
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
 

W piątek 29 kwietnia 2016 roku o godz. 8.00 na sali 
gimnastycznej pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów 
Technikum Nr 2 w Sieradzu. Na uroczystość przybyli: 
prezydent Sieradza - pan Paweł Osiewała oraz pani 
Elżbieta Cieślak - naczelnik wydziału oświaty Starostwa 
Powiatowego w Sieradzu. Na sali gimnastycznej byli 
obecni także wychowawcy tegorocznych maturzystów, 
panie prof. Barbara Wysota – 4D, Krystyna Laszczyk – 
4F, Jadwiga Podsiadła – 4G, Monika Grzelak – 4L, pan 
prof. Robert Trojszczak – 4H, grono pedagogiczne oraz 
absolwenci. 

Medal Primus Inter Pares, nagrodę Starosty 
Sieradzkiego i Dyrektora Szkoły otrzymała w tym roku 
Kinga Tępowska (4L), nagrodę Prezydenta Miasta 
Sieradza i Dyrektora Szkoły otrzymała Anna Andrzejak 
(4H), a nagrodę Rektora Społecznej Akademii Nauk i 
Dyrektora Szkoły – Wioletta Obała (4D). Nagrody 
książkowe z rąk Dyrektora Szkoły otrzymali: Natalia 
Adamczewska (4D), Klaudia Paś (4F), Karina Ciołek 
(4G), Klaudia Kurka (4G), Kinga Kemska (4H), Karolina 
Karbiak (4H), Patrycja Sibirska (4L), Bartłomiej Wlazły 
(4L) i Igor Zagłoba (4L). Wymienieni uczniowie na 
świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen 
powyżej 4,3. Listami gratulacyjnymi uhonorowano 
natomiast nast. uczniów: Justyna Butwicka (4D), Kinga 
Strzelczyk (4D), Marlena Giesz (4D), Anna Matusiak 
(4D), Edyta Kowalczyk (4F), Anna Olejnik (4F), Paulina 
Klucha (4H), Dawid Grochulski (4H), Sylwia Kędzia 
(4H), Ewelina Trzeciak (4H), Mateusz Mikołajczyk (4L) 
i Patrycja Walczak (4L). 

Po oficjalnej części uroczystości grono 
pedagogiczne, goście i absolwenci obejrzeli program 
artystyczny przygotowany przez uczniów z klasy 3L, 3G, 
2H, 2D i 1L pod opieką p. prof. Anny Barwaśnej. 
 

WAŻNE DATY: 
 
Wystawianie ocen – do 16 VI (czwartek). 
Posiedzenie klasyfikacyjne – 20 VI (poniedziałek).
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – 22 VI (środa).

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 

ZAPRASZA 
 

NA KIERMASZ KSIĄŻEK, 
 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 
 

W DNIACH 
 

6 – 7 CZERWCA 2016 

 
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: 
Anna Andrzejak (4H), Natalia Marchewa (4G) i Małgorzata Szymala (4F). 

 
Gratulujemy! 

 
Sieradz, 29 kwietnia 2016 roku 
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Matura, ach matóra… 
Cztery lata przygotowań, ciężkiej nauki i upominań nauczycieli, aż w końcu nadeszła… 
MATURA! Tak bardzo wyczekiwana w ostatnich tygodniach spędzała absolwentom sen 

z powiek. A więc jak było? Opowiem wam  ! 
Stres, stres i jeszcze raz stres – towarzyszył przy każdym arkuszu egzaminacyjnym. 4 maja 

o godzinie 8:30 wszyscy czekali już pod salami, w których mieli popełnić samobójstwo 
intelektualne. Komisja po kolei wyczytywała nazwiska i każdy z uczniów zajmował wylosowane 
przez siebie miejsce. Aż nagle wybiła ta jakże wyczekiwana chwila… „Maturę czas zacząć!” – tymi 
słowy, rodem z Pana Tadeusza,  przewodniczący komisji oznajmił rozpoczęcie pierwszego 
egzaminu dojrzałości. Każdy życzył nam powodzenia i oczywiście przypływu „weny” podczas 
pisania wypracowania. 

Po maturze z polskiego wydawałoby się, że będzie już z górki. Jednak matematyka niejednemu 
maturzyście sprawiła sporo kłopotów. Chodź znaleźli się tacy, dla których zadania to była „bułka 
z masłem” . 

Uwieńczeniem „maturalnej trójcy” był egzamin z języka. W naszej szkole królował angielski 
i niemiecki. Opinie o jego trudności były różne. Jedni mieli problem z zadaniami ze słuchu, inni zaś 
z wypowiedzią pisemną. Na pewno podczas tego egzaminu absolwenci odczuwali mniejszy stres niż 
w trakcie ustnego egzaminu z języków. Osobiście uważam, że egzamin na prawo jazdy był 1000 
razy prostszy od którejkolwiek matury ustnej. 

Egzamin maturalny ustny: wchodzę do sali, wybieram arkusz z tematem i… BUM! Uderzająca 
myśl: „Chyba gorzej być nie może!”, ale nic nie poradzę, trzeba coś wymyśleć, coś powiedzieć. 
Spojrzenie na komisję, na okno i znowu na komisję. Pierwsze pytanie – poszło nawet nieźle. Stres 
sięga zenitu. Kolejne pytania, zasycha nam w ustach, kręci się w głowie, w żyłach krew pulsuje co 
raz to szybciej. Aż nadszedł błogi koniec… Wychodzę na korytarz i z niepokojem czekam na wyniki. 
Czy zdałam? Oczywiście ! I to całkiem dobrze, jednak stres nie opuścił mnie nawet na sekundę. 

Już po maturach – jeszcze niektórym pozostały egzaminy rozszerzone, może nawet jakieś 
matury ustne. Uczucie tuż „PO” – cudowne… Stres jak ręką odjął, pełne odprężenie. 

Czy mogłabym poradzić coś młodszemu rocznikowi? Tak. Jedzcie pożywne śniadanko przed 
egzaminami, żeby nie rozpraszało was burczenie w brzuchu . Co do reszty – musicie to sami 
przeżyć, każdy na sytuacje stresowe reaguje inaczej. Grunt to wiara we własne możliwości i… nie 
oszukujmy się, WIEDZA jest chyba najważniejsza. 

Więc wszystkim przyszłym maturzystom życzę powodzenia za rok i miłej nauki ;). 
Anna Andrzejak (4H) 

 
 

KONKURS WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 
 

We wtorek 26 kwietnia odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej w języku 
angielskim. W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Był to konkurs indywidualny w formie testu geograficzno-
kulturowego o krajach Unii. 

Najwyższą liczbę punktów, a tym samym: 
I miejsce zajął Filip Marciniak (2D), 
II miejsce zajęła Paulina Dostatnia (2G), 
III miejsce uzyskała Karolina Jarczak (2G). 
Poziom konkursu był bardzo wyrównany, dlatego 

przyznano także siedem wyróżnień. 
Otrzymali je: Aleksandra Wlazły (3D), Błażej 

Szadkowski (2D), Aleksandra Similak (3G), Angelika 
Partyka (2G), Justyna Wlazło (2D), Monika Lebiedzińska 
(2H) i Anna Owczarek (3H). 

Wszyscy uczestnicy wykazali się znajomością 
tematu i bardzo im dziękujemy za udział w konkursie. 

P. prof. LidiaTomaszewska 
 

VIVAT MAJ, TRZECI MAJ !!! 
 

W piątek 29 kwietnia na 4 godzinie lekcyjnej 
wysłuchaliśmy okolicznościowej audycji z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Audycję przygotowali 
uczniowie z klasy 2L i 3L. 
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
(fot. Emilia Salamon) 
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WYCIECZKA W BESKID ŻYWIECKI 
 

W dniach 23-25 maja 43 uczniów z naszej szkoły 
oraz kilkoro uczniów z innych szkół z Sieradza 
i Zduńskiej Woli pojechało na wycieczkę w okolice 
Babiej Góry. Naszymi opiekunami byli p. prof. Adam 
Krynicki i Robert Brzeziecki. 

Pierwszy dzień wycieczki rozpoczął się od zbiórki 
przy Lidlu o godzinie 7:00, spod którego udaliśmy się 
w długą drogę. Pierwszym punktem naszej wycieczki 
była miejscowość Tresna, w której nad zbiornikiem 
wodnym odbył się rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim. 
Rejs po jeziorze trwał około 30 minut, podczas którego 
podziwialiśmy okolicę oraz poznaliśmy historię jeziora. 
Następnie udaliśmy się do miejscowości Porąbka, aby 
wjechać kolejką linową (taką sama jak na Gubałówkę w 
Zakopanem) na górę Żar na wysokość 761 m n.p.m. Na 
szczycie góry znajdował się tor saneczkowy. Wiele osób 
bało się i nie odważyło się wsiąść do saneczek. Ci którzy 
przezwyciężyli strach zjechali. Obok toru znajdowała się 
polana, z której startowali paralotniarze. Akurat 
trafiliśmy na start kilku dzielnych paralotniarzy. Jednym 
udało się wzbić w powietrze, innym niestety się nie 
poszczęściło i lądowali w krzakach lub na płocie. 
Zrobiliśmy jeszcze sobie pamiątkowe grupowe zdjęcie 
i zeszliśmy ścieżką w dół do autobusu, który zawiózł nas 
do marketu Tesco w Żywcu. Tam zrobiliśmy ostatnie 
zakupy na wieczór i na jutrzejszą wyprawę do 
Babiogórskiego Parku Narodowego. W końcu 
pojechaliśmy do naszego pensjonatu „Harnaś” 
usytuowanego w najdłuższej w Polsce wsi – 18 kilomet-
rowej Zawoi. Zajechaliśmy na miejsce około godz. 18. 
Zakwaterowaliśmy się w pokojach 4-5-7-8 osobowych 
(z łazienką i telewizorem), zrobiliśmy rekonesans po 
okolicy, a następnie udaliśmy się na przygotowaną dla 
nas obiadokolację – zupę jarzynową i naleśniki z kompo-
tem. Pomimo, że kolacja była bardzo dobra, większość 
z nas zamówiła sobie jeszcze pyszną pizzę w pobliskiej 
pizzerii. Tak upłynął nam pierwszy dzień wycieczki. 

Drugiego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, 
zjedliśmy śniadanie i autobusem podjechaliśmy do granic 
parku narodowego. Ruszyliśmy czerwonym szlakiem na 
Babią Górę (1725 m n.p.m.). Po niecałych 3 godzinach 
marszu weszliśmy na sam szczyt. Wędrówka była bardzo 
męcząca, na szczęście pogoda dopisała. Wszyscy 
byliśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się wejść na tak 
wysoki szczyt. 

 
 
Standardowo zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia, 

posililiśmy się prowiantem (głównie kanapkami 
i czekoladą), trochę odpoczęliśmy i ruszyliśmy zielonym 
szlakiem w drogę powrotną. Schodząc, robiliśmy na 
szlaku krótkie przerwy i około 14 byliśmy już w 
autokarze. Kierowca zawiózł nas do Suchej Beskidzkiej. 
Naszym celem był głównie zamek, który zwiedziliśmy. 
Po muzeum w zamku oprowadzała nas pani przewodnik, 
która przekazała nam mnóstwo ciekawych informacji o 
jego historii. Najciekawsza jednak była część, w której 
zwiedzaliśmy podziemną salę tortur. Po wyjściu z zamku 
udaliśmy się do centrum miasta, w którym znajdowała się 
karczma „Rzym". W niej podziwialiśmy kolorowe 
drewniane koguty, starą zabudowę i wystój pomieszczeń. 
Pan prof. Krynicki zapoznał nas z legendą miasta oraz 
legendę związaną z karczmą – opisaną w dobrze znanym 
nam, wierszu Adama Mickiewicza Pani Twardowska. 
Wróciliśmy do Zawoi na wymarzony prysznic i obiado-
kolację. Pomimo, że byliśmy bardzo wykończeni 
całodziennym marszem spać nie poszliśmy tak szybko.  

Ostatniego, trzeciego dnia wycieczki, pojechaliśmy 
do Krakowa. Udaliśmy się na Wawel, poszliśmy do 
katedry, zeszliśmy do krypt, a następnie przeszliśmy do 
rynku. Zrobiliśmy ostatnie pamiątkowe zakupy, 
zjedliśmy lody i tradycyjne krakowskie obwarzanki. 
Wracając zatrzymaliśmy się jeszcze w McDonaldzie w 
Częstochowie i około 21 zajechaliśmy do Sieradza, który 
przywitał nas kroplami deszczu. 

Wycieczka była udana, pogoda dopisała i większość 
z nas zapewne by ją chętnie powtórzyło. 

Ewelina Binek (2D) 

fot. p. prof. Adam Krynicki 
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
(fot. p. prof. Jacek Gruszka) 

 

 
Ósmy w roku szkolnym 2015/2016 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak (4H), 

Patrycja Ozdoba (1a), Emilia Salamon (3L, fot.), Ewelina Binek, Justyna Wlazło i Patrycja Żurawska (2D) pod opieką p. prof. 
Grzegorza Brodackiego. 
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Przystąpienie	do	Ogólnopolskiego	Klastra	Środowiskowego	Branży	
Gastronomicznej	„Polscy	Liderzy	Gastronomii”	

 

 
 

Informujemy, że za pośrednictwem Akademii 
Kelnerskiej Grzegorza Górnika w dniu 28 kwietnia 2016 
roku przystąpiliśmy jako szkoła do Ogólnopolskiego 
Klastra Środowiskowego Branży Gastronomicznej 
„Polscy Liderzy Gastronomii”.  

Klaster to inicjatywa powstała 14 X 2014 r. 
zrzeszająca podmioty branży gastronomicznej działające 
na terenie całej Polski. Spotkanie miało na celu 
zaprezentowanie wspólnie podejmowanych działań 
i inicjatyw w jego ramach. Głównym celem działalności 
Klastra jest tworzenie optymalnych warunków do 
integracji środowisk z branży turystyczno-hotelarsko-
gastronomicznej oraz ich współpracy, nakierowanej na 
wzmocnienie potencjału tej branży w Polsce poprzez 
podnoszenie jej konkurencyjności, ulepszanie jakości 
świadczonych usług, wpływanie na poprawę kształcenia 
specjalistów oraz współpracę w zakresie promocyjnym, 
dydaktycznym i badawczo-rozwojowym. 

Działania Klastra skierowane są do restauracji, 
hoteli, menedżerów, kelnerów, kucharzy, barmanów, 
nauczycieli przedmiotów zawodowych, szkół gastro-
nomiczno-hotelarskich oraz firm gastronomicznych 
działających na terenie całego kraju. W ramach 
wspólnych projektów zrealizowane zostaną m.in. 
szkolenia, doradztwo, staże, warsztaty, imprezy targowo-
wystawiennicze, promocja oferty firm zrzeszonych 
w klastrze pod wspólną marką, jak również wdrażanie 
„dobrych praktyk” w kraju i za granicą. 

Członkowie Klastra, to grupa fachowców działająca 
w szeroko rozumianym sektorze gastronomii, o uznanym 
autorytecie potwierdzonym osobistymi dokonaniami. 

P. prof. Marlena Woźniak 
 
 

Na zdjęciu: dworek Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku koło Kielc. Dar narodu polskiego. 

„SPRAWNY W ZAWODZIE. 
BEZPIECZNY W PRACY” 

 
W dniach 16-18 kwietnia 2016 r. dwie uczennice 

naszej szkoły Magdalena Ratajczyk i Patrycja Gabryś 
brały udział w ogólnopolskim konkursie „SPRAWNY W 
ZAWODZIE. BEZPIECZNY W PRACY”. Dziewczyny 
w konkursie wojewódzkim w Dobieszkowie zajęły 
I miejsce. W Wasilkowie rywalizowały z drużynami 
z każdego województwa. Zajęły VII miejsce w Polsce. 
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na 
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, 
który już w czerwcu. 
 

ROK HENRYKA SIENKIEWICZA 
 

5 maja minęła 170. rocznica urodzin Henryka 
Sienkiewicza – znanego pisarza, autora m.in. Trylogii 
i Quo Vadis, pierwszego polskiego laureata Nagrody 
Nobla (1905). Z tej okazji w bibliotece szkolnej można 
zapoznać się z wystawą okolicznościową poświęconą 
życiu i twórczości wielkiego Polaka. 
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AKTORKI – MATKI 

rys. Patrycja Żurawska 
 

MAJA OSTASZEWSKA KATARZYNA CICHOPEK 

EDYTA OLSZÓWKA MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA 
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„KIM JESTEŚ?” 
 

fot. p. prof. Jacek Gruszka 
 

Rozstrzygnięty został doroczny szkolny konkurs krajoznawczy „Wiesz skąd jesteś – wiesz kim  jesteś”. W finale, 
w którym znalazło się 8 osób (w eliminacjach szkolnych wzięło udział 89 uczniów) na dwadzieścia pytań z obszaru 
Polski i województwa łódzkiego najlepiej odpowiedziała Estera Kozielska (3H). Miejsce drugie zajęła siostra Estery, 
Monika (1D), a trzecie Gabriela Gonerska (2D). Dalsze miejsca w kolejności ilości uzyskanych punktów to: Magda 
Prylińska, Karolina Pędzik, Zuzanna Szumicka, Natalia Iżykowska i Patrycja Pawlik. 

Gratulujemy finalistkom. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Urząd Miasta Sieradza zostaną wręczone podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego. Konkurs przebiegał pod hasłem „Wiesz skąd jesteś – wiesz kim jesteś” i został 
poprzedzony wycieczkami krajoznawczymi na terenie miasta. 

P. prof. Janusz Ziarnik 
   

„ARY STERNFELD – PIONIER KOSMONAUTYKI” 
 

W dniu 19 maja 2016 roku odbył się  w szkole IV Konkurs Wiedzy o Życiu i Osiągnięciach Naukowych Arego 
Sternfelda:„Ary Sternfeld – pionier kosmonautyki”,  w którym uczestniczyli uczniowie  klas pierwszych technikum 
oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Konkurs ten jest organizowany cyklicznie we współpracy z Urzędem Miasta 
Sieradz oraz Starostwem Powiatowym. 

Celem konkursu było: 
a) przybliżenie młodzieży sylwetki  Arego Sternfelda,   
b) rozpowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży, 
c) wykorzystanie zbiorów biblioteki szkolnej oraz zasobów internetowych – szkolnego Centrum Informacji 
Multimedialnej.                                                                                               fot. p. prof. Aleksandra Dutkiewicz 

Tematyka konkursu obejmowała 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. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki 
od Urzędu Miasta Sieradz, a najlepsi  uczniowie 
otrzymają dyplomy oraz nagrody przekazane przez 
Starostwo Powiatowe. 

Komisja w składzie: p. prof. Aleksandra 
Dutkiewicz oraz p. prof. Adam Krynicki wyłoniła  
zwycięzców: 
I  miejsce – Ewelina Lewicka (1H) 
II miejsce – Martyna Miłek (1G) 
III miejsce – Patrycja Cupok (1G) 

Serdecznie gratulujemy!!!                 (A.D.) 
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KĄCIK  KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

ZUPA Z CZERWONEJ SOCZEWICY 
 

Składniki: 
• 150 g czerwonej soczewicy 
• ok. 1-1,5 litra wody lub wywaru 
• 2 średniej wielkości ziemniaki 
• 100g białej cebuli pokrojonej 
w drobną kostkę 

• 1 marchew – około 100-150 g 
• kawałek korzenia pietruszki (około 50 g) 
• 2 czubate łyżki koncentratu pomidorow. 
• ½  - 1 łyżeczki pasty chilli lub kawałek 
papryczki chilli pokrojonej w kosteczkę 

• sól do smaku 
• ½  łyżeczki przyprawy curry 
• 2 ziarenka ziela angielskiego 
• kilka ziarenek czarnego pieprzu 
• liść laurowy 

 

Sposób przygotowania: 
Soczewicę wsypać do niedużej miseczki i zalać wrzątkiem (z czajnika) tak, by woda zakrywała ziarna; odstawić 

na 30 minut. Po tym czasie wodę zlać, zostawiając trochę i przełożyć soczewicę do garnka, znów zalać wrzątkiem, 
tym razem tak, by woda była na około 1,5 cm – 2 cm ponad powierzchnią ziarenek, postawić garnek na ogniu, zacząć 
podgrzewać, dodać sól i resztę przypraw. Wszystkie warzywa umyć i obrać. Pietruszkę i marchewkę pokroić w 
kostkę, dodać do soczewicy. Ziemniaki również pokroić w kostkę i dodać do garnka razem z cebulą. Dodać również 
koncentrat pomidorowy i chilli, zagotować. Gotować zupę na najmniejszym ogniu około 30 minut – aż kosteczki 
ziemniaków zmiękną. Przed podaniem można jeszcze spróbować i dodać sól do smaku. 
 

KROKIETY Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 
 

Składniki: 
• mleko (0,5 szklanki) 
• mąka pszenna (1,5 szklanki) 
• jajko (2 sztuki) 
• woda gazowana (1 szklanka) 

• olej (1 łyżeczka) 
• farsz 
• pieczarki (20 dag) 
• cebula (1 sztuka) 

• kapusta kiszona z marchewką 
(50 dag) 
• oliwa (2 łyżki) 
• sól, pieprz (do smaku) 

Pozostałe składniki: 
• jajka (2 sztuki) 
• bułka tarta (1 szklanka) 
• olej (do smażenia) 

 

Sposób przygotowania: 
Do miski wlać mleko, wodę, olej, wbić jajka, wsypać mąkę i szczyptę soli, zmiksować, zrobić ciasto 

naleśnikowe. Na rozgrzanej patelni upiec cienkie naleśniki. Kapustę kiszoną ugotować. Na patelni rozgrzać oliwę, 
wsypać posiekaną cebulę i lekko zrumienić. Następnie dodać pokrojone pieczarki i chwilę podsmażyć. Kapustę 
odcisnąć z wody, posiekać i połączyć z pieczarkami, wymieszać, chwilę razem poddusić, przyprawić do smaku. Farsz 
nakładać na naleśniki, zakładać boki i zwijać krokiety. Zanurzać w roztrzepanym jajku i obtaczać w bułce. Smażyć na 
rumiano na rozgrzanym tłuszczu. 
 

TARTA SERNIKOWA Z BRZOSKWINIAMI 
 

Składniki: 
CIASTO: 
• 180 g mąki, 4 łyżki kakao, 70 g cukru, 120 g masła (zimnego), 1 małe jajko. 
MASA SEROWA: 
• 500 g twarogu sernikowego, 50 g cukru, 1 budyń waniliowy lub śmietankowy z cukrem (ok. 60 g), 1 łyżka cukru 
wanilinowego, 1 jajko. 
ORAZ: 
• 400 g (4 sztuki) świeżych brzoskwiń lub 1 duża puszka. 
 

Sposób przygotowania: 
Ciasto i kruszonka: Mąkę wsypać do miski, dodać kakao, cukier oraz pokrojone na kawałeczki zimne masło. 

Miksować mieszadłem miksera aż powstanie drobna kruszonka. Dodać jajko i zagnieść ciasto łącząc składniki 
w gładką kulę. Rozpłaszczyć je i zawinąć w folię, włożyć do lodówki na godzinę. Formę na tartę o średnicy ok. 23-24 
cm posmarować masłem. Odłożyć ok. 1/4 część ciasta i włożyć do lodówki. Resztę ciasta rozwałkować podsypując 
mąką, wyłożyć spód i boki formy, włożyć do lodówki na około 1/2 godziny. Piekarnik nagrzać do 1900C. Ciasto 
w formie okryć folią aluminiową (spód i boki). Na spodzie rozsypać obciążenie np. w postaci suchej fasoli lub ryżu 
(do wielokrotnego wykorzystania). Piec przez 15 minut, następnie zdjąć folię z obciążeniem, ustawić 1800C i piec 
jeszcze przez ok. 15 minut. Wyjąć formę z ciastem, piekarnika nie wyłączać. 

Masa serowa: Twaróg wymieszać z cukrem, budyniem w proszku i wanilią, następnie dodać jajko i jeszcze raz 
wymieszać do połączenia się składników. Brzoskwinie pokroić na cząstki. Masę serową wyłożyć na upieczony spód, 
ułożyć cząstki brzoskwiń i posypać resztą ciasta startą na tarce i uformowaną w palcach na kruszonkę. Wstawić do 
piekarnika i piec przez 20 minut. Wyjąć z piekarnika i pokroić. 

Smacznego! 
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Co nowego w kinie? 
 

A w kinach kolejne premiery. Co nowego 
zobaczymy, gdy już usiądziemy przed tym dużym 
ekranem i zacznie się seans? Oto propozycje kilku 
nowych premierowych filmów, które na kinowe ekrany 
wejdą już w maju. 

 
„#WSZYSTKOGRA” 

 
Film "#WszystkoGra" to historia o poszukiwaniu 

szczęścia, miłości i radości życia. Zosia próbuje zmienić 
świat za pomocą sztuki. Jej mama niespodziewanie 
spotyka na swojej drodze kogoś wyjątkowego. Babcia 
ukrywa tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety spróbują 
ocalić rodzinny dom. Przeżyją niejedną perypetię, by 
przekonać się, czego pragną. Czy uda im się to zdobyć? 

 
„MŁODY MESJASZ” 

 
„Młody Mesjasz" to opowieść o niezwykłych 

wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa, które każą 
Mu zadać sobie pytanie: kim jestem? Wyjątkowa 
perspektywa, z jaką nie zmierzyli się do tej pory żadni 
twórcy, sprawia, że widz ogląda szalenie elektryzujący 
i inspirujący obraz, a wraz z wyjątkowymi bohaterami 
opowieści być może po raz pierwszy w życiu stawia 
sobie pytania: jakim dzieckiem był Jezus? Czy chorował, 
bawił się i śmiał jak każdy inny chłopiec? Kiedy i jak 
odkrył, że jest Synem Boga? Jak dojrzewali do tej myśli 
Józef i Maryja? Jak żyła i jak radziła sobie z tą tajemnicą 
najbardziej wyjątkowa rodzina w dziejach świata? Czy 
mieli wątpliwości? Kto z najbliższych wiedział, kto się 
domyślał, a kto nie wierzył? 

 
„DZIEŃ MATKI” 

 
Każda rodzina obchodzi Dzień Matki na swój 

sposób. Jedni w podniosłej i uroczystej atmosferze, inni 
na luzie i ze śmiechem, ale wszyscy przede wszystkim 
z miłością. Garry Marshall przedstawia cztery rodziny, 
których losy splotą się w tym wyjątkowym dniu. Sandy-
mąż zostawił ją dla młodszej, a ona robi co może, by 
udowodnić sobie, że jest lepszą matką dla swoich dzieci 
niż nowa, fajna macocha. Miranda – całkowicie 
poświęciła się karierze i choć została gwiazdą, czegoś jej 
jednak brakuje. Wkrótce niespodziewany gość wywróci 
jej życie do góry nogami. Jesse – jej stosunki z matką są 
dalekie od ideału. Niezapowiedziana wizyta rodziców 
grozi więc eksplozją. Ale przecież każdą bombę można 
rozbroić. Bradley – czyli pan mama, uczy się roli 
samotnego rodzica dwóch córek. Sprawa nie jest prosta, 
bo to co dla matek jest oczywiste, dla tatusiów często 
pozostaje czarną magią. 
 

„MODELKA” 
 

Marzeniem Emmy jest zostanie modelką 
międzynarodowego formatu i praca dla ekskluzywnej 

marki Chanel. Wreszcie dostaje swoją szansę i wyjeżdża 
do stolicy światowej mody – Paryża, gdzie poznaje 
pochodzącą z Polski Zofię. Nowa przyjaciółka 
wprowadza ją w świat pełen atrakcyjnych ludzi, drogich 
marek i luksusowych imprez. Emma bardzo szybko 
zaczyna odnosić sukcesy, nie wiedząc jeszcze, że 
ekskluzywny styl życia ma swoją cenę. Na jednej z sesji 
zdjęciowych poznaje przystojnego i charyzmatycznego 
fotografa – Shane’a. Dziewczyna zakochuje się w 
mężczyźnie od pierwszego wejrzenia. Wkrótce jednak 
ich relacja zacznie przybierać charakter niebezpiecznej 
obsesji. Emma szybko przekona się jak wygląda 
prawdziwe oblicze branży modelingu. Jeżeli chce zrobić 
karierę, musi porzucić dawne życie i być gotowa na 
wszystko. 

Życzę Wam miłego oglądania, tych, a także innych 
premierowych filmów. Myślę, że każdy z nas znajdzie 
coś dla siebie ☺ 

Justyna Wlazło (2D) 
 

UWAGA KONKURSY! 
 

Zachęcamy wszystkich do udziału w: 
• konkursie fotograficznym: Mini Eko Ogród: 
- ekologiczna uprawa ziół, warzyw i owoców na 
balkonie i parapecie; 
• konkursie fotograficznym o tematyce leśnej: 
- drzewa, grzyby, rośliny i zwierzęta. 
• konkursie plastycznym „Promieniowanie w życiu 
człowieka”: 
- zakres tematyczny prac uzależniony  jest tylko od 
wyobraźni uczestników; oceniane będą prace 
wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, 
collage, techniki mieszane, formy przestrzenne). 

Podpisane prace należy składać do 8 czerwca 
u p. prof. A. Dutkiewicz. 
 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
KRAKÓW 2016 

 
U nas informacje o: 

• pakiecie pielgrzyma, 
• planie dni w diecezjach, 
• harmonogramie wydarzeń, 
• przyjaciołach z Korei Południowej. 
 

www.krakow2016.com 
 

Zapisy u księdza Michała Styczyńskiego 
(fara) albo u naszych szkolnych wolontariuszy!!! 

Bliższe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 607 688 078 oraz 
drogą e-mail: stycznym@gmail.com 


