
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
 

W piątek 28 kwietnia 2016 roku o godz. 8.30 na sali 
gimnastycznej pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów 
Technikum Nr 2 w Sieradzu. Na uroczystość przybyli: 
prezydent Sieradza – pan Paweł Osiewała, pani Elżbieta 
Cieślak – naczelnik wydziału oświaty Starostwa 
Powiatowego w Sieradzu oraz pani Magdalena Raźny – 
w imieniu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Na sali 
gimnastycznej byli obecni także wychowawcy tegorocz-
nych maturzystów, panie prof. Ewa Dominiak – 4D, 
Katarzyna Domagalska – 4G, Lidia Tomaszewska – 4H, 
Anna Barwaśna – 4L, grono pedagogiczne oraz 
absolwenci. 

Medal Primus Inter Pares, nagrodę Starosty 
Sieradzkiego, rektora SAN w Łodzi i Dyrektora Szkoły 
otrzymała w tym roku Aleksandra Wlazły (4D), 
a nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza, rektora SAN 
w Łodzi i Dyrektora Szkoły otrzymała Agnieszka 
Olejniczak (4D). Nagrody książkowe z rąk Dyrektora 
Szkoły otrzymali: Estera Kozielska (4H), Dominika 
Kaźmierczak (4H), Jesika Katarzyniak (4D), Mateusz 
Kwapisz (4D), Aleksandra Similak (4G), Marta Spętana 
(4G) i Renata Szewc (4G). Wymienieni uczniowie na 
świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen 
powyżej 4,3. Listami gratulacyjnymi uhonorowano 
natomiast nast. uczniów: Magdalena Jaros (4D), 
Dominika Błażejak (4D), Oliwia Mańkowska (4H), 
Karolina Zarębska (4H), Dominika Piasecka (4H) 
i Magda Witczak (4L). 

Za 100 % frekwencję nagrodę książkową otrzymała 
Katarzyna Przybyłek (4D). 

Ponadto nagrody książkowe otrzymali uczniowie za 
pracę na rzecz samorządu uczniowskiego, Szkolnego 
Wolontariatu, TWI „Zamkowa 15” oraz za osiągnięcia 
sportowe. 

Za aktywną pracę w gazetce szkolnej „Kurier 
Zamkowy” nagrody książkowe otrzymały: Estera 
Kozielska (4H), Justyna Kędzierska (4L) i Karolina 
Zarębska (4H), a za najlepsze wyniki w czytelnictwie – 
Justyna Smorawska (4D). 

Po oficjalnej części uroczystości grono 
pedagogiczne, goście i absolwenci obejrzeli program 
artystyczny przygotowany przez uczniów z klasy 3D, 3G, 
3H, 2D i 1b pod opieką p. prof. Iwony Bednarek, Urszuli 
Lisowskiej i ks. Rafała Jańczaka. Opiekę nad sprzętem 
sprawowali: Wiktor Witczak (2L) i Kamil Pisarek (3D). 
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„WIESZ SKĄD JESTEŚ – WIESZ KIM JESTEŚ” 
 

W dniach 19-20 kwietnia odbyły się eliminacje szkolne do konkursu krajoznawczego „Wiesz skąd jesteś –  
wiesz kim jesteś”. Do finału przeszły następujące osoby: 
• Kamila Plichta, Joanna Zuska, Zuzanna Owczarek, Szymon Płóciennik, Martyna Miłek (2G), 
• Filip Marciniak, Sebastian Serafiński (3D), 
• Klaudia Okoliczna, Maria Przezak, Agnieszka Lisek, Marta Pełka (3H), 
• Monika Kozielska, Paulina Kwiatkowska (2D), 
• Weronika Kokoszka, Daria Dąbek, Błażej Grzanka, Zuzanna Sobczak, Dawid Tomczyk (2L), 
• Dorota Higi (1a), 
• Marcelina Grabowska (1G) i Sandra Słociak (1D). 

Finał konkursu odbędzie się w drugiej połowie maja br. 
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STYPENDYŚCI DZIĘKUJĄ SPONSOROM 
 

We wtorek 25 kwietnia 2017 r., już po raz jedenasty, w naszej szkole odbyła się uroczystość, podczas której 
młodzież podziękowała sponsorom Stypendium Pokolenie JP II oraz oddała hołd papieżowi Janowi Pawłowi II. 
Zaproszono na nią sponsorów Stypendium: nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół naszej szkoły, do których należy 
również pani Iwona Kaczmarek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemysłowie. Przybyłym gościom zaprezentowano 
program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. prof. Dariusza Danielewskiego i księdza Rafała Jańczaka.  

Spotkanie otworzył program słowno-muzyczny. Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowały: Klaudia 
Wierzbicka (3D), Justyna Wlazło (3D), Katarzyna Szydłowska (3D) oraz Klaudia Owczarek (3H). Program ubogaciły 
śpiewem: Zuzanna Pierzakowska (1b), Marysia Pietrucha (1b), Zuzanna Szumicka (2D), Klaudia Kaźmierczak (2D), 
Dominika Dziminska (2D), Patrycja Pawlik (2D), Magdalena Prylińska (2D), Emilia Kubiak (2D), Zuzanna 
Kwiatkowska (2D), Martyna Mikulska (2D), Beata Rył (3D), Patrycja Żurawska (3D), Wioletta Zimna (3D), Elwira 
Kielek (3D), Sylwia Ziętek (3G), Klaudia Owczarek (3H), Agnieszka Olejniczak (4D). Na gitarze akompaniował im 
ksiądz Rafał Jańczak. 

Słowa podziękowania sponsorom wyrazili ks. Andrzej Ziemieśkiewicz, p. dyr. Magdalena Marciniak, p. dyr. 
Iwona Kaczmarek, p. dyr. Ignacja Buda i pani Anna Łacina. W dowód wdzięczności Kapituła, wraz z tegorocznymi 
stypendystami, wręczyła darczyńcom podziękowania i pamiątkowe książki. 

Część oficjalną uroczystości tradycyjnie zakończono wspólnym odśpiewaniem Barki, ulubionej pieśni papieża 
Jana Pawła II. 

Następnie uczestnicy spotkania udali się do biblioteki szkolnej na słodki poczęstunek. Goście mieli okazję 
spróbować własnych wypieków stypendystów i w miłym gronie spędzić czas. 

Justyna Wlazło (3D) 
 

„MOJA MAŁA OJCZYZNA – POMNIKI PRZYRODY” 
 

24 kwietnia 2017 r. nastąpiło wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w ramach kolejnej inicjatywy 
Szkolnego Wolontariatu i Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” – konkursu fotograficznego „Moja mała 
ojczyzna – pomniki przyrody”. Patronat nad konkursem objęło Nadleśnictwo Złoczew. W konkursie mogli wziąć 
udział uczniowie naszej szkoły, którzy dostarczyli  prace fotograficzne przedstawiające pomniki przyrody znajdujące 
się na terenie powiatu sieradzkiego.  

Nagrodzeni zostali: Jakub Świniarski – 4D (I miejsce), Klaudia Wierzbicka – 3D (II miejsce), Gabriela Gonerska 
– 3D (III miejsce), Justyna Smorawska – 4D (wyróżnienie). Gratulujemy!!! 
 

Fot. p. prof. Jacek Gruszka 
 

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać. 
 

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, 
ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie. 

 
Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem. 

 
Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas. 

 

Jan Paweł II 
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STYPENDIUM POKOLENIE JP II 
Fot. p. prof. Jacek Gruszka 

 

 

UWAGA UCZNIOWIE ZSZ !!! 
 

Termin oddawania dzienniczków zajęć praktycznych do sprawdzenia mija 15 maja br. 
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Rok z książką: 
 

Zabójczyni – Sarah J. Maas 
 

Celaena Sardothien to najgroźniejsza zabójczyni Adarlanu. Choć jako 
członkini Gildii Zabójców przysięgła wierność swojemu panu, Arobynnowi 
Hamelowi, to nie słucha nikogo i ufa jedynie swojemu przyjacielowi i płatnemu 
zabójcy, Samowi. Celaena wyrusza na pięć niebezpiecznych misji. Na odległych 
wyspach i wrogich pustyniach zabójczyni staje po stronie uciśnionych, których 
mści z całą bezwzględnością. Działa jednak wbrew rozkazom Arobynna  
i może ponieść okrutną karę za taką zdradę. Zabójczyni to zbiór pięciu nowel 
o historii, pochodzeniu Celaeny i jej życiu w Gildii Zabójców przed uwięzieniem 
w kopalni Endovier. Jest to swoiste dopełnienie wszystkich powieści 
o Królewskiej Zabójczyni, rozwinięcie i uszczegółowienie wątków, które są tak 
ważne dla późniejszych wydarzeń w życiu Celaeny. Czyta się świetnie, zresztą to 
nie jest żadne zaskoczenie, bo wszystko co wychodzi „spod pióra"  
Sary J. Maas można czytać w ciemno. Te pięć nowel pokazuje głębiej, co 
determinowało późniejsze zachowania naszej bohaterki i jej walkę o 
sprawiedliwość. Widzimy wyraźną „ewolucję" tej 16-letniej dziewczyny, 
znającej swoją wartość jako zabójczyni, w twardą i mądrą kobietę, która zaczyna 
walczyć  o wyższe cele... 

Monika Wlazło (1G) 
Zapraszamy do kina: 
 

Niezgodna 
 

W metropolii wzniesionej na ruinach Chicago idealne społeczeństwo budowane jest na zasadzie selekcji. Każdy 
nastolatek musi przejść test predyspozycji określający jego przynależność do jednej z pięciu grup. Jeśli nie posiadasz 
żadnej z pięciu kluczowych cech, będziesz żyć na marginesie. Jeśli zaś masz więcej niż jedną z nich, jesteś 
NIEZGODNYM i czeka cię całkowita eliminacja. Chyba, że – tak jak Beatrice – uda ci się uciec i znaleźć drogę do 
podziemnego świata ludzi, którzy zdecydowali się rzucić wyzwanie bezdusznemu systemowi. Beatrice musi znaleźć 
w sobie dość odwagi, by zaryzykować wszystko w walce o to, co kocha najbardziej. Niezgodna to  przykład typowego 
kina skierowanego do nastolatek. Dostajemy więc bohaterkę, która poszukuje własnej tożsamości, pojawia się bunt 
wobec narzuconego systemu, a w ramach bonusowego waloru estetycznego przedstawiona zostaje postać przystojnego 
nauczyciela (Theo James), którego dziewczyny z pewnością określą mianem „ciacha". Wszystko to jest jednak bardzo 
płytkie. Autorzy nie podejmują nawet próby zarysowania głębszych relacji między bohaterami, wszystko 
pozostawiając wypowiadanym przez nich dialogom. Prowadzi to do sytuacji, gdy najważniejsze momenty w życiu 
bohaterki, które mają równocześnie pełnić rolę zwrotów akcji, nie robią na nas najmniejszego wrażenia. W zasadzie 
do żadnego z bohaterów nie jesteśmy przywiązani i nawet śmierć głównej bohaterki nie mogłaby nas poruszyć. 
Poszczególne postacie pełnią po jednej, określonej roli, a ich brak głębi powoduje, że szybko przyszywamy im łatki 
w rodzaju: „przyjaciółka", „wróg" czy „kochanek", które pozostają aktualne do samego końca filmu. 

Monika Wlazło (1G) 
 

Pręgi 
 

Film Pręgi reżyserii Magdaleny Piekorz to dramat psychologiczny. Jest to historia Wojciecha, którego 
najmłodsze lata dzieciństwa opierały się na biciu i upokarzaniu przez jego ojca. Bohater zgrywa twardziela, ale nie jest 
tak do końca, bo wręcz boi się bliskich relacji z rówieśnikami. Żyje w samotności dla bezpieczeństwa, nie kontaktuję 
się z rodziną. Kiedy na jego drodze staje kobieta, która obdarza go uczuciem Wojciech panikuje, ponieważ boi się, że 
będzie taki, jak ojciec. 

Patrycja Ozdoba (2a) 
 

Depresja gangstera 
 

Paul Vitti jest jednym z najpotężniejszych gangsterów w Nowym Jorku. Gdy nałożone na niego obowiązki 
zaczynają go przerastać, wpada w depresję. Zaczął mieć problemy ze snem, oddalił się od żony i dzieci, nie znajdował 
przyjemności w romansach. Przypadkowo trafia na psychiatrę Bena Sobola i oczekuje od niego natychmiastowej 
recepty na swoje problemy. 

Jak się tak komedia zakończy? Powiem tylko tyle, że warta jest obejrzenia. 
Justyna Wlazło (3D)
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

Rogaliki serowe z wiśniami 
 
Składniki: 
• 25 dag mąki pszennej 
• 25 dag masła, schłodzonego 
• 25 dag sera (twarogu półtłustego) 

• wiśnie z kompotu 
• cukier puder do posypania rogalików 

 
Przygotowanie: 

Ser (powinien być w temperaturze pokojowej) przełożyć do miski i rozgnieść widelcem, wsypać mąkę i dodać zimne masło 
pokrojone w kosteczkę. Całość wyrobić na gładkie ciasto (można zmiksować mikserem z hakiem), uformować kulę i wstawić do 
lodówki na 30 minut.  Przygotować blaszkę z piekarnika i wyłożyć ją papierem do pieczenia. Wiśnie z kompotu odsączyć na sitku 
z nadmiaru soku.  Ciasto wyjąć z lodówki, rozwałkować na grubość 3 mm w kształcie koła (nie ma potrzeby podsypywania mąką, 
ciasto nie lepi się i dobrze się wałkuje), następnie pokroić na paski o szerokości ok. 4 cm; każdy pasek pokroić na trójkąty 
o podobnym boku. U podstawy trójkąta położyć jedną wiśnię (lub pół, jeśli rogaliki są małe); zawinąć zaczynając od podstawy.  

Ułożyć na blaszce i od razu wstawić do nagrzanego piekarnika do 1800C. Piec przez 25 minut. Jeszcze ciepłe posypać 
cukrem pudrem. 

 
Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem 

 
Składniki: 
• 1 opakowanie mrożonego szpinaku 
• 2 ząbki czosnku 
• 1 łyżeczka masła 
• 4 jajka 

• 1 łyżka mąki 
• łosoś w plastrach 400 g 
• dwa serki śmietankowe plus 4 ząbki czosnku 
można też dodać chrzan, wtedy smak jest bardziej wyrazisty 

Przygotowanie: 
Na patelni podsmażamy szpinak z masłem, czosnek, sól, pieprz .Odsączamy na sitku i studzimy. Żółtka dodajemy do 

szpinaku. Białka ubijamy na sztywno. Pianę dodajemy delikatnie do szpinaku, dosypujemy mąkę i mieszamy. Wylewamy na dużą 
blachę wyłożoną papierem do pieczenia i pieczemy 15 min. w 1900C. Przestygnięty biszkopt smarujemy serkiem i na to układamy 
łososia tak, aby pokrył całość. Zwijamy jak roladę i zawijamy ściśle w folię do żywności. Wkładamy do lodówki na kilka godzin.  
 

Pierniczki 
 
Składniki: 
• 2 szklanki mąki pszennej tortowej 
• 2 jajka wielkości L 
• ½ szklanki cukru pudru 

• 1 czubata łyżka miodu 
• 2 łyżeczki przyprawy korzennej 
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

• 25 g świeżych drożdży 
• 60 g miękkiego masła 

 
Przygotowanie: 

Mąkę wymieszaj z cukrem pudrem, sodą i przyprawą do piernika. Miód podgrzej z masłem do rozpuszczenia, następnie 
dodaj drożdże. Całość wymieszaj. Do suchych składników dodaj płynne razem z jajkami. Wyrabiaj na gładkie i elastyczne ciasto. 
Rozwałkuj (w razie potrzeby należy podsypać odrobiną mąki) na ulubioną grubość (grubsze są bardziej miękkie – 3-4 mm), 
wycinaj foremkami dowolne kształty. Posmaruj rozmąconym jajkiem, piecz około 8-12 minut (lepiej nie piec zbyt długo, bo 
twardnieją) w piekarniku nagrzanym do 190°C z funkcją termoobiegu. 
 

COŚ DLA ŁASUCHÓW CZEKOLADY!!! 
Prosty mus czekoladowy 

 
 Składniki: 
• 1 kubek śmietanki kremówki 30% (może być 36%) – ok. 200 ml 
• 1 tabliczka czekolady (Waszej ulubionej) 
• 2 łyżeczki cukru (jeśli wybierzecie gorzką czekoladę) 
• 1 łyżeczka masła (nie jest konieczne) 
Sposób przygotowania: 

W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę. Można dodać do niej odrobinę masła. Trzeba pamiętać, aby miska, w której 
znajduje się czekolada, nie dotykała wrzątku. Śmietanę ubijamy na sztywno – jeśli wybraliście mleczną czekoladę, nie musicie 
słodzić bitej śmietany. Gdy czekolada się rozpuści, zostawiamy ją do przestygnięcia. Stopniowo wlewamy czekoladę do ubitej 
śmietany ciągle mieszając. Mus przekładamy do małych szklanek lub miseczek i odstawiamy do lodówki, żeby się schłodził 
(ok. 1,5 godziny). Przed podaniem możemy go udekorować pozostałą  odrobiną bitej śmietany, czekolady czy też owocami. 
 

Smacznego!!! 
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KOMUNIKATY 
 

We wtorek 11 IV na wycieczkę do Łodzi pojechała klasa 2G pod opieką p. prof. M. Obalskiej-Sobczak 
i S. Smorawskiej-Gierczyńskiej. 

W czwartek 20 IV na lekcji 5 w dyktandzie z j. niemieckiego wzięło udział 14 uczniów. Najlepsza okazała się 
Karolina Zarębska (4H), na kolejnych miejscach uplasowały się: Karolina Pędzik (3D) i Marta Spętana (4G). Nad 
przebiegiem dyktanda czuwały p. prof. K. Domagalska i K. Krawczyk. 

W czwartek 20 IV ze znanym poznańskim barberem, Adamem Szulcem, w Teatrze Miejskim spotkali się 
uczniowie technikum i ZSZ kształcący się w zawodzie fryzjer. 

W poniedziałek 24 IV, w kolejnej akcji krwiodawstwa, krew oddało 12 uczniów z naszej szkoły. 
W czwartek 27 IV wysłuchaliśmy przez radiowęzeł szkolny okolicznościowej audycji z okazji 226 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą przygotowała klasa 2a pod opieką p. prof. W. Grzesiaka. 
W czwartek 4 V rozpoczęły się tegoroczne egzaminy maturalne. 
W poniedziałek 8 V miesięczne praktyki zawodowe rozpoczęli uczniowie klas trzecich technikum. 
W piątek 19 V o godz. 15.45 odbędą się ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami. 
Od początku maja w bibliotece szkolnej można zapoznać się z wystawą okolicznościową poświęconą życiu 

i twórczości Leopolda Staffa z okazji 60 rocznicy śmierci poety. 
 

W dniu 17 maja 2017 roku odbędzie się w szkole 
V Konkurs Wiedzy o Życiu i Osiągnięciach Naukowych Arego Sternfelda 

 
„Ary Sternfeld–pionier kosmonautyki”. 

 
1. Konkurs organizowany przez nauczyciela fizyki Aleksandrę Dutkiewicz i adresowany jest 
dla uczniów  klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych: technikum oraz zasadniczej 
szkoły zawodowej. 
2. Celem konkursu jest: 
a) przybliżenie młodzieży sylwetki  Arego Sternfelda  
b) upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.  
c) wykorzystanie zbiorów biblioteki szkolnej oraz zasobów internetowych - szkolnego Centrum 
Informacji Multimedialnej. 
3. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu życia, działalności i naukowych osiągnięć  
Arego Sternfelda  który by ł sieradzaninem z urodzenia, Rosjaninem z wyboru, teoretykiem 
z przymusu i kosmonautykiem z marzeń. (na podstawie książek: Władysława Geislera „Ary 
Szternfeld - pionier kosmonautyki” L S W- 1981 i Mirosława Z. Wojalskiego „Orbity sputników Ary 
Sternfeld obliczał w Łodzi w latach 1932 – 33”  WOW ZORA 2002 oraz zasobów internetowych). 
4. Uczniowie rozwiązują test wyboru (30 pytań). Wśród podanych do pytań odpowiedzi tylko jedna 
odpowiedź jest prawidłowa.  
5. Najlepsi uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody.  
 

Więcej informacji na ten temat u nauczycielki fizyki, p. prof. Aleksandry Dutkiewicz. 
 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU 
 

zaprasza na spotkanie 
 

z podróżnikiem i pisarzem Romualdem Koperskim, który opowie o swojej podróży łodzią 
wiosłową z Wysp Kanaryjskich do Wysp Karaibskich. Spotkanie odbędzie się w bibliotece 
24 maja o godz. 18.00. 
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