
„SPRAWNY W ZAWODZIE. 
BEZPIECZNY W PRACY” 

 

(fot. p. prof. M. Woźniak) 
 

6 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbył się 
pierwszy etap konkursu „Sprawny w zawodzie” w za-
wodzie kucharz, a w dniu 8 kwietnia 2016 w zakresie 
kodeksu pracy i bhp. W zmaganiach konkursowych brali 
udział uczniowie trzecich klas Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej.  

Konkurs dla kucharzy obejmował dwa etapy. 
Pierwszym etapem konkursu był test składający się z 
pytań o różnym stopniu trudności, który był oceniany 
przez uczestników jako trudny. W kolejnej części 
młodzież wykonywała danie obiadowe w oparciu o 
szczegółową recepturę. Wszystkie składniki zostały dla 
nich wcześniej przygotowane, tak jak na egzaminie 
zawodowym. Efektem końcowym zmagań były racuszki 
drobiowe z warzywami podane z brokułami w sezamie. 
Członkami komisji konkursowej były: Magdalena 
Skoczylas, Marlena Woźniak, Jolanta Pietrzak i Marta 
Chudecka.  

Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że 
zwycięskie miejsce musieliśmy rozstrzygnąć w drodze 
losowania, gdyż dwie pary uzyskały bardzo wysoką liczbę 
punktów. Po przekazaniu uczestnikom uwag dotyczących 
popełnianych przez nich błędów, wyłoniono zwycięskie 
miejsca i rozdano nagrody oraz dyplomy.  
I miejsce: Magdalena Ratajczyk i Patrycja Gabryś  
II miejsce: Natalia Jamroziak i Natalia Cichomska 
III miejsce: Piotr Nogala i Adam Kosecki 

W kolejnym wojewódzkim etapie konkursu naszą 
szkołę i jednostkę OHP będą reprezentowały  Magdalena 
Ratajczyk oraz Patrycja Gabryś. 

Konkurs z zakresu BHP obejmował jeden etap, 
a mianowicie test z zakresu bhp i kodeksu pracy. Udział 
w konkursie wzięło 9 uczniów z klas III ZSZ. Wyniki 
konkursu były bardzo porównywalne. Po przeliczeniu 
punktów wyniki są następujące: 
I miejsce: Natalia Krysztof (23 pkt.) klasa III a,  
II miejsce: Mateusz Zgorzyk (22 pkt.) klasa III c, 
III miejsce: Klaudia Kolba (20 pkt.) klasa III a i Marcin 
Simiński (20 pkt.) klasa III c. 

Ze względu na regulamin konkursu wojewódzkiego 
w Dobieszkowie naszą szkołę i jednostkę OHP na 
konkursie wojewódzkim będą reprezentowały: Natalia 
Krysztof  i Klaudia Kolba.  

P. prof. Marlena Woźniak

 

BRAWO KLAUDIA !!! 
 

Z radością informujemy, że Klaudia Owczarek (2H) 
jest laureatką 61 finału wojewódzkiego etapu 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Łodzi 
i będzie reprezentowć naszą szkołę w eliminacjach 
ogólnopolskich w Warszawie. 

Gratulujemy!!!
 
WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO

  
We wtorek 22 marca odbył się w naszej szkole 

konkurs czytelniczy. Oto jego wyniki: 
I miejsce – Karina Plichta (1D), 
II miejsce – Klaudia Wierzbicka  (2D), 
III miejsce – Dominika Kaźmierczak i Estera Kozielska 
(3H), Paulina Szulc (1H) i Aleksandra Wlazły (3D). 

Gratulujemy!!! 
Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcy –

oprócz nagród – otrzymali oceny cząstkowe celujące z 
języka polskiego oraz podwyższone oceny z zachowania. 
Informujemy ponadto, że 32 osoby uzyskały wyniki 
powyżej 50% – ci uczestnicy konkursu, zgodnie z regu-
laminem, zostali nagrodzeni cząstkowymi ocenami bardzo 
dobrymi z języka polskiego. 
 

W NUMERZE: 
 
• O jubileuszu Stypendium „Pokolenie JP II” – piszemy na 
s. 2; zdjęcia na s. 3 i 5; 
• Wywiad z pasjonatami fotografii – przeczytasz na s. 4; 
• Wyniki konkursu krajoznawczego – znajdziesz na s. 6; 
• Rysunki Wiktorii Szczepaniak – obejrzysz na s. 7. 
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JUBILEUSZ 10-LECIA STYPENDIUM „POKOLENIE JP II” 

 
Stypendium „Pokolenie JP II” przyznawane jest co 

roku uczniom promującym chrześcijańską postawę 
i żyjącym według nauk Jana Pawła II – papieża 
i wielkiego Polaka. Inspiracją do utworzenia stypendium 
stały się słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie 
przez to co posiada lecz przez to czym się dzieli 
z innymi…”. Inicjatorami byli: ks. Andrzej 
Ziemieśkiewicz – ówczesny nauczyciel religii w naszej 
szkole oraz p. dyr. Anna Pietrzak, p. prof. Maria 
Bodgańska i Henryka Głogowska, którzy stanowią 
kapitułę Stypendium. Jako społeczność szkolna 
podtrzymujemy pamięć o Janie Pawle II i jego dziele, 
w którym dominowała miłość i troska o ludzi 
potrzebujących wsparcia. Stypendia są wyrazem pamięci, 
że idee Papieża-Polaka na zawsze zostaną z nami i będą 
motywem przewodnim w naszym życiu. „Musicie od 
siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.” 

W sobotę 9 kwietnia 2016 roku obchodziliśmy 
uroczystość jubileuszu 10-lecia istnienia i działalności  
Stypendium „Pokolenie JP II”. W ciągu tych lat 
stypendium otrzymało ponad 150 uczniów z naszej 
szkoły, Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w 
Niemysłowie, w której ks. A. Ziemieśkiewicz pracował 
jako nauczyciel religii oraz z Zespołu Szkół w Uniejowie, 
gdzie obecnie „Paderek” jest proboszczem w parafii p.w. 
Św. Floriana. W uroczystości wzięli udział byli i obecni 
stypendyści ze wszystkich szkół oraz sponsorzy 
Stypendium. Są nimi nauczyciele z wymienionych szkół 
oraz mieszkańcy Sieradza i Niemysłowa. 

Obchody jubileuszu dziesięciolecia Stypendium 
rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele p.w. Św. Floriana 
w Uniejowie, podczas której ks. A. Ziemieśkiewicz 
wspominał, jaką drogę przebyliśmy przez te lata. 
Opowiadał również o grupie młodzieży, która 
przyczyniła się do powstania Stypendium. Okazało się, 
że to siedzący wśród nas absolwenci naszej szkoły. 
Następnie udaliśmy się na zamek arcybiskupów 

gnieźnieńskich, gdzie odbyła się część artystyczna, 
uroczystości oraz podziękowania sponsorom za pracę 
włożoną w krzewienie nauki Jana Pawła II wśród 
młodzieży, życzliwość i okazane serce. 

Jako pierwsi zaprezentowali się stypendyści z naszej 
szkoły w krótkim przedstawieniu teatralnym, które 
zostało przygotowane pod opieką p. prof. Sylwii Dęgi-
Frątczak. Celem występu było ukazanie jak istotne 
w codziennym życiu jest miłosierdzie i wrażliwość na 
drugiego człowieka. 

W dalszej części uroczystości wystąpili stypendyści 
ze szkoły w Niemysłowie prezentując swoje umiejętności 
recytatorskie, wokalne i taneczne. Jako ostatni 
zaprezentowali się dawni stypendyści z naszej szkoły. 
Następnie stypendyści wręczyli podziękowania 
sponsorom. 

Z zamku pojechaliśmy na poczęstunek do 
„Gościńca”, gdzie został podany pyszny obiad, deser oraz 
kawa i herbata. 

Dziesięć lat trwania Stypendium „Pokolenie JP II” 
pozwoliło zjednoczyć wielu uczniów i wesprzeć ich 
rozwój duchowy, a także podtrzymać pamięć o Janie 
Pawle II, który szczególną miłością i troską darzył 
młodzież. Spotkanie wszystkich stypendystów, 
sponsorów i członków kapituły uświadamia nam, jak 
wiele zyskujemy żyjąc zgodnie z nauką Jana Pawła II. 

Wdzięczność i oddanie stypendystów działa 
motywująco na innych uczniów i pozwala wierzyć, że 
Stypendium „Pokolenie JP II” wesprze jeszcze wielu 
młodych ludzi i będzie kontynuowane co najmniej przez 
kolejne 10 lat. 

W imieniu Stypendystów Pokolenia JP II za to 
wszystko... 

Dziękuję. :) 
Patrycja Żurawska (2D) 

 

JAN PAWEŁ II – MYŚLI 
 

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. 
 

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. 
 

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie. 
 

Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. 
 

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. 
Niech nasza miłość będzie potężna. 

 Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 
 

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! 
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EMILIA I MATEUSZ – NASI PASJONACI FOTOGRAFII 
  
„Kurier Zamkowy”: Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z fotografią? 
Emilia Salamon: Zaczęła się sześć lat temu, gdy w moich rękach znalazł się mój pierwszy aparat. 
Mateusz Pustelnik: Fotografią interesuję się od 14 roku życia. Ciągle się uczę techniki wywoływania zdjęć oraz 
odpowiedniej obróbki i edycji. 
„K.Z.”: Jakiego używasz  sprzętu? 
E.S.: Mam półprofesjonalną lustrzankę Nikon. 
M.P.: Sprzęt, którego używam to body Nikon d 3200. Obiektywy: Nikkor 18-55 mm f/3,5-5,6 GVR; Tamron 70-300 
mm f/4-5,6 
„K.Z.”: Czy masz jakiś rodzaj, typ fotografii, który lubisz bądź się w nim specjalizujesz? 
E.S.: Mój ulubiony rodzaj fotografii to fotografia portretowa, okolicznościowa oraz plenery ślubne. Krajobrazy 
w ogóle mnie nie interesują. Lubię pracę z ludźmi. 
M.P.: Najbardziej interesują mnie zdjęcia natury, przyrody, ale od niedawna zaczyna mnie ciekawić także fotografia 
portretowa. 
„K.Z.”: Czy używałaś / używałeś kiedyś aparatu analogowego? 
E.S.: Nie używałam. 
M.P.: Jedyną styczność z aparatem analogowym miałem wtedy, kiedy byłem dzieckiem, na wyjazdach ze szkoły czy 
przedstawieniach. Wtedy jeszcze nie interesowałem się techniką  fotografii. 
„K.Z.”: Czy masz ulubionych artystów-fotografików? Czy ich twórczość stanowi dla Ciebie inspirację? 
E.S.: Inspiruję się pracami wielu artystów, ale nie mam ulubionego. 
M.P.: Do wykonywania zdjęć bardziej „artystycznych” natchnęła mnie strona na Facebooku pana Tomasza Jurewicza 
oraz kilka innych stron, które regularnie odwiedzam w wolnym czasie. 
„K.Z.”: Czy poza fotografią masz jakieś inne zainteresowania? 
E.S.: Lubię malować i rysować. 
M.P.: Lubię jeździć na rowerze i na rolkach. Ale lubię też tworzyć grafikę w programach komputerowych. 
„K.Z.”: Próbowałaś / próbowałeś pracy z kamerą? 
E.M. / M.P.: Tak, ale większą przyjemność czerpię z robienia zdjęć. 
„K.Z.”: Czy masz kłopot ze znalezieniem modeli do swych prac? 
E.S.: Nigdy nie miałam z tym problemu. Mam wielu znajomych, którzy chętnie pojawiają się przed moim 
obiektywem. 
M.P.: Problemu ze znalezieniem modeli nie mam, ale mam problem ze znalezieniem czasu. Ciągle tylko ta szkoła, 
praktyki, nauka. 
„K.Z.”: Kiedy planujesz swoją najbliższą wystawę? 
E.S.: W Teatrze Miejskim w Sieradzu. Kiedy? - jeszcze nie wiem. 
M.P.: Na razie nie mam takich planów. Na wystawie chciałbym, żeby zdjęcia w pełni satysfakcjonowały mnie i 
osoby, które będą je oglądać. 
„K.Z.”: Dziękuję za rozmowę. 

Z Emilią Salamon (3L) i Mateuszem Pustelnikiem (1a) rozmawiała 
Natalia Przybyłek (3G) 

 

KOMUNIKATY 
 

Od wtorku 5 IV z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” 
na korytarzu I piętra możemy zapoznać się z wystawą 
rysunków Wiktorii Szczepaniak (1G) pt. Świat widziany 
ołówkiem. Wiktoria pokazała nam dwadzieścia jeden 
rysunków, wśród których dominowały portrety znajomych 
osób wykonane ołówkiem. 

W czwartek 7 IV Justyna Kędzierska i Paulina Pelizg 
(3L) wzięły udział w konkursie Romantic Poety festiwal 
2016 w II LO w Sieradzu. Z przyjemnością informujemy, że 
Paulina Pelizg zajęła III miejsce oraz otrzymała nagrodę 
publiczności. Uczennice do konkursu przygotowywała 
p. prof. M. Przesmycka. 

W piątek 8 IV handlowcy z klasy 3D pojechali do 
Łodzi na targi fotograficzne pod opieką p. prof. A. Plesiak. 

W piątek 8 IV nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na 
logo szkoły; I miejsce zajął Bartosz Kwiatkowski (2L), 
a wyróżnienie Aleksandra Tarnowska (4F). 

Zajęcia z doradcami zawodowymi zostały przeprowa-
dzone w nast. klasach i terminach: 11 IV – 3D, 12 IV – 3G 
i 3L, 13 IV – 3H. 

W piątek 15 IV o godz. 15.45 odbyły się ostatnie 
w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami. 

W czwartek 21 IV odbyła się druga w tym semestrze 
akcja zbiórki drobnych monet „Góra grosza” w celu 
pozyskania środków na letni wypoczynek dzieci i młodzieży 
z mniej zamożnych rodzin. 

W poniedziałek 25 IV o godz. 8.00 nauczyciele spotka-
li się na posiedzeniu klasyfikacyjnym klas maturalnych. 
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WIESZ SKĄD JESTEŚ? 
 

Tegoroczny konkurs krajoznawczy  „Wiesz skąd 
jesteś - wiesz kim jesteś” był wyjątkowy. Po raz 
pierwszy poprzedziły go wycieczki ulicami Sieradza. 
Uczniowie pięciu klas odwiedzili jesienią ubiegłego roku 
między innymi wzgórze zamkowe, rynek praski i sie-
radzkie kościoły. Natomiast w kwietniu bieżącego roku 
w eliminacjach pisemnych wzięły udział 82 osoby 
z dziesięciu klas. Z tego grona jury konkursowe wybrało 
15 osób z największą ilością punktów. Są to: Marta 
Lamecka, Monika Morawska, Zuzanna Szumicka, 
Patrycja Pawlik, Natalia Iżykowska, Magdalena 
Prylińska, Monika Kozielska, Kinga Zarudzka (1D), 
Karolina Pędzik, Gabriela Gonerska (2D), Dominika 
Kaźmierczak, Kinga Rychlik, Estera Kozielska, Oliwia 
Perek, Kamila Drożdżyńska i Angelika Augustyniak 
(3H). 

Finał szkolny konkursu odbędzie się w drugiej 
połowie maja. Osoby, które zechcą przygotować się do 
niego mogą skorzystać z pomocy i materiałów 
znajdujących się u p. prof. J. Ziarnika. 

A oto pytania eliminacji i prawidłowe na nie 
odpowiedzi. 
 

POLSKA 
 

1. Jak się nazywa największe województwo w Polsce? - 
mazowieckie 

2. Wymień minimum 5 gatunków zwierząt chronionych w 
Polsce - łoś, łosoś, łabędź niemy, łyska, niedźwiedź. 

3. Największe sztuczne jezioro w Polsce to – Solina 
4. Wzdłuż jakiej rzeki wiódł polski odcinek bursztynowego 

szlaku ?- Wisła 
5. Najwyższy szczyt  Polski poza Tatrami to - Babia Góra 
6. Wymień minimum 5 polskich parków narodowych - 

Białowieski, Karkonoski, Kampinoski, Drawieński, 
Słowiński… 

7. U ujścia jakiej polskiej rzeki leżą Żuławy? – Wisły 
8. Jaką powierzchnię Polski zajmują lasy (można się pomylić 

o 5 %) - 27 % 
9. Jaką nazwą się określa świątynię żydowską?- synagoga 
10. Jaki tytuł nosi osoba prowadząca obrady Sejmu? – 

marszałek 
 

REGION 
 
1. Wymień 3 atrakcje turystyczne Sieradza. - Kościoły: św. 

Stanisława, Wszystkich Świętych, św. Ducha 
2. Miasto rodzinne św. Maksymiliana Kolbe to - Zduńska 

Wola 
3. Gdzie w Sieradzu stoi kościół św. Ducha? - stary cmentarz 
4. Wymień 3 atrakcje turystyczne Łodzi - pałac Poznańskiego, 
cmentarz żydowski, park Źródliska 
5. Nad jaką rzeką znajduje się Sieradzki Park Etnograficzny? - 
Żeglina 
6. Czyj pomnik stoi na placu Wolności w Łodzi? - Tadeusza 
Kościuszki 
7. Wymień nazwy dwóch największych wodnych parków 
krajobrazowych woj. łódzkiego - Sulejowski, Jeziorsko 
8. Gdzie w woj. łódzkim znajdują się ciepłe źródła i tzw. 
termy? - Uniejów 

(fot. p. prof. J. Gruszka) 
 

UWAGA KONKURS !!! 
 

W maju, w związku ze 111 rocznicą urodzin 
Arego Sternfelda, będzie można przystąpić do 
konkursu, który obejmuje wiedzę z zakresu życia, 
działalności i naukowych osiągnięć tego 
wybitnego sieradzanina, a także lotów 
kosmicznych. 

Więcej informacji o konkursie można się 
dowiedzieć od p. prof. A. Dutkiewicz. 
 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!! 
 
9. Który z sieradzkich kościołów zbudowali dominikanie? - 
św. Stanisława 
10. Czyj pomnik stoi na rynku w Sieradzu? - A. Cierplikows-
kiego 

Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu chęci poznania 
swego otoczenia. 

Zapraszam do udziału w następnych edycjach konkursu. 
P. prof. J. Ziarnik 
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Z TEKI WIKTORII SZCZEPANIAK 
 

 
 

Siódmy w roku szkolnym 2015/2016 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Natalia Przybyłek 
(3G), Patrycja Żurawska (2D), Patrycja Ozdoba (1a) i Kinga Łuszczek (2D; fot.) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

IDZIE WIOSNA !!! 
 

Wiosenna sałatka z rzodkiewką i ogórkiem 
 

Składniki: 
• sałata masłowa   
• ½ sałaty lodowej  
• strzępiasty lub rzymski pęczek rzodkiewek  
• świeży ogórek  

• ½ szklanki startego sera  
• 2 łyżki musztardy francuskiej  
• łyżeczka musztardy miodowej  
• łyżeczka płynnego miodu  

• 4 łyżki oliwy, 4 łyżki wody  
• łyżka soku z cytryny  
• ½ pęczka koperku 
• sól, pieprz 

 

Sposób przygotowania: 
Sałaty opłucz i osusz, a liście porwij na mniejsze kawałki. Ogórek i rzodkiewki opłucz, pokrój w cienkie 

plasterki. Przygotuj sos: obie musztardy wymieszaj z miodem, oliwą, wodą, sokiem z cytryny i posiekanym 
koperkiem. Składniki sałatki przełóż do salaterki, polej sosem i posyp serem. Delikatnie wymieszaj. Podawaj np. do 
steków. 
 

Porowa zupa-krem 
 

Składniki; 
• 3 duże pory  
• duży ziemniak  
• 2 łyżki masła  

• 2 l bulionu warzywnego  
• 5 dag sera topionego  
• 10 dag sera typu lazur  

• ½ szklanki kremówki  
• zioła prowansalskie  
• gałka muszkatołowa  
• sól, pieprz 

Sposób przygotowania: 
Pory oczyść z wierzchnich liści, dokładnie opłucz i pokrój w krążki. Obranego ziemniaka pokrój w kostkę. 

W garnku rozpuść masło, dodaj pora i ziemniaka, smaż ok. 5 min mieszając. Zalej bulionem i gotuj pod przykryciem, 
aż warzywa będą miękkie. Zupę zmiksuj, dodaj sery i gotuj kilka minut. Dopraw i zabiel kremówką. Podawaj 
z gwiazdkami. 
 

Ciasteczka z żurawiną i masłem orzechowym 
 

Składniki: 
• mąka orkiszowa (lub zmieszana pół na pół mąka razowa 
i biała) - 1 szklanka 
• płatki owsiane górskie - 1 szklanka 
• masło orzechowe z nerkowców lub inne - 1 szklanka 
• orzechy włoskie - ½ szklanki 
• rodzynki lub suszona żurawina - ½ szklanki 
• brązowy cukier - ½ szklanki 

• chipsy karobowe - ½ szklanki 
• mleko roślinne (użyłam migdałowego) - ½ szklanki 
• kardamon lub cynamon - ½ łyżeczki 
• siemię lniane mielone lub nasiona chia - 1 łyżeczka 
• soda do pieczenia - 1 łyżeczka 
• szczypta soli 
 

 

Sposób przygotowania: 
Mleko, masło i cukier miksujemy na jednolitą masę. Resztę składników mieszamy razem i dodajemy do 

zmiksowanych wcześniej składników. Formujemy ciasteczka (ok. 15 sztuk) i pieczemy w temperaturze  160°C przez 
ok. 10-15 min. 
 

Koktajl na piękną cerę 
 

Składniki:  ½ mango, 1 pomarańcza, szczypta imbiru. 
Sposób przygotowania: 

Mango zmiksować z miąższem z jednej pomarańczy i szczyptą imbiru. Beta-karoten zawarty w tych owocach 
poprawia wygląd skóry, a imbir polepsza krążenie. 
 

Koktajl pomidorowy 
 

Składniki: 200 ml soku pomidorowego, seler naciowy,  sok z cytryny, lód. 
Sposób przygotowania: 

Zmiksować wszystko. Przed podaniem dodać lód. Składniki koktajlu dostarczają przeciwutleniaczy i działają 
odmładzająco. 
 

Smacznego !!! 


