
JESIEŃ 
 

O, jakie rzewne widowisko: 
Czerwone liście za oknami 
I cienie brzóz, płynące nisko 
Za odbitymi obłokami. 
 
Pies nie ujada. Zły i chory 
Omija cienie października, 
Na tykach ciepłe pomidory 
Są jak korale u indyka, 
 
Na babim lecie, zawieszonym 
Między drzewami jak antena, 
Żałośnie drga wyblakłym tonem 
Niepowtarzalna kantylena, 
 
Rzednąca trawa, blade dzwońce, 
Rozklekotane późne świerszcze, 
I pomarszczone siwe słońce, 
I ja – piszący rzewne wiersze. 
 

Jan Brzechwa 
 

 
fot. p. prof. Magdalena Obalska-Sobczak 

 
W poniedziałek 1 września 2016 o godzinie 8.15 

przywitaliśmy na boisku nowy rok szkolny 
2016/2017. Na uroczystość rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego przybyło 583 uczniów technikum i 
zasadniczej szkoły zawodowej. Wśród nich znalazło 
się 180 pierwszoklasistów: 95 z technikum i 85 z 
zasadniczej szkoły zawodowej. W uroczystości wzięli 
udział: pani dyrektor Magdalena Marciniak, panie 
wicedyrektor: Anna Pietrzak i Katarzyna Jaworska-
Lisowska oraz nauczyciele zatrudnieni w ZSP Nr 2 
w Sieradzu. 
 

Więcej zdjęć z uroczystości rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego 2016/2017 obejrzysz na s. 3. 

 
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy! 

Redakcja i opiekun „Kuriera Zamkowego” 

 

WSPOMNIENIE Z WAKACJI 
 

Kolejne wakacje w moim życiu przeminęły. Nadszedł 
nowy rok szkolny, przybyło obowiązków i nauki. Jednak
warto czasem powspominać chwile, które się więcej nie
powtórzą. Podzielę się z Wami moimi wspomnieniami
z wakacji… 

Tegoroczne wakacje spędziłam w domu. Może Wam się 
wydawać, że na pewno było nudno. Bo przecież, co można
robić w domu? Wręcz przeciwnie, było wspaniale. Bardzo
często spotykałam się z moją przyjaciółką. Organizowałyśmy
wspólne wycieczki rowerowe, chodziłyśmy na spacery. 
W ostatni weekend wakacji postanowiłyśmy zorganizować
ognisko. Zaprosiłyśmy paru znajomych. Zapowiadał się
ciekawy wieczór. I tak też było. Oczywiście, nie obyło się
bez śmiesznych sytuacji. Siedzieliśmy przy ognisku,
rozmawialiśmy, grała muzyka. W pewnym momencie jeden 
z kolegów uparł się, że pokaże nam swoje umiejętności
taneczne. (Oczywiście nie umiał tańczyć…) Zaczął pląsać 
w rytm muzyki, wyglądało to bardzo zabawnie. I wtedy
zdarzyło się coś, o czym nikt z nas nie pomyślał. Kolega 
potknął się o kamień, którego ani on, ani my nie
zauważyliśmy. Przewrócił się i upadł przy samych
płomieniach ogniska. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie.
Jednak jego szybki refleks pozwolił na uniknięcie tragedii.
Bardzo szybko odsunął się od ogniska i nic mu się nie stało.
No cóż, nie zawsze taka zabawa przy ognisku jest dobra. Na
szczęście wszystko dobrze się skończyło i teraz po prostu się
z tego śmiejemy. 

Tegoroczne wakacje mogę zaliczyć do bardzo udanych. 
Wcale nie było nudno, jakby się to mogło wydawać. Bardzo 
miło wspominam te dwa miesiące, mimo tego, że tak szybko
przeminęły. Mam nadzieję, że kolejne, które przede mną, 
będą równie niezapomniane.  

Justyna Wlazło (3D)
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MOJE WSPOMNIENIA Z WAKACJI 
 

Każdy z nas na wspomnienie o wakacjach 
przywołuje w myślach piękne chwile i czuje niedosyt, 
jaki pozostał po dwóch miesiącach leniuchowania 
i beztroski. 

Ja również wspominam te wakacje bardzo mile. 
Jednak różniły się one od tych wcześniejszych. Bowiem 
jak każdy uczeń kończący gimnazjum, również ja 
przeżywałam rozterki: czy dobrze napisałam egzamin 
końcowy? czy dostanę się do tej szkoły, do której chcę? 
czy spotkam tam nowych przyjaciół? 

Gdy wszystkie te emocje opadły, a sprawy związane 
z nową szkołą zostały załatwione, poczułam ulgę 
i zaczęłam cieszyć się wakacjami. 

Lato było piękne i słoneczne i – jak zawsze – za 
krótkie dla mnie. Pierwszy miesiąc wakacji spędziłam 
w domu. Spotykałam się z koleżankami i wspólnie 
jeździłyśmy na wycieczki rowerowe, organizowałyśmy 
ogniska pożegnalne dla naszej starej klasy oraz byłyśmy 
stałymi gośćmi na wszystkich festynach organizowanych 
w naszej okolicy. 

W sierpniu natomiast moja mama miała urlop i 
dlatego mogliśmy całą rodziną pozwolić sobie na wyjazd. 
Tydzień spędziliśmy u wujka w Mikołowie na Górnym 
Śląsku. Moja kuzynka Ola i ciocia Magda pokazały nam 
uroki śląskiego życia oraz zwiedzałyśmy Katowice. 

Stamtąd ruszyliśmy do Gliwic, gdzie również mamy 
rodzinę. Tam również mile spędziliśmy czas. 
Zwiedziliśmy palmiarnię z mnóstwem roślin i zwierząt. 
Jednak najbardziej niesamowitą chwilą, jaką zapamiętam 
z wakacji, będzie pokaz lotniczy w Gliwicach, na który 
zabrał nas wujek. Było tam mnóstwo helikopterów, 
szybowców, samolotów, a my to wszystko mogliśmy 
zobaczyć z bliska, a nawet wejść do środka, ponieważ 
wujek posiada licencję pilota. 

Wakacje to piękny okres dla każdego ucznia. Jedni 
spędzają je w domu, inni wyjeżdżają. Ja spędziłam je ze 
swoją rodziną. Uważam je za bardzo udane i już nie 
mogę doczekać się kolejnych. 

Katarzyna Orłowska (1G) 
 

1 WRZEŚNIA W NOWEJ SZKOLE 
 

W czwartek 1 września już od rana przygotowy-
wałyśmy się do wyjścia na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Myśli zlewały się ze sobą i nie można było 
skupić się na najprostszej rzeczy. Wiele osób mówiło, że 
w szkole ponadgimnazjalnej nie jest tak źle, chociaż 
każdemu z nas przejście przez próg nowej szkoły kojarzy 
się z obawą przed nowymi wyzwaniami i z pytaniem, co 
teraz z nami będzie. Często zastanawiałyśmy się, jak 
wyglądać będą nasze pierwsze dni w ponadgimnazjalnej 
szkole. Nowa klasa, nowe znajomości, nowi nauczyciele 
i przede wszystkim nowe otoczenie sprawiało, że 
czułyśmy strach i lekką obawę, czy podołamy nowemu 
wyzwaniu. Dużym problemem na początku był „wygląd 
wewnętrzny” szkoły, ponieważ gubiłyśmy się w 
numeracji klas, nie znałyśmy wszystkich miejsc, a szkoła 
jest duża. Lecz dzięki siostrze ze starszej klasy, która 
oprowadziła nas po szkole pokazując wszystkie klasy, 
wnet się wyjaśniło, w której sali mamy zajęcia. 

Nowe koleżanki i koledzy, okazali się bardzo mili 
i sympatyczni, a wychowawczyni od razu znalazła z nami 
wspólny język. Po pierwszym tygodniu nauczyciele 
zapoznali nas z PSO na ten rok szkolny. Nie zdziwiła nas 
ilość nauki, jaką trzeba będzie przyswoić w technikum. 
Pewnie będzie ciężko, ale trzeba przystosować się do 
wymagań nauczycieli. Te cztery lata będą na pewno 
latami ciężkiej pracy, lecz będą one także ogromem 
nowych doświadczeń. 

Monika Wlazło & Daria Błazik (1G) 
 

WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH: 
 

1D – p. prof. Katarzyna Focht 
1G – p. prof. Katarzyna Krawczyk 
1L – p. prof. Katarzyna Pastusiak 
1a – p. prof. Magdalena Skoczylas 
1b – p. prof. Monika Plewińska 
1c – p. prof. Robert Brzeziecki 

 

 
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego dnia 11 sierpnia 2016 roku w wieku 87 lat 

 

Śp. 
Pana Profesora 

JERZEGO PASZKOWSKIEGO 
 

WIELOLETNIEGO DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SIERADZU 
PIERWSZEGO DYREKTORA NASZEJ SZKOŁY 

 
W zmarłym tracimy zasłużonego dyrektora, nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. 

 

Pozostanie we wdzięcznej naszej pamięci. 
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 
(fot. p. prof. Magdalena Obalska-Sobczak) 

 

 

ZAPRASZAJĄ Biblioteka Pedagog Psycholog Pielęgniarka 
Poniedziałek 815 – 1665 800 – 1330 - 800 – 1400 

Wtorek 815 – 1645 800 – 1120 800 – 1345 800 – 1400 
Środa 1020 – 1820 1140 – 1740 800 – 1300 800 – 1400 

Czwartek 815 – 1645 845 – 1125 - 800 – 1400 
Piątek 815 – 1515 845 – 1115 - 800 – 1400 
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ROK Z KSIĄŻKĄ 
 

Iwona Czarkowska: Słomiana wdowa, czyli kobieta do zadań specjalnych 

 
Słomiana wdowa, czyli kobieta do zadań specjalnych 

to zwariowana powieść Iwony Czarkowskiej, która 
rozbawia i przywraca uśmiech na twarzy czytelnika. 

Autorka uważa, że „codzienność to niezwykłość 
najbardziej atrakcyjna”. To dlatego główną bohaterkę 
Zuzannę, umieszcza w zupełnie naturalnych, choć 
ubarwionych wydarzeniach. 

Jest to historia lekkomyślnej Zuzanny 
Roszkowskiej, która na co dzień jest agentką 
nieruchomości. Jest też świeżo upieczoną żoną lekarza. 
Miłość tych dwojga zostaje szybko wystawiona na próbę. 
Problemy finansowe powodują, że jej mąż Michał 
wyjeżdża na Wyspy Brytyjskie pracować w szpitalu. Od 
tej chwili bohaterka wpada w tarapaty. Pragnie rozwiązać 
zagadkę rodziny Kowalów i poznać historię zakładu 
pogrzebowego „Zielony Karawan”. Kluczem do 
rozwiązania tajemnicy jest stara fotografia. Agentka Zu 
rozpoczyna prywatne śledztwo… Bohaterka będzie 
ścigana przez zagadkowego nieboszczyka, który nie 
dość, że żyje to jeszcze ciągle znika! 

Historia głównej bohaterki to prawdziwa komedia 
pomyłek, a jej samej nie sposób wprost nie lubić. Jest 
zdolna do różnych rzeczy. Potrafi np. przypalić czajnik, 
bo wstawiając go na gaz zapomina wlać do niego wody. 
Co ciekawe nie robi tego tylko raz! 

Książę tą czyta sie lekko i przyjemnie, a na dodatek 
można się świetnie przy niej bawić. Ogólny klimat 
opowieści to atmosfera przyjaźni, serdeczności i wyrozu-
miałości dla cudzych wad.  

Historia napisana przez Czarkowską to nie tylko 
komedia. Zawiera ona też drugie, głębsze przesłanie. 
Kryje w sobie smutną polską rzeczywistość rodzin 
rozbitych. Autorka ukazuje życie młodej kobiety, która 
boryka się z codziennymi problemami i troskami. Jest to 
związane z rozłączeniem się młodego małżeństwa, aby 
zaspokoić stabilizację finansową. 

Przeżycia Zuzanny uświadamiają nam, że nasze 
słabe strony to przymioty, dzięki którym jesteśmy 
wyjątkowi, niepowtarzalni. 

Zachęcam do przeczytania Słomianej wdowy Iwony 
Czarkowskiej. Warto 

Estera Kozielska (4H) 
 

 

Ostatnia piosenka Nicholasa Sparksa 
 

Wakacje to czas pracy, odpoczynku, ale również czytania książek . Jedną z wielu, które ,,wpadły’’ w moje ręce 
była powieść amerykańskiego pisarza Nicholasa Sparksa pt. Ostatnia piosenka. Opowiada ona historię 17-letniej 
Ronnie Miller, której życie wywróciło się do góry nogami wraz z rozstaniem rodziców i wyprowadzką taty do 
niewielkiego miasteczka w Karolinie Północnej. Trzy lata po tych zdarzeniach dziewczyna nie chce znać swojego 
ojca. Nieoczekiwanie matka wysyła ją i jej młodszego brata, by spędzili wakacje z tatą. Dla Ronnie to ciężka próba: 
musi zmierzyć się z ojcem – pasjonatem pianina, które tak bardzo znienawidziła. Wszystko jest dla dziewczyny jak 
kara, a dla jej ojca to coś więcej niż tylko zwykłe odwiedziny. Już od pierwszych dni pobytu Ronnie wpada w oko 
miejscowemu siatkarzowi i obiektowi damskich westchnień, Willowi, z którym przeżywa swoją pierwszą miłość. 
Szczęście nie trwa długo. Wychodzi na jaw śmiertelna choroba ojca. Dziewczyna diametralnie zmienia swoje 
postępowanie i postanawia wspierać go w walce z chorobą, która wygrywa ze schorowanym mężczyzną. 

Ostatnia piosenka to jedna z wielu książek Nicholasa Sparksa, która mimo swojej dość prostej i przewidywalnej 
fabuły łapie za serce, poucza i doprowadza do łez. 

Beata Rył (3D) 
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JAN KASPROWICZ (1860-1926) 
90. ROCZNICA ŚMIERCI POETY 

 
Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach 

 
I 

 
W ciemnosmreczyńskich skał zwaliska, 
Gdzie pawiookie drzemią stawy, 
Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy 
Na plamy szarych złomów ciska. 
  
U stóp mu bujne rosną trawy, 
Bokiem się piętrzy turnia śliska, 
Kosodrzewiny wężowiska 
Poobszywały głaźne ławy... 
  
Samotny, senny, zadumany, 
Skronie do zimnej tuli ściany, 
Jakby się lękał tchnienia burzy. 
  
Cisza... O liście wiatr nie trąca, 
A tylko limba próchniejąca 
Spoczywa obok krzaku róży. 
  

II 
 
Słońce w niebieskim lśni krysztale, 
Światłością stały się granity, 
Ciemnosmreczyński las spowity 
W bladobłękitne, wiewne fale. 
  
Szumna siklawa mknie po skale, 
Pas rozwijając srebrnolity, 
A przez mgły idą, przez błękity, 
Jakby wzdychania, jakby żale. 
  
W skrytych załomach, w cichym schronie, 
Między graniami w słońcu płonie, 
Zatopion w szum, krzak dzikiej róży... 
  
Do ścian się tuli, jakby we śnie, 
A obok limbę toczą pleśnie, 
Limbę, zwaloną tchnieniem burzy. 
  

III 
 
Lęki! wzdychania! rozżalenia, 
Przenikające nieświadomy 
Bezmiar powietrza!... Hen! na złomy, 
Na blaski turnie, na ich cienia 
  
Stado się kozic rozprzestrzenia; 
Nadziemskich lotów ptak łakomy 
 

Rozwija skrzydeł swych ogromy, 
Świstak gdzieś świszcze spod kamienia. 
  
A między zielska i wykroty, 
Jak lęk, jak żal, jak dech tęsknoty, 
Wtulił się krzak tej dzikiej róży. 
  
Przy nim, ofiara ach! zamieci, 
Czerwonym próchnem limba świeci, 
Na wznak rzucona świstem burzy... 
  

IV 
O rozżalenia! o wzdychania! 
O tajemnicze, dziwne lęki!... 
Ziół zapachniały świeże pęki 
Od niw liptowskich, od Krywania. 
  
W dali echowe słychać grania: 
Jakby nie z tego świata dźwięki 
Płyną po rosie, co hal miękki 
Aksamit w wilgną biel osłania. 
  
W seledyn stroją się niebiosy, 
Wilgotna biel wieczornej rosy 
Błyszczy na kwieciu dzikiej róży. 
  
A cichy powiew krople strąca 
Na limbę, co tam próchniejąca 
Leży, zwalona wiewem burzy... 
 
Chaty rzędem na piaszczystych wzgórkach 
  
Chaty rzędem na piaszczystych wzgórkach; 
Za chatami krępy sad wiśniowy; 
Wierzby siwe poschylały głowy 
Przy stodołach, przy niskich obórkach. 
  
Płot się wali; piołun na podwórkach; 
Tu rżą konie, ryczą chude krowy, 
Tam się zwija dziewek wieniec zdrowy 
W kraśnych chustkach, w koralowych sznurkach. 
  
Szare chaty! nędzne chłopskie chaty! 
Jak się z wami zrosło moje życie, 
Jak wy, proste, jak wy, bez rozkoszy... 
  
Dziś wy dla mnie wspomnień skarb bogaty, 
Ale wspomnień, co łzawią obficie - 
Hej! czy przyjdzie czas, co łzy te spłoszy?!...
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KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW HIT CZY KIT? 
  

W naszej szkolnej pracowni fryzjerskiej, jeszcze przed wakacjami zapanowała nowa moda. 
Moda na keratynowe prostowanie włosów. 

Wiele uczennic, nie tylko z naszej szkoły skusiło się na ten nowy trend we fryzjerstwie. 
Keratynowe prostowanie włosów polega na trwałym odkształceniu włosów. 

Ma ono za zadanie wyprostować i zregenerować na stałe nasze włosy.  
Produkty potrzebne do zabiegu nie należą wcale do  tanich, 
dlatego spodziewaliśmy się naprawdę szokującego efektu. 

Na domiar złego, po zabiegu trzeba  szczególnie dbać o włosy 
oraz myć i pielęgnować je dodatkowymi produktami. 

Na początku włosy po zabiegu rzeczywiście są bardzo proste i wyglądają na zdrowsze, 
jednakże po pewnym czasie włosy wracają do pierwotnego stanu, 

a ich kondycja jest jeszcze gorsza niż przed zabiegiem.  
Keratynowe prostowanie włosów zostało wynalezione w Brazylii. 
Włosy brazylijskie znacznie różnią się od naszych europejskich. 

Wydaje mi się, że właśnie dlatego zabieg ten nie sprawdza się na naszych włosach. 
Podsumowując: sama nie skorzystałabym z tego zabiegu.  

Klaudia Okoliczna (3H) 
 

KOMUNIKATY 
 

W sierpniu bieżącego roku minęła 90. rocznica 
śmierci Jana Kasprowicza, wybitnego poety okresu 
Młodej Polski. Z tej okazji w bibliotece szkolnej można 
zapoznać się z okolicznościową wystawą poświęconą 
życiu i twórczości tego poety. 

Zajęcia integracyjne odbyły się w nast. klasach 
i terminach: 1G – 12 IX, 1D – 13 IX, 1L – 16 IX, 1a – 19 
IX, 1b – 20 IX. 

W czwartek 15 IX na wycieczkę przedmiotową do 
Centrum Organizacji Imprez Beaty Wróblewskiej 
w Sieradzu wybrali się uczniowie z klasy 3H i 4H pod 
opieką p. prof. A. Grodeckiej i Sz. Czyża, a 
w poniedziałek 19 IX – klasy 1G i 2H pod opieką p. prof. 
Sz. Czyża. 
 

 
 

Harenda – willa Jana Kasprowicza w Zakopanem 
 

We wtorek 20 IX do Russowa pojechały klasy: 2D 
i 2H pod opieką p. prof. J. Budzisz, K. Smus i p. dyr. 
M. Marciniak. 

W środę 21 IX na wycieczkę przedmiotową do 
Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu udała się klasa 
1G pod opieką p. prof. M. Woźniak 

W środę 21 IX podczas Powiatowych Indywidual-
nych Biegów Przełajowych dziewcząt na dystansie 1000 
m czwarte miejsce zajęła Bernadetta Błaszczyk (4G), 
a piąte – Aleksandra Bryś (1L). Gratulujemy!!!  

W czwartek 22 IX w konkursie „Historia i dzień 
dzisiejszy polskiego spadochroniarstwa”, zorganizowa-
nym przez sieradzki oddział Polskich Spadochroniarzy, 
naszą szkołę reprezentowały dwa dwuosobowe zespoły: 
Bartłomiej Łosicki i Łukasz Pokraka (4L) oraz Maciej 
i Tomasz Moszyńscy (3G). 

W piątek 23 IX odbyły się pierwsze w tym roku 
szkolnym spotkania z rodzicami (o godz. 15.30 i 16.45). 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie (nowy egzamin) sesji wrzesień-październik 
2016 r. poznamy w dniu 25 XI 2016 r. 

Termin składania deklaracji na egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) 
upływa 20 XII 2016 r. 
 

WYNIKI EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 
 

W sierpniu br. do egzaminów poprawkowych 
przystąpiło 30 uczniów: 14 z technikum i 16 z ZSZ. 

Wyniki egzaminów poprawkowych są następujące:  
a) technikum: 10 zdało, 3 promowano warunkowo, 

1 niepromowano; 
b) zsz: 13 uczniów zdało, a 3 niepromowano. 

Uczniom promowanym gratulujemy! 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY  
 

ZUPA KREM POMIDOROWA Z DODATKIEM JABŁKA 
 
Składniki: 

• 2 łyżki masła 
• 1 łyżka oliwy z oliwek 
• 1 mała cebula 

• 1 marchewka 
• 1/2 czerwonej papryki 
• 1 szklanka sosu pomidorowego 
(passaty z kartonu lub butelki)

• 500 ml bulionu jarzynowego 
• 1/2 jabłka 
• sól morska i świeżo zmielony 
czarny pieprz 

 
Dodatki: 
1/4 szklanki śmietanki kremowej 30%, drobny makaron w kształcie gwiazdek lub ryż, grzanki, bagietka 
 
Przygotowanie: 
W garnku roztopić masło z oliwą, dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę, obraną i pokrojoną na cienkie plasterki 
marchewkę oraz paprykę pokrojoną w kosteczkę. Oprószyć odrobiną soli i dusić na małym ogniu pod przykryciem 
przez 15 minut aż warzywa trochę zmiękną. Od czasu do czasu zamieszać. Dodać rozdrobnione pomidory z puszki 
(sprawdzić czy nie mają skórek i szypułek), wlać sos pomidorowy oraz bulion. Zagotować, przykryć i dusić pod 
przykryciem przez około 15 minut. Na koniec dodać obrane i pokrojone na kawałki jabłko, gotować jeszcze przez 
5 minut. Zupę zmiksować na gładki krem na wysokich obrotach blendera kielichowego. Doprawić solą i pieprzem do 
smaku. Przed podaniem podgrzać i wymieszać ze śmietanką. Podawać z makaronem, ryżem lub grzankami. 

 
RYBKA POD KRUSZONKĄ 

Składniki: 
• 4 filety limandy lub mintaja 
• 1 jajko 
• 4 łyżki bułki tartej 

• 1 pęczek świeżego koperku 
• 1 łyżeczka chrzanu ze słoiczka 
• sok z cytryny

• sól morska do smaku 
• pieprz biały do smaku 

 
Sposób przygotowania: 
Zamrożoną rybę ułożyć na tacce zostawić w lodówce do całkowitego rozmrożenia, nadmiar wody usunąć ręcznikiem 
papierowym,  rybę skropić delikatnie sokiem z cytryny, posypać pieprzem białym i solą do smaku. Jajko rozmącić 
w miseczce dodać bułkę tartą chrzan oraz drobniutko posiekany koperek i wymieszać . Tak przygotowaną pastą 
nałożyć na wierzch ryby, docisnąć ręką. Włożyć do nagrzanego do 1800C piekarnika i piec 25-30 minut. Podawać 
gorące z pieczonymi w ziołach ziemniakami i dowolną surówką. 

 
SZYBKIE CIASTO Z JABŁKAMI 

Składniki: 
• 4 jajka, 3 jabłka 
• 3/4 szklanki cukru 

• 1/2 łyżeczki cynamonu 
• 1 szklanka mąki 

• 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 
• tłuszcz i bułka tarta do formy. 

 

Sposób przygotowania: 
Całe jajka ubić mikserem razem z cukrem. Następnie dodać mąkę, cynamon i proszek do pieczenia. Wymieszać. Wlać 
do tortownicy, wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą. Jabłka obrać, pokroić na dosyć spore cząstki i ułożyć 
na cieście. Piec w temperaturze ok. 180-200 stopni 30-40 minut. 

 
KOKTAJL Z BANANA I KIWI  

 
Składniki: 

• jogurt naturalny 300 g, banan 240 g (dwie średnie sztuki bez skórki), kiwi 150 g (2 średnie sztuki bez skórki). 
Sposób przygotowania:  
Owoce obrać, pokroić, dodać jogurt, zblendować. Koktajl wspaniale sprawdza się na śniadanie :) 
 

Smacznego!!! 
 

Pierwszy w roku szkolnym 2016/2017 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Justyna Wlazło, 
Beata Rył i Patrycja Żurawska (3D), Katarzyna Orłowska, Daria Błazik i Monika Wlazło (1G), Estera Kozielska (4H), Klaudia 
Okoliczna (3H) i Patrycja Ozdoba (2a) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego.
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RIO 2016 
NASI OLIMPIJCZYCY 

przyg. Patrycja Żurawska 
 

Magdalena Fularczyk-Kozłowska 
i Natalia Madaj 

Wioślarstwo – złoto 

Anita Włodarczyk 
Lekkoatletyka – złoto 

Piotr Małachowski 
Lekkoatletyka – srebro 

Maja Włoszczowska 
Kolarstwo – srebro 

Rafał Majka 
Kolarstwo – brąz 

Beata Mikołajczyk 
i Karolina Naja 

Kajakarstwo – brąz 

Czwórka podwójna kobiet 
Wioślarstwo – brąz 

Oktawia Nowacka 
Pięciobój nowoczesny – brąz 

Wojciech Nowicki 
Lekkoatletyka – brąz 

Zwróćmy uwagę na Martę 
Walczykiewicz z Kalisza, lat 
29, medalistkę mistrzostw 
świata i Europy, wice-
mistrzynię olimpijską w Rio. 
Brała też udział w poprzed-
nich igrzyskach w 2012 roku 
w Londynie, gdzie zajęła piąte 
miejsce. 

Ukończyła szkołę podobną 
do naszej. Postawiła na sport, 
na wioślarstwo. 

Może warto pójść jej 
śladem? To nie musi być 
koniecznie wioślarstwo. 

Monika Michalik 
Zapasy – brąz 

Marta Walczykiewicz 
Kajakarstwo – srebro

 


