
„SPRZEDAWCA ROKU 2016” 
 

 
(fot. p. J. Pietrzak) 

 
W dniu 11 marca 2016 odbył się w naszej szkole 

konkurs „Sprzedawca Roku 2016”. Po raz dziewiąty 
uczniowie ZSZ wzięli udział w tym przedsięwzięciu. 
W tym roku gościliśmy uczniów z trzech szkół: ZSP 
w Błaszkach, ZSP w Złoczewie i ZSP w Poddębicach. 
Oczywiście naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 
3a i 2a. Rywalizacja była ogromna. Uczennice wzięły 
udział w 4 etapach konkursu. 
I etap – rozwiązanie testu z wiedzy teoretycznej 
II etap – zaplanowanie działań promocyjnych dla sklepu 
określonej branży 
III etap – przygotowanie towarów do sprzedaży 
IV etap – obsługa klienta i dokumentacja sprzedażowa. 

Po każdym etapie odpadały 4 osoby.  Cały konkurs 
oceniały panie: Marlena Woźniak, Jolanta Pietrzak – 
komendant OHP w Sieradzu i Sylwia Smorawska- 
Gierczyńska (autorka zadań konkursowych). 

Wyniki konkursu: 
1. Angelika Basior – ZSP w Błaszkach 
2. Weronika Ilkow – ZSP Nr 2 w Sieradzu 
3. Aleksandra Ciuruś – ZSP w Błaszkach. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia, 
a trzy pierwsze osoby nagrody rzeczowe. Gratulujemy 
i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku. 

P. prof. Marlena Woźniak

 

Radosnych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności 
 

życzą 
 

Redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego” 

 
 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY 
 

We wtorek 22 III odbył się w ZSP Nr 2 w Sieradzu 
Szkolny Konkurs Czytelniczy. 

Tak, to nie jest pomyłka – w naszej szkole młodzież 
nie tylko potrafi czytać, ale nawet zgłasza się m a s o w o 
do pisemnego rozwiązania testu dotyczącego znajomości 
treści dwóch prozatorskich tekstów literackich. A cóż to 
za dzieła musieli pokonać? Czekała na nich XIX-wieczna 
nowela B. Prusa pt. Przygody Stasia oraz XX-wieczna 
książka Erica Emmanuela  Schmitta Oskar i pani Róża. 

W konkursie wzięły udział wszystkie klasy – oprócz 
maturalnych (bo te mają wystarczająco dużo czytania). 
Regulamin zakładał, że do konkursu mogą przystąpić 
indywidualnie 2 lub 3 osoby z każdej klasy, ale 
zainteresowanie „Czytelników z Zamkowej” przerosło 
organizatorów. Do udziału zgłosiło się 62 uczniów! 
Pięknie, prawda? Tylu młodych ludzi z naszej szkoły 
czyta książki! Ba, cóż to znaczy przeczytać? Najpierw 

trzeba było zdobyć te pozycje, a to podobno nie było aż tak 
łatwe, zważywszy, że w bibliotekach położonych na 
terenie miasta znajduje się jedynie kilka sztuk zalecanych 
do przeczytania dzieł. 

Przeczytali, przybyli, w większości zestaw 
konkursowy wypełnili, a teraz oczekują na wyniki 
i nagrody. A jest o co walczyć – za zajęcie I, II lub III 
miejsca w konkursie uczeń, oprócz nagrody książkowej, 
otrzyma cząstkową ocenę celującą z języka polskiego oraz 
podwyższoną ocenę z zachowania! Panie polonistki, które 
zainicjowały i przeprowadziły ów wyjątkowy konkurs, 
nagrodzą także ocenami bardzo dobrymi z języka 
polskiego pozostałych konkursowiczów, którzy zdobędą 
minimum 50% punktów z testu  

A kto nie zna jeszcze wyżej wspomnianych pozycji
książkowych, to serdecznie polecam 

P. prof. Sylwia Dęga-Frątczak
 

PS Wyniki konkursu czytelniczego przedstawimy 
w kolejnym numerze „Kuriera Zamkowego”. 
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Rok z książką: 

W. S. Reymont: Chłopi, cz. III Wiosna 
Rezurekcja 

 
Na drogach było pusto i ciemno, w chałupach gasły 

światła i przechoǳili już ostatni luǳie, jeno na 
kościelnym placu stały gęstwą wozy z wyłożonymi 
końmi, że tylko tupoty a parskania roznosiły się 
w mroku, a pod ǳwonnicą czerniały dworskie powozy. 

Hanka jeszcze raz w kruchcie cosik pomajdrowała 
kiele stanika i spuściwszy chustę na plecy, jęła się ostro 
przepychać do przednich ławek. 

Kościół już był jakby nabity, ściżbiony naród kłębił 
się i wrzał niby woda, z poszumem pacierzy, wzdychań, 
kaszlów a pozdrawiań, i kołysał się od ściany do ściany, 
aż się od tego naporu kolebały chorągwie w ławki 
pozatykane i te świerczaki, którymi umaili ołtarze 
i ściany wszystkie. 

Ledwie co się przepchała do swojego miejsca, kiej 
proboszcz wyszedł z nabożeństwem, i wraz też jęły się 
z gęstwy rwać głośne wzdychy i te ręce szeroko 
rozwoǳone. Klękali kornie cisnąc się coraz barzej, że 
wnet cały naród był na kolanach, ramię przy ramieniu, 
dusza przy duszy, jako to pole nasaǳone głowami, że ino 
w tym rozkołysanym źǳiebko, człowieczym łanie oczy 
się mrowiły, połyskliwie kiej motyle niesąc się ku 
ołtarzowi wielkiemu, na figurę Jezusa martwychwsta-
łego, któren stojał nagi, skrwawiony, ranami pokryty i w 
płaszcz czerwony jeno przyoǳiany z chorągiewką 
w ręku. (…) 

W ławkach stojących z boku ołtarza modliły się na 
książkach ǳieǳiczki z Rudki, z Modlicy i ǳieǳicówny 
z Wólki, a ǳieǳice stojały we drzwiach zakrystii, 
poreǳając cosik; na stopniach ołtarza stojała z daleka 
młynarzowa i organiścina, sielnie wystrojone. Zasie 
przed kratą, tam, kaj było miejsce la najpierwszych 
gospodarzy lipeckich, które zawżdy stróżę trzymali w 
czas nabożeństwa, baldach nosili nad dobroǳiejem i pod 
ręce go wiedli na procesjach, klęczały teraz gęstą ławą 
chłopy z drugich wsi, że ledwie było można dojrzeć 
mięǳy nimi wójta, sołtysa i ten czerwony łeb kowalowy.  

Szczęściem, co dobroǳiej w tę porę rozpoczynał 
kazanie i rumor się czynił na kościele, gdyż powstawali 
z klęczek, cisnąc się jeszcze barzej ku ambonie 
i zaǳierając głowy w górę, ku księǳu, któren o Męce 
Pańskiej powiadał i o tym, jak go to paskudne Żydowiny 
ukrzyżowały, że to świat przyszedł zbawić, że 
sprawiedliwość chciał dawać pokrzywǳonym, że za 
biedotą się upominał. Tak rzewliwie owe krzywdy 
Pańskie na oczy przywoǳił, jaże się gorąco robiło 
i niejedna pięść chłopska zwierała się na odemstę, a babi 
naród w głos szlochał czyniąc sprawę wedle nosów. 

Długo nauczał wykładając wszystko dokumentnie, 
jaże kajś niekaj oczy kleiły się śpikiem, a po kątach już 
na dobre drzemali, ale pod koniec zwrócił się prosto do 
narodu i wychylony z ambony, jął sielnie wytrząchać 
pięściami a krzyczeć, jako co dnia, co goǳina i na 
każdym miejscu Jezus umęczon jest przez grzechy nasze, 
zabit przez złoście, bezbożności a nieposłuszeństwo 

prawom boskim, jako każden człowiek krzyżuje Go 
w sobie, nie pomnąc na Jego rany ni krew świętą, wylaną 
dla naszego zbawienia! 

Ryknął ci na to cały naród i płacze, szlochania kiej 
wicher rozniesły się jękiem wstrząsającym po kościele, 
aż przestał mówić. Dopiero kiej przycichli, zaczął znowu, 
ale już radośnie i krzepiąco, o Zmartwychwstaniu 
Pańskim powiadać. O onej zwieśnie, jaką Pan w dobroci 
swojej czyni co rok człowiekowi grzesznemu i czynić 
bęǳie aż do owej pory, kiej Jezus powróci znowuj na 
świat, by sąǳić żywe i pomarłe, by harde poniżać, 
grzeszne w ogień piekielny na wiek wieków spychać, 
a sprawiedliwe po prawice swojej saǳać w chwale 
wiekuistej! Jako przyjǳie ten czas, iże wszelka 
niesprawiedliwość ustanie, wszelka krzywda weźmie 
zapłatę, a płakania cierpiących ustaną i zło panować nie 
bęǳie… 

I tak gorąco to mówił, tak poczciwie, że każde słowo 
kiej słodkość lało się w serca i kieby słońce rozpalało 
w duszach, że ǳiwna błogość przejmowała wszystkich, 
jeno lipeckie luǳie zatrzęsły się z żalu i przypomnienia 
krzywd tak boleśnie ścisnęły dusze, jaże ryknęli wraz 
z płaczem, krzykiem, szlochaniem i walili się krzyżem na 
podłogę, tym jękiem żalnym, tym skrzybotem 
serdecznym wołając o zmiłowanie i poratunek… 
Zakotłowało się w kościele, płacz się podniósł 
powszechny i krzyki, ale wnet pomiarkowali druǳy i jęli 
podnosić lipeckie kobiety, usaǳać je a krzepić dobrymi 
słowy, a dobroǳiej poczciwy ocierając łzy rękawem 
wołał, że Pan Jezus doświadcza tych, których miłuje, iż 
chociaż zawinili, kara rychło się skończy, bych jeno 
dufali w miłosierǳie Pańskie, a lada ǳień powrócą 
wszystkie chłopy… 

Uspokoili się po tych słowach, ulżyło im galanto 
i dufność wstąpiła w serca. 

A gdy wnet potem ksiąǳ zaintonował u ołtarza 
pieśń Zmartwychwstania, kiej organy wtórem huknęły 
z całej mocy, kiej ǳwony zaśpiewały na cały świat, 
a dobroǳiej z Przenajświętszym Sakramentem jął 
zstępować ku narodowi w sinym obłoku kaǳideł 
i ǳwonnej wrzawie, pieśń buchnęła ze wszystkich 
garǳieli, zakolebała się ciżba, palący wicher uniesienia 
osuszył łzy i porwał dusze, iż naraz społem, kiej ten bór 
człowieczy, rozchwiany i śpiewający jednym, ogromnym 
głosem, ruszył procesją za proboszczem, któren 
monstrancję ǳierżył przed sobą, że jakoby słońce 
złociste, słońce promieniejące rozgorzało nad głowami, 
płynąc z wolna skroś gęstwy nieprzeliczonej, wskroś 
świateł jarzących, w kaǳielnych dymach ledwie 
dojrzane, śpiewaniami opowite i przez oczy wszystkiego 
narodu, i przez serca wszystkie z miłością niesione… 

Obchoǳili kościół we środku a wolniuśko, noga za 
nogą, cisnąc się w strasznej ciasnocie i śpiewając z całej 
mocy, a organy wciąż grały, a ǳwony bezustannie 
biły…  
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Alleluja! Alleluja! Alleluja! Huczał kościół, aż mury 

się trzęsły, śpiewały serca wszystkie i garǳiele, a te 
głosy płomienne i ogniem nabrzmiałe niby żar-ptaki rwa- 

 
 

 
ły się z krzykiem wesela ogromnym, kołowały pod 
sklepieniami, kiejby poślepłe w upale, i w noc wiośnianą 
płynęły, na słońca się gǳiesik niesły, we wszystek świat, 
kaj jeno uniesieniem dusze człowiecze sięgają…

„ŚWIĘTA JOANNA BERETTA MOLLA – ŻYCIE I OFIARA” 
 

 
W tym roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu już po raz dziesiąty przeprowadził 

międzyszkolny konkurs  o świętych, tym razem nt. „Święta Joanna Beretta Molla – życie i ofiara”. 
Konkurs ten,  jak co roku, ma na celu upowszechnianie wiedzy o świętych i błogosławionych kościoła 

katolickiego i promowanie ich postawy wśród młodzieży. Biorą w nim udział uczniowie z sieradzkich szkół średnich. 
Na etapie szkolnym wybiera się 5 najlepszych uczniów z danej szkoły, którzy następnie biorą udział w etapie 
międzyszkolnym. W każdym roku tematem konkursu jest inny święty lub błogosławiony. Pomysł, aby dziesiątą 
edycję konkursu poświęcić Joannie Beretcie Molli zrodził się jeszcze w ubiegłym roku, który był obchodzony 
w Kościele jako Rok Rodziny. Joanna całe swoje życie poświęciła rodzinie, co więcej oddała je ratując życie swojego 
czwartego dziecka. 

W tym roku zwyciężyła Monika Chrońska z II LO im. S. Żeromskiego. Drugie miejsce zajęła Katarzyna 
Chrońska z tego samego liceum, a trzecie Justyna Kolba z naszej szkoły. Od czterech lat konkursowi patronuje, otacza 
go swoją troską i funduje nagrody łódzki oddział Civitas Christiana, któremu wraz z Panią Dyrektor składam wielkie 
podziękowanie. Dziękuję również wszystkim uczestnikom konkursu, a także p. prof. Katarzynie Borkowskiej 
i katechetom z innych sieradzkich szkół średnich za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu. 

P. prof. Dariusz Danielewski 
 

(fot. p. prof. K. Borkowska) 
 

Szósty w roku szkolnym 2015/2016 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Patrycja Ozdoba (1a), 
Beata Rył, Justyna Wlazło i Patrycja Żurawska (2D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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WIERSZE NA ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 
 

Zmartwychwstały 
 
Spokojność senna i milczenie 
w srebrnej melodii księżycowej 
na nieskończone szły przestrzenie, 
ciche na wzgórzach snując cienie 
i zatapiając się w parowy. 
 
Wysoko kędyś po gór zboczy 
księżyc złociste słał mgławice 
płynąc w otęczy mgieł przezroczej 
i po odległej mórz roztoczy 
wiódł tęskne, lśniące swe źrenice. 
 
Świat w nocnym chylił się omdleniu 
w zadumy sennej głuche tonie 
i tylko kwiaty w zwiewnym tchnieniu 
błyszczącym w nieba zamyśleniu 
dalekim gwiazdom słały wonie. 
 
I była cisza i pustkowie 
dokoła grobu w ścianie skalnej; 
posnęli twardym snem stróżowie, 
wziąwszy swe tarcze za wezgłowie, 
z grot dzirytów błyszczał stalny. 
 
Wtem wieko z głazu wstecz opadło 
i na księżyca światło białe 
z twarzą śmiertelnie wyszedł zbladłą 
Chrystus owity w prześcieradło 
i o grobową wsparł się skałę. 
 
I jakby odchodziły owe 
moce, co Go zbudziły w grobie, 
pochylił z wolna na pierś głowę 
i siadł na wieko grobowcowe, 
czoło swe kryjąc w dłonie obie. 
 
Na jego barki i na włosy 
padała jasność złotą smugą 
i kilka kropel świetlnej rosy 
rzucały nań naskalne wrzosy… 
siedział i patrzał w pustkę długo. 
 
Na ciemnym niebie gwiazdy zbladły 
a skraj się wschodu już zabiela, 
On jeszcze siedział w sen zapadły 
i na zroszoną ziemię padły 
dwie gorzkie łzy Odkupiciela. 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
 

Wielkanoc 
 
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 
 
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką. 
 
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy1 złociste, 
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”. 
 
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie 
                                                                    płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś  

zmartwychwstałem. 
Jan Lechoń 

 
Bóg odrzucił ten kamień 

 
Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 
I wstał tak lekko z grobu, 
że na twarzach straży 
Nie było widać lęku i zdumienia 
Może nie zobaczyli nawet, 
że się świat odmienia 
 
Bóg zmartwychwstał, 
odwalił groby naszych domów 
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 
I nie przepuścił tej nocy nikomu 
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 
 
Bóg zmartwychwstał, 
odwalił groby naszych domów 
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli 
 
Bóg odrzucił ten kamień  

Ernest Bryll 
_____________ 
 

1. Kosy (przestarz.) – warkocze. 
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WŁADZA W RĘKACH KOBIET 
(rys. Patrycja Żurawska) 

 

ELŻBIETA WITEK BEATA SZYDŁO 

ANNA STREŻYŃSKA ANNA ZALEWSKA 
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KOMUNIKATY 
 

W styczniu minęła 10. rocznica śmierci księdza Jana 
Twardowskiego. Z tej okazji w bibliotece szkolnej można 
się zapoznać z wystawą okolicznościową poświęconą 
życiu i twórczości księdza-poety. 

W czwartek 11 II o godz. 10.35 w sali 209 
z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” odbyło się spotkanie 
z panem Markiem Potapskim, dyrektorem Banku Polskiej 
Spółdzielczości w Sieradzu. 

We wtorek 1 III w miejskich uroczystościach 
z okazji Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, które 
odbyły się w sali C starostwa wzięli udział uczniowie 
z klasy 1H pod opieką p. prof. Z. Kołodzieja. 

W poniedziałek 7 III został przeprowadzony próbny 
egzamin maturalny z matematyki. 

W poniedziałek 7 III Klaudia Owczarek i Maria 
Przezak (2H) reprezentowały naszą szkolę na VI 
konkursie recytatorskim poezji patriotycznej „Od 
zniewolenia do wolności” w Teatrze Miejskim. 

W dniach 8-9 III uczniowie z klasy 2H, 3H i 3a 
wzięli udział w kursie barmańskim. 

W środę 9 III na Jasną Górę pojechali maturzyści 
pod opieką wychowawców, pani dyr. M. Marciniak 
i szkolnych katechetów. 

W czwartek 10 III o godz. 14.10 w sali 07 
z inicjatywy PWI „Zamkowa 15” odbyło się spotkanie 
z p. prof. L. Tomaszewską pt. Śladami wielkich 
Mogołów, podczas którego pani profesor złożyła relację 
z pobytu w Indiach. 

W poniedziałek 14 III młodzież naszej szkoły 
uczestniczyła w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych. 
Tego dnia odbyły się ponadto zajęcia dla maturzystów, 
kurs barmański dla klasy 2G i 3G oraz próbny egzamin 
potwierdz. kwalifikacje zawodowe dla klas: 3D, 3H i 3L. 

We wtorek 15 III na targi edukacyjne do sali C 
w Starostwie Powiatowym poszły klasy maturalne pod 
opieką p. prof. R. Brzezieckiego, D. Danielewskiego, 
W. Grzesiaka i Z. Kołodzieja. 

W piątek 18 III w ramach profilaktyki uzależnień do 
Teatru Miejskiego na adaptację znanej książki My dzieci 
z dworca Zoo wybrały się klasy 1L, 2L, 2G i 4 L pod 
opieką p. prof. S. Dęgi. 

W piątek 18 III na dużej przerwie uczniowie 
należący do szkolnego wolontariatu sprzedawali 
własnoręcznie wykonane palmy, a o godz. 15.40 odbyły 

się ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami 
uczniów klas maturalnych. 

W poniedziałek 21 III w łódzkim kinie „Silver 
Screen” Historię Roja obejrzały klasy 1L i 1b pod opieką 
p. prof. K. Szymczak i J. Grątkowskiej. 

W poniedziałek 21 III na wycieczkę przedmiotową 
do biura rachunkowego wybrała się klasa 2D pod opieką 
p. prof. R. Miśkiewicz. 

We wtorek 22 III z okazji dnia trzeźwości klasy 2G 
i 2L pod opieką p. prof. G. Brodackiego i J. Ziarnika w 
Teatrze Miejskim wzięły dział w konferencji 
profilaktycznej: „Jestem trzeźwy – myślę trzeźwo”. 
Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu 
fotograficznego dotyczącego profilaktyki uzależnień. 
Z przyjemnością informujemy, że na drugim miejscu 
znalazła się fotografia Mateusza Pustelnika (1a), 
wyróżniono ponadto fotografię Emilii Salamon (3L). 

W marcu odbyły się eliminacje do ogólnopolskiego 
konkursu z języka niemieckiego i angielskiego „Pokaż 
nam język" organizowanego przez Wyższą Szkołę 
Bankową w Toruniu. W eliminacjach wzięło udział 38 
osób: 12 z języka niemieckiego i 26 z języka 
angielskiego. Do dalszego etapu przeszła Karolina 
Zarębska (3H), która będzie próbowała swoich sił 
z języka niemieckiego. W czwartek 31 III weźmie udział 
w półfinale ogólnopolskim za pośrednictwem platformy 
internetowej. 

W środę 23 III z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” 
i szkolnego wolontariatu odbył się konkurs na najlepsze 
ciasto wielkanocne. Najwyżej oceniono wypieki z klasy 
2G, a następnie z klasy 1G i 2D. 
 

(fot. M. Pustelnik) 

„Ostrożnie z miłością” 
 

Ostrożnie z miłością to zabawna komedia romantyczna Diane Stingley. Ta opowieść nie jest pierwszym lepszym 
romansem, gdzie chłopak próbuje przypodobać się dziewczynie, która dla niego nakłada tony makijażu. Bohaterowie – 
Anna Munson i Nick to dwójka zwykłych ludzi marzących o uczuciu i miłości. Na ich drodze do szczęścia staje 
zdesperowany Kupidyn, główny obserwator ich życia, który od wielu lat zajmuje się łączeniem ludzi na Planecie 
Trzydziestej Siódmej  potocznie nazywanej Ziemia. Jest przekonany, że nie ma gorszej roboty niż ta, którą on wykonuje. 
Rozczarowany i wypalony zawodowo postanawia złamać swoje dotychczasowe zasady i wysyła strzałę miłości wprost do 
serca nieświadomej tego Anny. W ten sposób Anna zakochuje się w swoim koledze z pracy Nicku już podczas pierwszej 
randki… 

Beata Rył (2D)  
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KĄCIK KUPINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 Coś na wielkanocny stół !!! 
 

SAŁATKA Z BROKUŁAMI, JAJKIEM I RZODKIEWKĄ Z SOSEM JOGURTOWYM 
 

Składniki: 
• pół torebki mieszanki sałat np. z rukolą i botwinką 
• oliwa , miód i sok z cytryny, sól i pieprz 
• sos jogurtowy:180 g jogurtu naturalnego 
• 1/3 drobno startego ząbka czosnku 

• 1/2 brokuła 
• 2 łyżki pestek dyni 
• pół pęczka rzodkiewek 
• 2 ugotowane jajka 

• 1 łyżeczka miodu 
• 1 łyżeczka oliwy 
• 1 łyżeczka soku z cytryny 
• szczypta mielonej papryki  

 
Sposób przygotowania: 

Na talerzach wyłożyć umytą sałatę. Dodać różyczki ugotowanego brokuła (gotować ok. 5 minut w lekko osolonej 
wodzie) oraz pokrojone na plasterki rzodkiewki. Doprawić wszystko solą, pieprzem, skropić mieszanką 2 łyżek oliwy, 
1 łyżki płynnego miodu i 1 łyżki soku z cytryny. Ułożyć połówki ugotowanych jajek. Polać sosem jogurtowym 
(składniki wymieszać w miseczce). Dodać pestki dyni. 
 

BARSZCZ BIAŁY WIELKANOCNY 
 
Składniki: 
• 500 g mięsa wieprzowego z kością 
(żeberka, łopatka, kości wieprzowe) 
• 1 i 1/2 łyżeczki soli 
• 500 g surowej białej kiełbasy 
• 1 włoszczyzna 
• 1 duża cebula 

• 100 g wędzonki (kiełbasy lub 
boczku) 
• 5 kawałków suszonych borowików 
kilka ziaren pieprzu 
• 2 listki laurowe 
• 5 ziaren ziela angielskiego 

• 2 ząbki czosnku 
• 1 łyżka tartego chrzanu 
• opcjonalnie – 250 ml żurku lub 
barszczu białego na mące pszennej 
• 2 łyżeczki suszonego majeranku 
• 200 g gęstej kwaśnej śmietany 18% 

 
Sposób przygotowania: 

Do dużego garnka włożyć opłukane i pokrojone na kawałki mięso, wlać 3 litry zimnej wody, posolić i gotować 
pod przykryciem przez ok. pół godziny. Następnie dodać opłukaną kiełbasę, obrane i opłukane warzywa z 
włoszczyzny, nieobraną opłukaną cebulę, wędzonkę, suszone borowiki, pieprz, liście laurowe oraz ziele angielskie. Po 
zagotowaniu „zszumować”, zmniejszyć ogień, przykryć i gotować przez ok. 1 i 1/2 godziny. Dodać rozgniecione 
końcem noża ząbki czosnku oraz chrzan. Odstawić na 15 minut, następnie przecedzić przez sitko do czystego garnka. 
Dodać zakwas na biały barszcz, jeśli go używamy, i zagotować. Gotować przez ok. 2 minuty co chwilę mieszając. Do 
wywaru dodać majeranek, pokrojoną na plasterki kiełbasę (jeśli kiełbasa była w naturalnej otoczce, nie trzeba jej 
zdejmować). Dodać ugotowane grzyby oraz, jeśli chcemy, pokrojoną na kawałeczki wędzonkę i kawałki mięsa 
wieprzowego. Zupę doprawić świeżo zmielonym pieprzem i zaprawić śmietaną: śmietanę wymieszać z 4 łyżkami 
zimnej wody, a następnie dodać stopniowo kilka łyżek zupy. Kolejno dodać zaprawioną śmietanę do garnka z zupą. 
Podgrzać na minimalnym ogniu i podawać z ugotowanym jajkiem, chlebem na zakwasie, białym serem. 
 

WIEKANOCNA BABKA DROŻDŻOWA 
 
Składniki: 

• 100 g cukru 
• 80 ml mleka  
• 40 g drożdży  

• 500 g mąki pszennej 
• 6 jaj  
• 4 żółtka 

• 200 g masła, 100 g rodzynek  
• szczypta soli  
• konfitura owocowa i lukier do dekoracji 

 
Sposób przygotowania: 

Przygotuj rozczyn z drożdży, ciepłego mleka, odrobiny cukru i części mąki. Odstaw na 30 min w ciepłe miejsce, 
by drożdże mogły się rozmnożyć. Następnie dodaj do masy resztę cukru, jajka i żółtka oraz pozostałą mąkę. Całość 
wyrób na jednolite ciasto. Podczas wyrabiania dodawaj małymi porcjami rozpuszczone, ale nie gorące masło. Na 
samym końcu dodaj szczyptę soli oraz rodzynki. Ciasto przełóż do foremek wysmarowanych tłuszczem (ciasto nie 
powinno sięgać wyżej niż połowa wysokości formy - będzie rosło przed i w trakcie pieczenia). Odstaw w ciepłe 
miejsce, by podwoiło objętość. Gdy wyrośnie, wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200 st. C i piecz ok 45 minut. Po 
upieczeniu wyjmij babkę z formy, ostudzoną udekoruj płynną konfiturą owocową oraz lukrem. 

 
Smacznego! 
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Rok z książką: 
 

„Gone: Zniknęli. Faza 1. Niepokój” Michael Grant 
 

„W mgnieniu oka znikają dorośli. Nauczyciele. Policjanci. Lekarze. Rodzice… Zostają nastolatki. Dzieci. 
Niemowlęta. Milkną telefony. Nie działa Internet. Nie ma telewizji. Nikt nie wie co się stało… Pomoc nie nadchodzi. 
Czas ucieka. W dniu swoich piętnastych urodzin znikniesz… Tak jak oni.” 

Pierwszy tom znakomitej serii dla młodzieży, inteligentny, trzymający w napięciu thriller rekomendowany przez 
króla powieści grozy, Stephena Kinga. 

W niewielkim amerykańskim miasteczku, Perdido Beach, w jednej chwili znikają wszyscy, którzy ukończyli 
piętnaście lat – nauczyciele, rodzice, sprzedawcy, kierowcy znajdujących się w ruchu samochodów. Wszyscy. Świat 
bez dorosłych nie jest tak zabawny, jak mogłoby się wydawać – w rozciągającej się wokół miasta strefie zaczyna 
rządzić prawo silniejszego. Bez stróżów porządku, opiekunów, lekarzy. Ci, którzy niedawno byli jeszcze dziećmi, 
wprowadzają własne porządki. Jednak władza deprawuje, zwłaszcza gdy sięgają po nią nieodpowiednie osoby, takie 
jak charyzmatyczny i pozbawiony zahamowań Cain. Główny bohater, Sam, stara się wyjaśnić zagadkę i nie dopuścić, 
by w miasteczku szerzyła się przemoc. Ma jednak niewiele czasu na znalezienie odpowiedzi na dręczące wszystkich 
pytania. Niedługo skończy piętnaście lat. A wtedy zniknie… 

Gorąco polecam książkę Michaela Granta, ponieważ należy ona do tych, które lubię najbardziej. Trzyma w 
napięciu do ostatniej strony. Każdy rozdział kończy się w taki sposób, że trzeba przeczytać kolejny, bo nie można się 
oderwać. Jest to ten rodzaj powieści, którą czyta równie chętnie młodzież jak i osoby dorosłe. Książka naprawdę 
godna przeczytania. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. 

Miłej lektury  
Justyna Wlazło (2D) 

 

OSCARY 2016 
 

Nagroda Akademii Filmowej znana jako Oscar to  coroczna nagroda przyznawana przez Amerykańską Akademię 
Sztuki i Wiedzy Filmowej. Nagradzane są wstępnie nominowane filmy, które w poprzedzającym roku kalendarzowym 
były wyświetlane w  kinach. Uroczystość wręczenia Oscarów odbywa się zwykle wczesną wiosną. Oscary, z 
wyłączeniem jednej kategorii, przyznawane są przeważnie filmom anglojęzycznym. Obecnie nagroda ta jest 
powszechnie uznawana za najbardziej prestiżową nagrodę filmową. 

Tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów odbyła się 28 lutego w Dolby Theatre w Los Angeles. Gala 
zorganizowana została po raz 88. Poprowadził ją Chris Rock, który był już gospodarzem wręczenia Oscarów 11 lat 
temu. Hasłem przewodnim gali wręczenia Oscarów 2016 było „We all dream in gold”. 

Najwięcej Oscarów na tegorocznej gali zdobył film „Mad Max: Na drodze gniewu" – czwarta część słynnej 
postapokaliptycznej serii George'a Millera. Film, który otrzymał dziesięć nominacji, został doceniony w aż sześciu 
kategoriach, m.in. za zdjęcia, scenografię, kostiumy czy montaż. Nominowana do dwunastu statuetek „Zjawa" 
otrzymała tylko trzy nagrody. Żadnej statuetki nie dostały takie filmy, jak „Marsjanin", „Gwiezdne Wojny: 
Przebudzenie Mocy" czy „Brooklyn". Leonardo DiCaprio i Brie Larson zgarnęli Nagrodę Akademii Filmowej za role 
pierwszoplanowe. 
 

A jak wypadli Polacy w tym roku? 
 

Najbliżej uzyskania nominacji był krótkometrażowy dokument Michała Szcześniaka pt. „Punkt wyjścia", gdyż 
znalazł się na krótkiej liście filmów, którą Akademia brała pod uwagę w ostatnim etapie selekcji. Niestety, Szcześniak 
nie powtórzył ubiegłorocznego sukcesu Tomasza Śliwińskiego i Anety Kopacz, których krótkie dokumenty uzyskały 
nominację. Nominacji do Oscara nie otrzymał również Janusz Kamiński, który był autorem zdjęć do filmu „Most 
szpiegów" w reżyserii Stevena Spielberga. 

Od dawna było też wiadomo, że z oscarowej rywalizacji o statuetkę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny 
odpadło „11 minut" Jerzego Skolimowskiego. W tym roku polska kinematografia nie powtórzyła sukcesu „Idy" Pawła 
Pawlikowskiego, ale mogliśmy kibicować „Synowi Szawła" László Nemesa, w którego obsadzie znaleźli się polscy 
aktorzy: Marcin Czarnik, Kamil Dobrowolski i Jerzy Walczak. 

Tak jak się spodziewano, tegoroczną galę zdominowała kwestia rasowa. Olbrzymie kontrowersje i protesty 
wywołał bowiem brak czarnoskórych aktorów wśród nominowanych. Prowadzący ceremonię, komik Chris Rock, 
zrobił z „białych Oscarów" motyw przewodni gali, a jego kontrowersyjne i zupełnie niepoprawne politycznie 
komentarze wyraźnie dzieliły publiczność. Tegoroczna gala była z pewnością jedną z najbardziej politycznych 
w ostatnich latach – oprócz rasy poruszono takie tematy, jak brak wrażliwości społecznej na ofiary gwałtów. 

Przyg. Patrycja Żurawska (2D) 
 


