacji Filmowej. Tym razem mieli okazję poznać świat reklamy – dowiedzieli się, jakimi 

zabiegami posługują się reklamodawcy, w jaki sposób odwołują się do naszych emocji i  jakie środki 

językowe wykorzystują twórcy reklam.  

Obejrzeli też film „Krąg” z Emmą Watson i Tomem Hanksem w rolach głównych. Film prowokuje do 

refleksji nie tylko nad dzieleniem się prywatnością w Sieci, ale także utratą kontroli i wolności na rzecz 

wielkich korporacji. (opinia z portalu Filmweb). 
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PAMIĘTAJMY O NASZYCH RODAKACH NA KRESACH! 
SPOTKANIE Z PANEM MARIUSZEM BOJANOWSKIM 

 

15 marca odbyło się spotkanie z p. Mariuszem Bojanowskim, nauczycielem geografii  w gimnazjum 

w Rzgowie i w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, założycielem Rzgowskiej Młodzieży Patriotycznej, a przede 

wszystkim inicjatorem pomocy naszym rodakom na Kresach. Zostało ono zorganizowane przez TWI „Zamkowa 

15” w ramach cyklu „Ludzie z pasją” oraz Szkolny Wolontariat, który od 2. lat współpracuje z p. Bojanowskim w 

ramach akcji „Polacy Kresowym Rodakom”. We wrześniu 2018 r. Włączyliśmy się też w akcje: „100 wyprawek dla 

polskich dzieci na Kresach na stulecie odzyskania niepodległości od młodzieży województwa łódzkiego” oraz  „100 

zniczy na groby obrońców Ojczyzny poległych na Kresach na stulecie odzyskania niepodległości od uczniów 

i harcerzy z województwa łódzkiego”. Na spotkanie było zaprosiliśmy także wolontariuszy i ich opiekunów ze szkół 

powiatu sieradzkiego biorących udział  w zbiórkach.  

Pan Bojanowski opowiedział nam o początkach swojej działalności. Kiedy 5 lat temu zaczynał organizować 
zbiórkę dla kombatantów, przyłączyły się do niej 3 szkoły. W tym roku brało w niej udział już 180! 
Obejrzeliśmy też film i zdjęcia z wyprawy z darami na Wileńszczyznę. Mogliśmy zobaczyć, do kogo trafiają paczki 

i usłyszeć podziękowania od Polaków mieszkających na Litwie. Przekonaliśmy się, jak ważne dla nich jest to, że ktoś 
o nich pamięta i chce im sprawić radość. 

Pan Bojanowski opowiedział także o innych projektach, między innymi o zbieraniu polskich książek dla 
dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny oraz o wspieraniu działań siostry Michaeli Rak budującej w Wilnie 
hospicjum dla dzieci. 

Wszystkim, którzy brali udział w akcjach, dziękujemy! Zapraszamy do  współpracy! 

TWI „Zamkowa 15” i Szkolny Wolontariat 

 

OTWARCIE PRACOWNI TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ 
ORAZ ZAWARCIE UMOWY Z MLECZARNIĄ W SIERADZU 

 

29 marca 2019 roku miały miejsce dwa ważne wydarzenia dla naszej szkoły. Została zawarta umowa między ZSP 

nr 2 w Sieradzu a Okręgową Spółdzielnią Mleczarską WART-MILK w Sieradzu. Umowa ta daje nowe korzyści dla 

uczniów – praktyki. Uczniowie Szkoły Branżowej będą mieli okazję właśnie tam odbywać praktyki i udoskonalać się 
w zawodzie. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej pracowni technologii 

gastronomicznej. Przy towarzystwie pana starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora oraz pani prezes OSM Ireny 

Miedzińskiej wstęga została przecięta i pracownia oficjalnie jest otwarta i oddana do użytku. Sala posiada 

4 stanowiska do gotowania, wiele przestrzeni i nowoczesnych sprzętów. Umożliwi jeszcze lepszy rozwój w branży 

gastronomicznej. 

Patrycja Szałek (2L) 

 

SPOTKANIE TWI „ZAMKOWA 15” Z PANIĄ PREZES SIERADZKIEGO ODDZIAŁU PTTK 
 
8 lutego 2019 r. w ramach działalności TWI „Zamkowa 15” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie 

z pasją”. Tym razem uczniowie naszej szkoły mogli poznać pasje prezes sieradzkiego  oddziału Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, pani Wiesławy Sujeckiej. Pani prezes przybliżyła uczestnikom 

spotkania historię sieradzkiego oddziału PTTK, zachęcała do wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez tą 
organizację (rajdy i wycieczki) oraz opowiedziała o swoich przygodach związanych z turystyką krajową i zagraniczną. 
 

KOMUNIKATY 
W lutym i w marcu w bibliotece szkolnej mogliśmy zapoznać się z wystawą okolicznościową z okazji 150 

rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego. 

W dniach 5-7 III odbyły się próbne matury z j. polskiego, j. angielskiego i z matematyki. 

W dniu 7 marca odbyło się w naszej szkole IX Szkolne Dyktando z Języka Niemieckiego. 

Swoich sił w niemieckiej ortografii próbowało aż 21 osób. Najlepszy okazał się Patryk Góra z klasy 4G, na drugim 

miejscu uplasowała się Gabriela Kałuża z klasy 3L, natomiast 3 miejsce zajęła Weronika Karska z klasy 1D. 

Wszystkim gratulujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnym dyktandzie już za rok! 

W czwartek 14 III w kolejnej akcji krwiodawstwa, przeprowadzonej w sali 112, krew oddało 9 uczniów. 

W środę 3 kwietnia na Jasną Górę wybrali się tegoroczni maturzyści pod opieką wychowawców i szkolnych 

katechetów. 

 


