
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
 

W piątek 27 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 na 
Sali Kosmicznej Muzeum Okręgowego  pożegnaliśmy 
tegorocznych absolwentów Technikum Nr 2 w Sieradzu. 
Na uroczystość przybyli panowie: Paweł Osiewała – 
Prezydent Sieradza, Mariusz Bądzior – Starosta  
Sieradzki i dr Michał Tumielewicz – w imieniu 
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Na sali byli obecni 
także wychowawcy tegorocznych maturzystów, panie 
prof. Renata Miśkiewicz – 4D, Zofia Grzesiak – 4G, 
Agnieszka Jabłońska – 4L, pan prof. Szymon Czyż – 4H, 
grono pedagogiczne oraz absolwenci. 

Medal Primus Inter Pares, nagrodę Starosty 
Sieradzkiego, rektora SAN w Łodzi i Dyrektora Szkoły 
otrzymała w tym roku Faustyna Sanocka (4G), 
a nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza, rektora SAN 
w Łodzi i Dyrektora Szkoły otrzymała Klaudia 
Wierzbicka (4D). Nagrody książkowe z rąk Dyrektora 
Szkoły otrzymali: Justyna Wlazło (4D), Ewelina Binek 
(4D), Katarzyna Szydłowska (4D) i Aleksandra 
Fornalczyk (4G). Wymienieni uczniowie na świadectwie 
ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen powyżej 4,3. 
Listami gratulacyjnymi uhonorowano natomiast nast. 
uczniów: Karolinę Pędzik (4D), Żanetę Wolską (4D), 
Sylwię Ziętek (4G), Paulinę Dostatnią (4G), Klaudię 
Owczarek (4H), Mateusza Gaika (4L) i Justynę Posmyk 
(4L). 

Po raz pierwszy w dziejach szkoły „Złoty Mikrofon” 
z rąk pani dyrektor otrzymała Klaudia Owczarek (4H) za 
czteroletnie wokalne wzbogacanie uroczystości 
szkolnych. 

Ponadto nagrody książkowe otrzymali uczniowie za 
pracę na rzecz samorządu uczniowskiego, Szkolnego 
Wolontariatu, TWI „Zamkowa 15”, osiągnięcia sportowe, 
a także za oprawę muzyczną konkursów i uroczystości 
szkolnych oraz konkursu fryzjerskiego. 

Po oficjalnej części uroczystości grono pedagogicz-
ne, goście i absolwenci obejrzeli program artystyczny 
przygotowany przez uczniów z klasy 3D, 3H, 2G i 1L 
pod opieką p. prof. Jolanty Budzisz i Karoliny Smus. 
 

PODZIĘKOWANIE SPONSOROM 
STYPENDIUM „POKOLENIE JP II” 

 
Od czasu,  kiedy zdecydowano w naszej szkole 

szerzyć dzieło Wielkiego Papieża Polaka, jakim jest 
Stypendium „Pokolenie JP II”, każdego roku, w kwietniu, 
następuje uroczyste podziękowanie wszystkim 
Sponsorom, czyli tym, którzy ofiarą i modlitwą wspierają 
„żywy pomnik” św. Jana Pawła II, a więc Stypendystów. 

Podczas uroczystości Kapituła (do której należą: 
ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz, pani dyrektor Anna 
Pietrzak oraz panie prof. Maria Bogdańska i Henryka 
Głogowska) wraz ze stypendystami (tegoroczni to: 
Klaudia Owczarek (4H) oraz Beata Rył, Katarzyna 
Szydłowska i Klaudia Wierzbicka (4D)) wręczyła 
każdemu Przyjacielowi Stypendium, religijny upominek 
oraz pamiątkowy dyplom z podziękowaniem: „za pracę 
włożoną w krzewienie nauki Jana Pawła II wśród mło- 

 
dzieży, życzliwość i okazane serce, wyraz dobroci oraz 
wsparcie w niesieniu pomocy potrzebującym”. 

Tegoroczne podsumowanie Stypendium odbyło się 23 
kwietnia w Uniejowie. Do starego, zabytkowego kościoła 
przy parafii św. Floriana zaprosił wszystkich tamtejszy 
proboszcz – ks. Andrzej. Przewodniczył on Eucharystii 
oraz wygłosił piękną homilię, podczas której każdy 
uczestnik Mszy Świętej mógł się poczuć jak ukochany 
„Przyjaciel Jezusa”. 

Oprawę liturgiczną i część artystyczną zapewnili 
stypendyści pod kierunkiem katechetów, a po Mszy 
Świętej krótki występ słowno-muzyczny z okazji stulecia 
odzyskania niepodległości przypomniał o wielkim 
wkładzie św. Jana Pawła II w dzieje naszego narodu. Tekst 
był przeplatany grą na gitarze i śpiewem pieśni religijnych 
i patriotycznych, wykonywanych przez naszą utalentowaną 
solistkę, Klaudię Owczarek. Tradycyjnie zakończono tę 
część ulubioną pieśnią Jana Pawła II – Barką. 

Następnie nastąpiło osobiste podziękowanie 
Sponsorom. Pamiątkowym upominkiem, który każdy 
otrzymał, był modlitewnik pt. Przekroczyć próg modlitwy 
ze św. Janem Pawłem II. Na koniec, wielkoduszny 
i zawsze hojny ksiądz Andrzej, zaprosił gości na obiad, 
podczas którego wszyscy mogli się posilić i integrować. 

Całą uroczystość umiliła nam piękna pogoda 
i uśmiechnięte twarze wszystkich uczestników, którzy 
przyjechali z Sieradza i okolic, cieszyć się wspólnym 
dziełem, jakim jest Stypendium „Pokolenie JP II”. 

Wielkie podziękowania składamy naszemu 
kochanemu księdzu Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi, 
Kapitule oraz wspaniałym stypendystom wraz z kateche-
tami, za przygotowanie uroczystości, okazane serce, 
poświęcony czas i życzliwość :-). 

P. prof. Marta Sowa
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PRAKTYKA ZAWODOWA NA MALCIE 
 

Naszą przygodę z Maltą rozpoczęliśmy 24 lutego, 
gdy wysiedliśmy z samolotu. Malta i Polska różnią się 
klimatem, więc od razu poczuliśmy różnicę temperatur, 
która bardzo nas ucieszyła. 

Pierwszego dnia udaliśmy się na powitalny lunch, 
podczas którego mogliśmy spróbować maltańskich 
przysmaków. Po obiedzie mieliśmy czas wolny, który 
wykorzystaliśmy na zapoznanie się z naszym nowym 
otoczeniem. Poniedziałek był pierwszym dniem w pracy: 
poznaliśmy wówczas pracowników i stanowiska pracy. 
Po ciężkim tygodniu, w sobotę, wybraliśmy się na plażę 
Golden Bay, która zachwyciła nas swoimi widokami. Co 
prawda plaża znajdowała się ponad godzinę drogi 
autobusem od miejsca naszego hotelu, ale warto było tam 
pojechać dla widoków, które ujrzeliśmy. W niedzielę 
mieliśmy wycieczkę do stolicy Malty, Valletty, z 
polskojęzycznym przewodnikiem, od którego 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych wiadomości o 
Malcie. Z Valletty płynęliśmy promem do trzech miast: 
Birgu, Senglea i Cospicua, gdzie odbyła się gra terenowa. 
Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i musieliśmy 
rozmawiać z mieszkańcami Malty, aby odpowiedzieć na 
pytania, które dostaliśmy. Zwycięzcami gry okazała się 
grupa gastronomiczna. 

W poniedziałek rozpoczął się drugi tydzień pracy, 
podczas którego zdobywaliśmy nowe umiejętności. 
W tym tygodniu, w związku z zmianą opiekuna, sobotę 
mieliśmy wolną; każdy zaplanował sobie czas według 
uznania. Natomiast w niedzielę udaliśmy się na spacer z 
naszym opiekunem. Kolejny tydzień pracy zleciał nam 
powoli. W sobotę jechaliśmy autobusem bez dachu o 
nazwie ,,hop on hop of”, objechaliśmy dookoła całą 
Maltę, która okazała się jeszcze piękniejsza. Ostatnią 
trasę pokonaliśmy pieszo, ponieważ były obchody dnia 
świętego Patryka i miasto było zatłoczone. Niestety 
pogoda nam nie sprzyjała, wiał bardzo silny wiatr, ale 
mimo to cieszyliśmy oko niezwykłymi widokami. W 

niedzielę byliśmy na sąsiedniej wyspie Gozo (razem z 
grupą z Lubina), na którą popłynęliśmy statkiem. Jest to 
wyspa pełna uroku, warto ją zobaczyć na własne oczy. 
W południe zjedliśmy przepyszny obiad, większość 
grupy z tęsknoty za polskim jedzeniem zamówiła 
kurczaka z frytkami. Pod koniec wycieczki udaliśmy sie 
na plażę, choć nie wszyscy chcieli tam iść, ponieważ 
większość była zmęczona całodziennym zwiedzaniem. 
Znalazło się kilka wytrwałych osób, które wybrały się 
razem z opiekunami do jaskini, z której rozciągały się 
wspaniałe widoki. 

W poniedziałek grupa handlowa miała wolny, 
ponieważ przypadła w tym dniu uroczystość świętego 
Józefa. Ten dzień staraliśmy się wykorzystać na to, aby 
jeszcze trochę pozwiedzać Maltę i zjeść miejscowe 
przysmaki. Reszta tygodnia minęła bardzo szybko. 
W czwartek daliśmy swoim menadżerom dzienniczki do 
podpisania oraz do wypełnienia. Każdy dostał ocenę 
celującą. W piątek pożegnaliśmy się z pracownikami 
sklepu i hotelu. Wieczorem poszliśmy na kolacje, na 
której zjedliśmy pieczonego królika, wołowinę 
i warzywa. Kolacja była przepyszna. Na deser każdy 
mógł sobie wybrać, co chciał. Większość zdecydowała 
się na ciasto Bannofee, ale były też osoby, które wybrały 
ciasto czekoladowe i sernik cytrynowy. Niestety pogoda 
była straszna – cały dzień padało i nie mogliśmy po raz 
ostatni pójść na wieczorny spacer po promenadzie. 

W sobotę o 11 stawiliśmy się w recepcji gotowi do 
powrotu do domu. Poszliśmy jeszcze na krótki spacer 
i na pożegnalne zdjęcie z Vallettą w tle. O 15.35 
mieliśmy lot powrotny, a o 18.30 byliśmy już we 
Wrocławiu. Lot odbył się bez żadnych przeszkód. Grupa 
piętnastu szczęśliwych osób ruszyła busem w kierunku 
Sieradza, by spotkać się z najbliższymi. 

Było super!!! 
Paulina Dybka & Ilona Dziadek (3D)

 
 

Nagroda Dyrektora 
imienia Patryka Pałuckiego (1989–2013) 

redaktora naczelnego „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2006/2007 
za aktywną pracę w gazetce szkolnej „Kurier Zamkowy”. 

 
Nagrodę otrzymały: 

Patrycja Ozdoba (3a), Beata Rył (4D), Justyna Wlazło (4D) i Patrycja Żurawska (4D). 
 

Gratulujemy! 
 

Sieradz, 27 kwietnia 2018 roku 
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„SPRZEDAWCA ROKU” 
 

15 marca 2018 roku w pracowni sprzedaży w naszej 
szkole odbył się już 11 raz konkurs „Sprzedawca 
Roku”. Konkurs był skierowany do uczniów klas II i III 
Branżowej Szkoły I stopnia. Wzorem lat ubiegłych 
zaprosiliśmy także uczniów z innych szkół. W tym roku 
w konkursie wzięli udział uczniowie z ZSP w Błaszkach, 
ZSP w Złoczewie i oczywiście z naszej szkoły. 

Konkurs składał się z czterech etapów. Uczniowie 
zaczęli rywalizację od testu wiedzy teoretycznej 
(20 pytań testowych). W drugiej konkurencji zmierzyli 
się z promocją sprzedaży (dla wybranego produktu  
wybierali trzy działania promocyjne i uzasadniali swój 
wybór). Trzecim etapem było przygotowanie wystawki 
sklepowej (zadanie polegało na pobraniu towarów 
z magazynu, oznaczenie ich metkownicą, przygotowanie 
wywieszek cenowych oraz rozłożenie towarów na 

półkach). Ostatnim i finałowym zadaniem była obsługa 
klienta (uczniowie musieli obsłużyć kasę fiskalną 
i wystawić klientowi fakturę VAT).   

Rywalizacja była wyrównana. 
Ostatecznie I miejsce zajęła: Klaudia Łyszczarz 

(ZSP Nr 2 w Sieradzu). II miejsce zajęła Olga 
Wiertelak (ZSP Nr 2 w Sieradzu) a III miejsce: 
Marzena Olejniczak (ZSP w Błaszkach). 

Ogromne podziękowania składamy firmie 
KAUFLAND w Sieradzu za sponsorowanie nagród 
w postaci bonów podarunkowych dla uczestników 
i oczywiście OHP za pomoc w organizacji, ufundowaniu 
poczęstunku i upominków. 

Za organizację konkursu odpowiedzialne były: panie 
prof. Marlena Woźniak i Sylwia Smorawska-Gierczyńska 
oraz pani Marta Chudecka z OHP w Sieradzu. 

 

„KONIE – MOJA PASJA...” 
 

15 marca odbyło się otwarcie wystawy „Konie – moja pasja...” zorganizowanej przez TWI „Zamkowa 15”. 
W galerii TWI na pierwszym piętrze zobaczyć można rysunki Natalii Poślad – uczennicy klasy 2a 

Branżowej Szkoły I Stopnia – która rysuje, szkicuje  i maluje zwierzęta, głównie konie, bo  w ten sposób łączy dwie 
pasje: rysunek i miłość do… bezbronnych, a tak często krzywdzonych zwierząt. W naszej galerii pojawiły się również 
reprodukcje obrazów Juliusza, Wojciecha i Jerzego Kossaków – malarzy koni oraz wiersze poetów, którzy 
fascynowali się końmi, m. in. M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, J. Tuwima,  W. Wysockiego, B. Borzymowskiej. 

Ibis 
 

„TANGO” SŁAWOMIRA MROŻKA W SIERADZKIM TEATRZE 
 

16 marca klasy 4D, 4G i 4H pod opieką p. prof. I. Bednarek i p. prof. S. Dęgi-Frątczak wzięły udział 
w spektaklu Tango wg S. Mrożka przygotowanym przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza 
z Wrocławia. 

„Tango” jest nie tylko parabolą obyczajową, społeczną i polityczną, ale również „biografią wewnętrzną” 
autora.(...)  obecne są w nim wszystkie tematy publiczne: zło świata i cierpienie ludzkie, niewola prawd, niewola 
własnej postawy, niewola bycia  z drugim człowiekiem, śmierć. Lecz pojawiają się jak gdyby odwrócone. 

Dramat Mrożka jest jedną z lektur, więc z pewnością warto było zobaczyć jego wersję sceniczną! 
Ibis 

 
Siódmy w roku szkolnym 2017/2018 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Izabela Biernaczyk, 

Daria Błazik i Monika Wlazło (2G), Paulina Dybka i Ilona Dziadek (3D), Patrycja Ozdoba (3a), Magdalena Wojtkiewicz (1L) 
pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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Rok z książką: 
 

GAYLE FORMAN: ZOSTAŃ, JEŚLI KOCHASZ 
 
Gayle Forman – amerykańska pisarka i dziennikarka urodzona 5 VII 

1970 r. w Los Angeles. Autorka najbardziej znana jest z bestsellerowej 
książki pt. Zostań, jeśli kochasz, jak i z innych książek, głównie 
kierowanych do „młodych dorosłych:, jak np. Zostaw mnie, Byłam tu czy 
Zawsze stanę przy tobie. 

Zostań, jeśli kochasz to wzruszająca opowieść o bardzo uzdolnionej 
wiolonczelistce – Miji, która podczas wycieczki ze swoją rodziną ulega 
wypadkowi samochodowemu. Giną w nim jej rodzice, a młodszy braciszek, 
Teddy, umiera w szpitalu. Dziewczyna sama jest niejako w stanie 
zawieszenia, między śmiercią a życiem. Nie wie  jak i czy wróci do 
swojego ciała. Musi podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji, w 
której wspierają ją najbliżsi. Jej rodzina, przyjaciele i chłopak próbują ją do 
tego przekonać na różne sposoby; groźbą jak i prośbą. Książka ukazuje na 
przemian jej wspomnienia, jak i sytuację, która dzieje się w szpitalu. 

Czy Mia sie podda? Czy będzie walczyć? Jak potoczą się jej własne 
losy? 

Książka jest bardzo wzruszająca i warta polecenia. 
Daria Błazik (2G) 

 
PS Książka ta jest w zbiorach biblioteki szkolnej. 
 

CECELIA AHERN: LOVE, ROSIE 
 

Rosie Dunne i Alex Stewart od dzieciństwa byli ze sobą nierozłączni, 
spędzali razem niemal każdą wolną chwilę, wspierali się w trudnych dla siebie 
momentach, oddawali odległym marzeniom, planowali również wspólną 
przyszłość. Niestety długoletnią przyjaźń przerwała niespodziewana 
przeprowadzka, którą zaplanowali rodzice młodego chłopca. Ojciec Alexa 
otrzymuje ofertę atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w Bostonie, którą postanawia 
przyjąć. Bohaterowie, pomimo dzielących ich tysięcy kilometrów, starają się 
jednak utrzymywać ze sobą kontakt. Gdy kilkanaście lat później w życiu Rosie 
pojawia się dziecko, młoda matka nie do końca radzi sobie z nieplanowanym 
macierzyństwem. Narastającą frustrację pogłębiają kolejne nieudane związki i 
problemy w życiu osobistym. Bohaterka od dłuższego czasu zamierzała opuścić 
rodzinne miasto, aby dołączyć do swego przyjaciela w USA i spełnić marzenie o 
wspólnej, szczęśliwej przyszłości. Przewrotny los postanowił jednak 
pokrzyżować te plany. Każde z nich decyduje się więc ułożyć swoje życie na 
nowo. Jak? – sięgnij po książkę… 

Polecam 
Monika Wlazło (2G ) 

A może do kina? 
 

Więzień labiryntu: lek na śmierć 
 

Więzień labiryntu: lek na śmierć to kolejna ekranizacja powieści autora filmów fantastycznonaukowych, Wesa 
Ball. Światowa premiera odbyła się 17 stycznia 2018 roku. 

Film ten jest spektakularnym finałem epickiej sagi o Więźniu labiryntu. Thomas staje na czele grupy zbiegłych 
Streferów, którzy wyruszają z ostateczną misją. Jeśli chcą ocalić swych przyjaciół, muszą wkraść się do legendarnego 
Ostatniego Miasta kontrolowanego przez DRESZCZ labiryntu, który kryje w sobie najniebezpieczniejszą 
z dotychczasowych pułapek. Ci, którzy wyjdą z niej żywi, poznają odpowiedzi na pytania, które Streferzy zadają sobie 
od chwili, gdy znaleźli się w pierwszym labiryncie. 

Film ten mi się bardzo spodobał. Pokazuje, że dla przyjaźni jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wszystko. Bardzo 
polecam ten film, zarówno tą część jak i pozostałe, osobom, które lubią akcję bo jest tam jej dużo. 

Magdalena Wojtkiewicz (1L) 
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KIERMASZ WIELKANOCNY 
TWI „ZAMKOWA 15” 

 
23 marca odbył się Kiermasz wielkanocny 

zorganizowany przez członków Towarzystwa Wspierania 
Inicjatyw „Zamkowa 15”. Podczas kolejnych przerw 
uczniowie i nauczyciele mogli kupić babeczki 
przygotowane przez Patrycję Lipkę, Emilię Stangret z 
kl. 2G, Milenę Mazur z kl.1D, Kacpra Sobczaka z kl. 
1L; ciasteczka owsiane i sernik upieczone przez 
Patrycję Szałek i Patrycję Tomczyk z kl. 1L oraz 
owocowe sałatki przygotowane przez Weronikę 
Zwierzak, Milenę Walczak i Jesikę Stolecką z kl. 1L. 

W ofercie były także wielkanocne palemki. Za 
dekorację stoiska odpowiedzialne były: Klaudia 
Śniegula i Natalia Wolarz z kl. 1D. Dochód z kiermaszu 
w całości przekazany został na cele statutowe 
Towarzystwa. 
 

„OBYCZAJE ŚWIĄTECZNE W RÓŻNYCH 
REGIONACH POLSKI DAWNIEJ I DZIŚ” 

 
W środę 4 kwietnia odbył się konkurs „Obyczaje 

świąteczne w różnych regionach Polski dawniej i dziś” 
zorganizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 
„Zamkowa 15”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu 
składającego się z 15 pytań (maksymalnie można było 
uzyskać 15 punktów). Wzięło w nim udział 6 klas: I D, 
I G, I L, I L, I a, I b. 

Wygrała klasa I L, uzyskując 13 punktów, drugie 
miejsce zajęła – klasa I D z liczbą 12 punktów, a trzecie 
– klasa II L -11 punktów. 

Wyniki pozostałych klas przedstawiają się 
następująco: klasa I b – 6 punktów, klasa I G – 4 punkty, 
klasa I a – 4 punkty. Wręczenie dyplomów i nagród 
odbyło się 10 kwietnia. 

Ibis 
 

„MOTOR SHOW” W POZNANIU 
 

W piątek 6 kwietnia na wycieczkę do Poznania na 
targi „Motor Show” wybrali się logistycy z klasy 1L, 2L i 
3L pod opieką p. prof. K. Siwki i A. Jabłońskiej. 

Targi „Motor Show” to jedna z większych imprez 
motoryzacyjnych w Europie i największe tego typu 
wydarzenie w Polsce. Na targach mieliśmy możliwość 
zobaczyć najnowsze auta, ciężarówki, motory oraz inne 
pojazdy. Mogliśmy je zarówno zobaczyć,  jak też i do 
niektórych wsiąść. Atrakcją również były sławne osoby, 
z którymi można było sobie zrobić zdjęcie, uzyskać 
autograf oraz posłuchać wywiadów, których chętnie 
udzielali. 

Wycieczka mi się bardzo podobała. Obfitowała 
w wiele atrakcji, nikt z nas się nie nudził. 

Bardzo zachęcam wszystkich do pojechania za rok 
do Poznania na targi „Motor Show”. 

Magdalena Wojtkiewicz (1L) 

 
KOMUNIKATY 

 
We wtorek 20 III na lekcjach 1-3 uczniowie uczest-

niczyli w rekolekcjach wielkopostnych w sieradzkiej farze. 
W piątek 23 III odbyło się ostatnie spotkanie z ro-

dzicami uczniów klas maturalnych. 
We wtorek 27 III w XI konferencji profilaktycznej 

ogólnopolskiego dnia trzeźwości pt. Włącz myślenie – 
wyłącz uzależnienie wzięli udział uczniowie z klasy 2a i 3a 
pod opieką p. prof. G. Brodackiego i J. Ziarnika. 

Od początku kwietnia w bibliotece szkolnej można 
zapoznać się z wystawą okolicznościową poświeconą życiu 
i twórczości Wisławy Szymborskiej z okazji 95 rocznicy 
urodzin poetki. 

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawo-
dzie został przeprowadzony w środę 11 IV. 

Zajęcia z doradcami zawodowymi odbyły się w nast. 
klasach i terminach: 3H – 12 IV, 3D – 13 IV, 3G – 16 IV 
i 3L – 18 IV. 

W poniedziałek 16 IV w sali 112 została 
przeprowadzona kolejna w tym roku szkolnym akcja 
krwiodawstwa; krew oddało 11 osób. 

We wtorek 17 IV klasa 3D obejrzała w Łodzi wystawę 
pt. Leonardo da Vinci wraz z p. prof. K. Smus. 

W czwartek 19 IV na wycieczkę „Śladami 
średniowiecznej Polski” wybrały się klasy 2a i 2c wraz 
z p. prof. R. Brzezieckim, S. Dęgą-Frątczak i M. Skoczylas. 
 

JAK DOSZŁO 
DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI? 

 
Taki był temat przewodni spotkania uczniów naszej 

szkoły z panem Jackiem Jordanem w Bibliotece 
Pedagogicznej 17 kwietnia 2018 r. Uczniowie klasy 3a 
Branżowej Szkoły I stopnia mogli wysłuchać prelekcji na 
tak ważny dla nas Polaków temat. Celem spotkania było 
przybliżenie uczestnikom zasad patriotyzmu i obywatel-
skiego wychowania. 

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała faktów 
z historii dotyczącej odbudowy Państwa Polskiego po 
zaborach. Opiekunami uczniów na spotkaniu była Pani 
Jolanta Pietrzak i Pani Marta Chudecka z OHP 
w Sieradzu.       (M. W.). 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

Sałatka z wędzonym łososiem 
 
Składniki: 

• 200 g wędzonego łososia 
• ser feta 

• sałata lodowa 
• duża czerwona cebula 

• pieprz 
• sok z cytryny 

 
Przygotowanie: 

Sałatę rwiemy na kawałki, układamy na talerzu. Na to kładziemy pokrojoną w kostkę fetę. Łososia dzielimy 
na kawałki i kładziemy na fetę. Lekko skrapiamy sokiem z cytryny. Cebulę kroimy w cienkie piórka i 
rozrzucamy na sałatkę. Całość możemy posypać świeżo zielonym pieprzem. 
 

Naleśniki zapiekane po meksykańsku 
 
Składniki: 
8 – 10 naleśników  
• 350 g tartego sera typu żółta mozzarella (nie biała w zalewie) 
• 1 łyżeczka suszonego oregano 
• 1/2 łyżeczki płatków chili 
• świeża kolendra lub natka pietruszki 
Farsz: 
• 2 łyżki oliwy 
• 1 cebula 
• 2 ząbki czosnku 
• 400 g mielonego mięsa (drobiowego lub wieprzowego lub mieszanego) 
• przyprawy: 2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku, 2 łyżeczki suszonego oregano, 1 łyżeczka kurkumy, 
1 łyżeczka kminu rzymskiego, sól i pieprz 
• 1 szklanka bulionu 
• 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego 
• 1 puszka czerwonej fasoli 
• 1 puszka kukurydzy 
Sos pomidorowy: 
• 2 łyżeczki oliwy 
• 1 ząbek czosnku 
• 1 puszka krojonych pomidorów 
• 1 łyżeczka suszonego oregano 

Usmażyć naleśniki 
FARSZ 

Na dużej patelni na oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę (ok. 7 minut). Pod koniec dodać 
przeciśnięty przez praskę czosnek. 

Dodać zmielone mięso i mieszając smażyć przez ok. 10 minut. Dodać przyprawy i wymieszać, smażyć przez 
5 minut. 

Wlać bulion i dodać przecier pomidorowy. Wymieszać, przykryć i gotować przez ok. 10 minut. 
Fasolkę wyłożyć na sitko i przepłukać bieżącą wodą, odcedzić, dodać na patelnię. Tak samo odcedzić 

kukurydzę i włożyć na patelnię. Wymieszać i gotować przez ok. 5 minut co chwilę mieszając, tym razem już bez 
przykrycia. 
SOS POMIDOROWY 

Do rondelka wlać oliwę i podsmażyć przeciśnięty przez praskę czosnek, wlać pomidory, doprawić solą, 
pieprzem i suszonym oregano, gotować przez ok. 10 minut bez przykrycia. 
ZAPIEKANIE 

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Na naleśnikach wykładać nadzienie mięsne, następnie posypać ok. 3 
łyżkami tartego sera i zwinąć rulony. Ułożyć w naczyniu do zapiekania lub na blaszce posmarowanej oliwą lub 
masłem, najlepiej z zachowaniem odstępów pomiędzy naleśnikami. 

Posmarować sosem pomidorowym, posypać tartym serem, łyżeczką suszonego oregano i płatkami chili. 
Zapiekać przez ok. 20 minut. Posypać listkami kolendry lub posiekaną natką. 
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Wiosenna sałatka z jajkiem 
 
Składniki: 

• sałata lodowa 
• świeży ogórek 

• kilka rzodkiewek 
• 4 jaja, szczypiorek 

• oliwa z oliwek 
• sól, pieprz 

Przygotowanie: 
Sałatę umyć i porwać na kawałki. Jajka ugotować na twardo i pokroić w ósemki. Rzodkiewkę, ogórka pokroić w 

paseczki. Szczypiorek posiekać. Przyprawić solą i pieprzem, dokładnie wymieszać, polać oliwą z oliwek. 
 

Budyń marchewkowy: 
 
Składniki: 

• mleko 250 ml 
• marchewka 150 g 

• czekolada biała 5-10 g 
• mąka ziemniaczana 2 1⁄2 g 

• skórka z pomarańczy 40 g 
• dżem pomarańczowy 30 g 
• cynamon 

Przygotowanie: 
Marchew obrać, pokroić w półtalarki. 200 ml mleka zagotować, do mleka dodać marchew i skórkę pomarańczy, 

gotować na małym ogniu aż marchewka będzie miękka. Mleko z marchewką zmiksować  blenderem na gładki krem, 
dodać czekoladę i wymieszać  żeby się rozpuściła. Mus mleczno-marchewkowy ustawić na małym ogniu. Pozostałe 
mleko połączyć z mąką ziemniaczaną, wlać do musu, mieszać, aż zacznie bulgotać i powstanie gładki jednolity budyń. 
Budyń przełożyć do miseczek, na wierzchu każdego wyłożyć po łyżeczce dżemu pomarańczowego, oprószyć 
cynamonem. 

Smacznego !!! 
 

DYKTANDO Z NIEMIECKIEGO 
  

W czwartek 19 IV już po raz ósmy odbyło się 
szkolne dyktando z j. niemieckiego. Z niemiecką 
ortografią zmierzyło się aż 26 uczniów: Wiktoria 
Adamczewska, Julia Bartczak, Paulina Dybka, Ilona 
Dziadek, Małgorzata Garncarek, Gabriela Gonerska, 
Patryk Góra, Klaudia Każmierczak, Karolina Kosatka, 
Monika Kozielska, Katarzyna Morawka, Karolina 
Pędzik, Łukasz Piątek, Karina Plichta, Aleksandra 
Podsiadła, Jakub Polewski, Justyna Posmyk, Martyna 
Rosiak, Faustyna Sanocka, Kamil Sowała, Natalia 
Sprengel, Patrycja Szałek, Eliza Ubych, Angelika 
Winiarek, Milena Włochacz i Marta Wolińska. 

Najlepsza okazała się Faustyna Sanocka (4G), 
a wyróżnieniem uhonorowano Karolinę Pędzik (4D). 

Nad przebiegiem tegorocznego dyktanda czuwały 
panie prof. K. Domagalska i K. Krawczyk. 

„POMARAŃCZOWO I SPORTOWO” 
 

W poniedziałek 9 kwietnia wzięliśmy udział 
w imprezie sportowej pod hasłem „Pomarańczowo 
i Sportowo – ze szkoły na igrzyska olimpijskie śladami 
olimpijczyka Artura Kozłowskiego".  Zawody 
realizowane są w ramach projektu „Sport Wszystkich 
Dzieci na rok 2018” i współfinansowane ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronat nad 
cyklem objął poseł na Sejm RP, sekretarz stanu 
w KPRM, minister Grzegorz Schreiber. 

Nasza szkolna drużyna w składzie: Błażej Grzanka, 
Bartosz Bieniaszek, Kacper Sobczak, Łukasz Piątek, 
Damian Zuska zajęła II miejsce i awansowała do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie się w Zduńskiej Woli 
8 października 2018 roku. 

Opiekunem naszej drużyny był p. prof. Marek 
Przybył. 

 



  „Kurier Zamkowy” nr 7/2017/2018  9 
 

 

 

KONKURS FRYZJERSKI  
W PABIANICACH 

 
W czwartek 19 IV2018 r. w Zespole Szkół nr 3 w 

Pabianicach odbył się VI Powiatowy Konkurs Fryzjerski 
„Kreator”.  W konkursie wzięły udział dwie uczennice 
naszej szkoły z kierunku technik usług fryzjerskich: 
Aleksandra Bryś i Milena Walczak. Uczennice zostały 
przygotowane przez panie prof. Monikę Plewińską 
i Magdalenę Maciejewską-Sudę. Nasze reprezentantki 
dopingowały uczennice z naszej szkoły pod opieką 
p. prof. Moniki Plewińskiej i Jacka Gruszki. Tematem 
tegorocznego konkursu był „Charleston Dance”. 

Z przyjemnością informujemy, że trzecie miejsce 
i cenne nagrody zdobyła uczennica klasy 1L, Milena 
Walczak.           (J. G.) 
 

„HONOR I OJCZYZNA” 
 

TWI „Zamkowa 15” w środę 18 IV 2018 r. 
zorganizowało spotkanie w ramach cyklu „Świadkowie 
historii”: „Józef Piłsudski – mąż, ojciec, przyjaciel”. Tym 
razem na zaproszenie p. prof. Iwony Bednarek przyjechał 
do naszej szkoły prezes Zarządu Oddziału Ziemi 
Łódzkiej Związku Piłsudczyków RP, a jednocześnie 
wieloletni wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, 
Ryszard Juśkiewicz. Pan Ryszard z wielką swadą 
opowiadał o prywatnym życiu Marszałka, odpowiedział 
na wiele pytań uczniów, a także przeegzaminował ich 
z historycznej wiedzy. Atrakcją spotkania był strój 
legionisty i szabla z napisem: „Honor i ojczyzna”. 

Ibis 
 

NASZA MŁODZIEŻ Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ 
 

W poniedziałek 7 maja uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej wzięli udział w dwóch spotkaniach w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Sieradzu (o godz. 8.00 i 10.00). Pan Zbigniew Łuczak, dyrektor biblioteki, zaprezentował 
młodzieży wnętrze książnicy po remoncie oraz poinformował o literaturze patriotycznej, która jest w jej zbiorach. 
Następnie w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z p. prof. Januszem Ziarnikiem, który przybliżył uczniom swoją 
książkę pt. Ukryte w kronice Sieradza. 

Wiadomości uzyskane od pana dyrektora oraz książka p. prof. J. Ziarnika spotkały się z żywym 
zainteresowaniem młodzieży. Mamy nadzieję, że z ochotą będą odwiedzać MBP w Sieradzu i korzystać z jej 
księgozbioru. 
 

Dar 
 

Kilka dni temu obejrzałam interesujący australijski thriller w reżyserii Joela Edgertona pt. Dar. Jego światowa 
premiera odbyła się 30 VII 2015 roku, a w Polsce nastąpiła 7 VIII 2015 roku. 

Film ten opowiada o młodym małżeństwie: Simon i Robin, którzy kupują wymarzony dom, by  rozpocząć w nim 
nowe życie. Przyszłość zapowiada 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 
początkowo wydawało. Kimś, kogo łączy z Simonem mroczna przeszłość, a za którą trzeba będzie zapłacić. 

Film mi się bardzo podobał. Ukazuje, że każdy człowiek  może się z czasem okazać kimś innym niż myślimy, ale 
nie jest też powiedziane, że tak się musi stać. Bardzo polecam ten film. 

Magdalena Wojtkiewicz (1L) 
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SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI 

 
We wtorek 24 kwietnia w naszej szkole odbyło się 

spotkanie z pracodawcami  naszego regionu dotyczące 
projektów realizowanych przez ZSP Nr 2. Podczas 
spotkania Pani dyrektor Magdalena Marciniak 
podsumowała już zakończony projekt „Kompleksowy 
program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
2 w Sieradzu” oraz wprowadziła w tematykę 
rozpoczynającego się projektu „Program rozwoju 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”. 
Oba projekty dofinansowane są z Funduszy Europejskich 
RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Celem projektów jest podniesienie kompetencji 
zawodowych uczniów poprzez staże zawodowe i kursy 
kwalifikacyjne oraz nauczycieli – poprzez studia 
podyplomowe oraz kursy i szkolenia. 

Podczas spotkania obecnością zaszczycił nas 
Naczelnik Wydziału Oświaty, pan Józef Jura. Obecna 
była również Pani Aleksandra Kowalik – przedstawiciel 
koordynatora projektu firmy Project Hub z Poznania. 

Podczas spotkania dwie firmy zostały uhonorowane 
Znakiem Jakości Realizacji Praktyk MENTOR 2018:  
- Centrum Organizacji Imprez „Beata” Beata 
Wróblewska ul. Sarańska 8, 98-200 Sieradz 
- Dwór Kamionacz Usługi gastronomiczne, hotelarskie, 
katering Katarzyna i Wacław Jamroziak s.c. Kamionacz 
11, 98-290 Warta. 

Wyróżnienie otrzymała również Pani Emilia Mądel 
z firmy DSS Polska sp. z o.o. za wsparcie finansowe 
uczniów ZSP Nr 2. 

Spotkanie zakończyło się rozmowami indywidual-
nymi z pracodawcami. 

P. prof. Marlena Woźniak 
 

„WIESZ SKĄD JESTEŚ 
– WIESZ KIM JESTEŚ” 

 
W czwartek 26 kwietnia w bibliotece odbył się finał 

szkolny konkursu krajoznawczego „Wiesz skąd jesteś – 

wiesz kim jesteś”. W eliminacjach do finału, które 
przeprowadzono w dniach 16-17 kwietnia  wzięło udział 
stu uczniów, natomiast w opisywanym finale dziesięciu.  

Konkurs przygotowali i przeprowadzili pp. Janusz 
Ziarnik i Jacek Gruszka. 

Pięciu najlepszych uczestników finału to: Szymon 
Płóciennik (3G), Błażej Grzanka (3L), Weronika 
Kokoszka (3L), Paula Mientkiewicz (3L) i Wiktoria 
Kasprzyk (2L). 

Wymienieni uczniowie będą uczestniczyć w finale 
międzyszkolnym konkursu, który odbędzie się 28 maja 
br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. 

P. prof. Jacek Gruszka 
 

SZKOŁA PRZY ZAMKOWEJ WE 
WSPOMNIENIACH NAUCZYCIELI 

 
W czwartek 5 kwietnia mieliśmy okazję spotkać się 

z byłymi paniami dyrektor: p. Ignacją Budą i p. Anną 
Podeszwową oraz p. Stanisławą Radomską – 
emerytowaną nauczycielką języka rosyjskiego, które 
przez wiele lat pracowały w naszej szkole. 
Zorganizowane zostało przez TWI „Zamkowa 15” 
w ramach cyklu „Świadkowie historii”. Wzięli w nim 
udział uczniowie z kl. 2D, 2G i 3H oraz p. prof. 
Z. Grzesiak i p. prof.  B. Wysota, które są absolwentkami 
szkoły przy Zamkowej. Zaproszone Panie przypomniały  
m. in. ciekawą historię ZSP nr 2 w Sieradzu, pokazały 
archiwalne zdjęcia i monografię, przytoczyły zabawne 
wątki z życia szkoły, wspominały też swoich uczniów, 
wycieczki, obozy harcerskie. Pani prof. B. Wysota 
opowiedziała nam o swojej wychowawczyni –  
pani A. Podeszwowej i serdecznie podziękowała jej za 
opiekę oraz wsparcie w czasie nauki. 

Na koniec mogliśmy przejrzeć kroniki szkolne, 
w których umieszczane są sprawozdania  z różnych 
uroczystości szkolnych, a także zdjęcia uczniów 
i nauczycieli biorących udział w opisywanych 
wydarzeniach. 

Izabela Biernaczyk (2G) 
 

Fot. p. prof. Jacek Gruszka 


