
WYNIKI WYBORÓW 
DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
1. Bartek Kazimierski (3G) – 209 głosów. 
2. Malwina Kamiennik (1D) – 52 głosy. 
3. Mariusz Dudek (1b) – 50 głosów. 
4. Paweł Fornalski (2L) – 41 głosów. 
5. Błażej Adamiak (3L) – 34 głosy. 
6. Adrianna Bartos (3D) – 29 głosów. 
7. Katarzyna Kaczmarek (1H) – 24 głosy. 
8. Iwona Rychłowska (2G) – 23 głosy. 
9. Andrzej Wajgert (1a) – 12 głosów. 
 

W NUMERZE: 
 
• Komu przyznano stypendium „Pokolenie JP2” – 
dowiesz się na s. 2; 
• Zdjęcia z jubileuszu Szkoły – obejrzysz na s. 3; 
• Wywiad z nowym Przewodniczącym Szkoły – 
przeczytasz na s. 4; 
• Jak było na wycieczce integracyjnej klasy 1D? – 
piszemy na s. 5; 
• Czy udał się wyjazd do St. Marienthal? – czytaj na s. 6; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 7; 
• Książkę godną przeczytania – polecamy na s. 8; 
• Kto jest listopadową osiemnastolatką? – zajrzyj na s. 8; 
• Krzyżówka – oczekuje rozwiązania również na s. 8; 
• Jak grała „Skra” Bełchatów? – relację z meczu 
znajdziesz na s. 9; 
• Na co warto pójść do kina? – proponujemy na s. 10 
 

NIEZWYKŁA WYSTAWA PAMIĄTEK 
JANA PAWŁA II 

 
Wieczorem 20 października przed sieradzką farą 

zatrzymał się na kilka dni wyjątkowy TIR o także 
wyjątkowej rejestracji: KR CJP2. Cóż to wszystko 
oznacza? Wyjaśniam: KR – Kraków, a CJP2 – Centrum 
Jana Pawła II. 

Wewnątrz tego niezwykłego pojazdu znajdowała się 
wystawa będąca równocześnie swoistym muzeum Jana 
Pawła II. Wystawa ukazuje papieża z Polski – od urodzin, 
poprzez lata młodości i kapłaństwa, aż po śmierć. 

W tirze zgromadzono osobiste przedmioty używane 
przez Karola Wojtyłę, między innymi: brewiarz, szaty 
liturgiczne, różaniec, pióro, którym podpisywał 
dokumenty, narty, którymi zjeżdżał ze stoków, 
przybornik do korespondencji, portfel i „podkówkę” 
z banknotami oraz zegarek z lat 50. W gablotach znalazła 
się szkatułka z ziemią z Nowej Huty – z miejsca obrony 
Krzyża, medal jubileuszowy z okazji 25-lecia świeceń 
kapłańskich przyszłego papieża. Zgromadzono też zdjęcia 
z wizyt w różnych parafiach, z uroczystości kościelnych, 
a także klęcznik, z którego Jan Paweł II korzystał podczas 
pielgrzymki w 2008 roku do Polski. Czego tu nie było! 
Zwiedzający ujrzeli także rękawiczki, buty i naczynia 
turystyczne. 

 
 

11 LISTOPADA 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 
 

  W czwartek 10 listopada, w przededniu Narodowego 
Święta Niepodległości, na czwartej godzinie lekcyjnej 
uczniowie naszej szkoly wzięli udział w uroczystym apelu 
na sali gimnastycznej, który przygotowali uczniowie klasy 
1D, 1F i 1L pod opieką p. prof. Anny Bzdurskiej 
i Katarzyny Focht (fot. Jesika Szewczyk 4L). 
 
 

Oprócz tych pamiątek zwiedzającym zaprezentowano 
także specjalnie przygotowany przekaz multimedialny. 
Filmy ukazywały dzieciństwo, młodość i kapłaństwo Jana 
Pawła II. W niewielkim sklepiku można było kupić wiele 
cennych pamiątek, m. in. widokówki i książki z Janem 
Pawłem II. 

Katarzyna Gęszczak (1F) 
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JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK MODLITWY 
 

Poniedziałek 16 X 1978 roku pozostaje do dziś bardzo ważnym dniem dla nas wszystkich. Wtedy to po raz 
pierwszy w historii papieżem został nasz rodak, kardynał Karol Wojtyła. I choć od tego dnia upłynęły 33 lata, a nasz 
papież – Jan Paweł II – odszedł już „do domu Ojca” jego dzieło, jego przykład życia i pamięć o nim pozostają ciągle 
żywe także wśród nas. 

W tym roku nieco później, bo 27 października, o godz. 10.30 uczniowie naszej szkoły zgromadzili się na sali 
gimnastycznej na uroczystości z okazji obchodów Dni Papieskich, które połączone zostały z wręczeniem 
tegorocznych stypendiów „Pokolenie JP2”. Sala została pięknie przygotowana na tę okazję. Na wstępie zabrała głos 
pani dyrektor Magdalena Marciniak, a następnie pan prof. Dariusz Danielewski. Później obejrzeliśmy spektakl 
pt. Wzgórze w Karinie Moria na podstawie Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Spektakl ukazywał moment złożenia 
Izaaka w ofierze Bogu przez Abrahama. Chodzi o bezgraniczną ufność, jaką powinniśmy okazywać Bogu, a Jan 
Paweł II pozostaje dla nas do dziś wzorem takiego bezgranicznego zawierzenia. 

W spektaklu wzięli udział: Matusz Wojtysiak, Ewelina Wielgus, Ola Arczyńska (1D), Marta Gruszel (1G), 
Dominik Marciniak, Andrzej Tępowski (2G) oraz Patrycja Ciołek, Patrycja Smosna i Sylwia Kaczmarek (2H). 

Po pięknym i wzruszającym przedstawieniu nastąpiło wręczenie stypendiów „Pokolenia JP2”. W tym roku 
stypendia otrzymali: Patrycja Ciołek (2H), Marta Gruszel (1G), Marta Haraszkiewicz (3A), Julia Kamola (4L), 
Karolina Owczarek (3F), Patrycja Perka (4D), Jesika Szewczyk (4L), Emilia Szydzisz (3A) i Andrzej Tępowski (2G). 

Listami gratulacyjnymi kapituła uhonorowała także rodziców tegorocznych stypendystów. 
Wzorem lat ubiegłych stypendia przyznawane są uczniom za zaangażowanie na rzecz szkoły, krzewienie nauki 

Jana Pawła II oraz właściwą postawę religijną. 
Uroczystość zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem pieśni Abba, Ojcze trzymając się za ręce i tworząc jedną 

wielką szkolną rodzinę. 
Po apelu tegoroczni stypendyści wraz z rodzicami i przedstawicielami kapituły stypendium „Pokolenie JP2” udali 

się do biblioteki szkolnej na okolicznościowe spotkanie, które upłynęło w serdecznej atmosferze. 
Dziękujemy p. prof. D. Danielewskiemu i M. Siniarskiej oraz p. dyr. Pietrzak, p. prof. M. Bogdańskiej, 

H. Głogowskiej, A. Barwaśnej i K. Laszczyk za przygotowanie uroczystości upamiętniającej wybór  kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz wręczenia stypendium „Pokolenie JP 2”. 

Julia Kamola (4L) 
 

  
(fot. p. Jan Kamola) 
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JUBILEUSZ 50-LECIA ZSP NR 2 W SIERADZU 

 

  
 

W imieniu Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz w imieniu 
własnym pragnę bardzo gorąco i serdecznie podziękować młodzieży zaangażowanej 
w przygotowanie jubileuszu 50-lecia szkoły. Swoją pracą uświetniliście to jakże ważne 
i szczególne wydarzenie w życiu naszej szkoły. 

Magdalena Marciniak 
Dyrektor ZSP Nr 2 w Sieradzu 

 

  

  
(fot. Jesika Szewczyk 4L) 

 

Drugi w roku szkolnym 2011/2012 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Patrycja Ciołek (2H), 
Katarzyna Gęszczak (1F), Malwina Kamiennik (1D), Julia Kamola (4L), Magdalena Marchewa (3G), Kesja Janik, Sylwia Jasiak, 
Patrycja Perka (4D), Kinga Wróż (2D), Błażej Adamiak (3L; fot.) i Jesika Szewczyk (4L; fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
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WYWIAD Z NOWYM PRZEWODNICZACYM SZKOŁY 
 

„Kurier Zamkowy”: Kto lub co skłoniło Cię do udziału w wyborach? 
Bartek Kazimierski: Do wzięcia udziału w wyborach skłoniła mnie moja klasa. Ja osobiście nie chciałem wziąć 
udziału, ale teraz nie żałuję, że wziąłem udział, jestem naprawdę zadowolony.  
„KZ”: Czy byłeś zaskoczony wynikiem? 
BK: Oczywiście, że tak! NAPRAWDĘ nie sądziłem, że mogę wygrać, a tu taka niespodzianka! Jestem bardzo 
wdzięczny wszystkim tym, którzy oddali na mnie swój głos.  
„KZ”: Czy boisz się nowego wyzwania?  
BK: Czy boję się nowego wyzwania? Nie, raczej nie, w końcu nie jestem sam, samorząd szkolny tworzy kilka osób, 
każdy wspiera siebie nawzajem, dlatego myślę, że nie będzie problemu i że razem podołamy wszystkim wyzwaniom!  
„KZ”: Czy masz jakieś konkretne plany dotyczące pracy w szkole?  
BK: Jak każdy mam jakieś plany, lecz nie chciałbym ich na razie zdradzać Wraz z całym samorządem, pracujemy już 
nad nowymi imprezami, które odbędą się u nas w szkole, lecz jak mówiłem nie chcę ich na razie zdradzać.  
„KZ”: Możesz nam zdradzić, nad czym obecnie pracuje samorząd? 
BK: Wraz z samorządem, obecnie pracujemy nad andrzejkami, które chcemy zorganizować w szkolę, to nie jest żadna 
tajemnica Lecz innych planów, jak mówiłem wcześniej zdradzić nie mogę  
„KZ”: Jak sądzisz, czy wybory sprawiły, że stałeś się bardziej rozpoznawalny na szkolnych korytarzach?  
BK: Sądzę, że nie, choć coraz częściej rozmawiam z uczniami, na temat życia szkoły.  
„KZ”: Będąc przewodniczącym trzeba liczyć się, że uczniowie będą przychodzili do Ciebie z różnymi problemami, 
jak sobie z tym poradzisz? 
BK: Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie z jakimś problemem, to oczywiście, że będę starał się pomóc na tyle, na ile potrafię. 
„KZ”: Jakie masz zainteresowania, hobby? 
BK: Interesuję się piłką nożną i kocham ŁÓDZKI „WIDZEW”. Moje hobby to wspierać swoją drużynę na każdym 
meczu! Oprócz piłki, interesuję się grafiką komputerową, graffiti oraz motocyklami. To takie największe 
zainteresowania. 
„KZ”: Dziękujemy za rozmowę. 

Z Bartkiem Kazimierskim, uczniem klasy 3G, nowo wybranym Przewodniczącym Szkoły 
rozmawiała Patrycja Perka (4D) 

 
ŁÓDZKI SALON MATURZYSTÓW 

 
W dniach 28-29 września odbył się 

w Politechnice Łódzkiej kolejny już Łódzki Salon 
Maturzystów. Wzięły w nim udział uczennice klasy IV D: 
Kesja Janik, Sylwia Jasiak i Patrycja Perka. Mogłyśmy 
dowiedzieć się jakie są zasady przyjęć na poszczególne 
uczelnie, co należy zdawać na maturze, otrzymać 
materiały edukacyjne. Swoją ofertę edukacyjną 
zaprezentowały: uczelnie akademickie (np. Politechnika 
Łódzka, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 
Politechnika Warszawska, Społeczna Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie), uczelnie zawodowe 
(np. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny 
Chodkowskiej, Wydział Zamiejscowy w Łodzi, Wyższa 
Szkoła Informatyki w Łodzi, Wyższa Szkoła Filologiczna 
we Wrocławiu) i inne. Brałyśmy udział w wykładach, 
w których udzielano nam rad, jak przygotowywać się do 
matury z poszczególnych przedmiotów oraz jakie zmiany 
zostały wprowadzone  do ustnego egzaminu maturalnego 
z języka obcego. 

Mimo wzrostu liczby informacji przez OKE 
w Łodzi, na temat matury z matematyki i języków 
obcych, na wszystkich spotkaniach poświęconych 
przyszłorocznemu egzaminowi były prawdziwe tłumy. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się ponadto bardzo 
atrakcyjna ekspozycja Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Wydarzenie to w wielu przypadkach pomogło 
rozwiązać wątpliwości co do wyboru dalszej ścieżki 
edukacyjnej, dlatego polecam przyszłym klasom 
maturalnym udział w takim spotkaniu 

Patrycja Perka (4D) 
 

 
(fot. Błażej Adamiak 3L) 

Bartek Kazimierski, składa przysięgę w obecności 
opiekunów Samorządu Szkolnego i przewodniczących klas.
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ZDĄŻYLIŚMY JUŻ ZAPOZNAĆ SIĘ Z MURAMI SZKOŁY… 
 

  
 

Zdążyliśmy już zapoznać się z murami szkoły, z salami, 
z nauczycielami oraz z innymi pracownikami szkoły. 
Wiedzieliśmy już, na jakich przedmiotach trzeba 
„przycisnąć”, wiedzieliśmy także, że trzeba zmieniać buty. 
Brakowało Nam jednego – poznania siebie nawzajem. 
Pomysł padł natychmiastowo, wszystkie ręce w górze na 
„tak”, łącznie z wychowawczynią, p. prof. Anną Bzdurską 
oraz szkolnym pedagogiem, p. prof. Januszem Ziarnikiem. 
Tak więc bez żadnych przeszkód mogliśmy działać. Tempo 
organizacji wycieczki klasowej było zabójczo szybkie. 

Zorganizowaliśmy więc pierwszą klasową wycieczkę 
integracyjną. Dni 29 i 30 września spędziliśmy 
w Burzeninie. Sportowa Osada mieści się na ponad 9 ha 
ogrodzonego terenu w lesie sosnowym. 

Mając na uwadze jak najniższy koszt wycieczki, 
dotarliśmy do Burzenina autobusem liniowym. Już od 
samego rana od całej naszej klasy 1D biła pozytywna 
energia. Po zakwaterowaniu, rozpakowaniu i zapoznaniu się  
z ośrodkiem wszyscy spotkaliśmy się w dużej sali, aby 
dowiedzieć się jaki jest program wycieczki i plan działania. 
Następnie ruszyliśmy na obiad, by mieć siły na aktywne 
działanie przez resztę dnia. Tuż po zjedzeniu wybraliśmy się 
na kilkugodzinny spacer. Wielu z nas nie sądziło, że tak 
piękne widoki są tak blisko. Pogoda była idealna. 
Przeszliśmy spory kawałek, robiąc  przy tym wiele zdjęć. 
Zatrzymaliśmy się na polanie. Pan Ziarnik przygotował dla 
nas wiele ciekawych zabaw – począwszy od gry w kalambu-
ry, przez bazyliszka aż do głuchego telefonu. Zabawy 
z pozoru dziecinne, a jednak wywołały w nas wiele 
powodów do śmiechu i wspomnień. Każdy aktywnie 
uczestniczył w zajęciach, nikt się nie wstydził i nie miał 
żadnych oporów. 

Spędziliśmy całe popołudnie na świeżym powietrzu, po 
czym wróciliśmy na kolację. Tak dobrych i puchatych 
naleśników wielu z nas nigdy nie jadło. Po posiłku i małym 
odpoczynku spotkaliśmy się wszyscy w dużej sali. 
Ustawiliśmy krzesła w koło, by każdy mógł się nawzajem 
widzieć. Kontynuowaliśmy zabawy integracyjne. Tym 
razem skupiliśmy się na poznaniu siebie nawzajem znacznie 
dokładniej. Mówiliśmy o zachowaniach i postawach, które 
nas irytują, ale także o zachowaniach, które podziwiamy. 
Każdy mógł się wypowiedzieć, a więc każdy mógł 
wyciągnąć dla siebie różne wnioski. W zabawie aktywnie 
brała udział także nasza wychowawczyni, która z podziwem 
słuchała naszych wypowiedzi, komentowała je, a także 
sama wyrażała swoje opinie. 

Z minuty na minutę, z zabawy na zabawę czuliśmy, że 
zbliżamy się do siebie coraz bardziej. Późnym wieczorem 
zorganizowaliśmy ognisko. Siedzieliśmy przy ogniu, 
jedliśmy i śpiewaliśmy. Korzystając z dobrej atmosfery 
i przyjemnego klimatu wręczyłyśmy naszym trzem 
klasowym rodzynkom prezenty z okazji dnia chłopaka. 
Resztę wieczoru spędziliśmy na dyskotece z uczniami 
liceum plastycznego z Łodzi. 

Następnego dnia, po zjedzeniu śniadania, wszyscy 
podsumowaliśmy wycieczkę, uznając ją za bardzo udaną 
i podziękowaliśmy pani profesor oraz panu pedagogowi. 
Spakowaliśmy swoje rzeczy i poszliśmy na autobus. Aż żal 
było wyjeżdżać. 

Wycieczka integracyjna była niesamowicie udana. 
Każda klasa pierwsza powinna się na taką wycieczkę 
wybrać. Jest to okazja by lepiej się poznać, dowiedzieć 
nieco więcej o sobie. My – przyszli ekonomiści – byliśmy 
bardzo zadowoleni z tego wyjazdu. 

Malwina Kamiennik (1D) 
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SPOTKANIE W ST. MARIENTHAL 
 

W niedzielę 2 października nastąpił 14 już wyjazd uczniów naszej szkoły do Niemiec na międzynarodowe 
seminarium w St. Marienthal. W seminarium tym wzięli udział: Polacy, Czesi, Łotysze, Litwini, Niemcy, Szwedzi, 
Bośniacy i Włosi. Tematem tegorocznego spotkania był „Volunteering in Europe – volunteering for Europe”, czyli 
wolontariat w Europie – wolontariatem dla Europy. Chodziło o to, by mniej więcej przybliżyć sposób niesienia 
pomocy przez młodych ludzi w danym kraju Europy. 

Przedstawiciele każdego państwa mieli zaprezentować swoją „pracę domową”, którą trzeba było przedstawić po 
przyjeździe. Chodziło o krótką prezentację multimedialną, w której ukazany był sposób niesienia pomocy, albo też 
instytucja charytatywna w danej miejscowości. My przygotowaliśmy prezentację o naszym szkolnym wolontariacie. 
W ciągu tygodnia spędzonego w St. Marienthal każdy uczestnik seminarium należał do jednej z grup, w której 
pracowano nad tegorocznym tematem wyjazdu. Każdy mógł wybrać swoją grupę ze względu na własne 
zainteresowania i hobby. Uczestnicy mogli należeć do grupy reporterskiej, aktorskiej, internetowej, zespołu 
muzycznego, spotu lub montażu i pracy nad krótkim filmem. W trakcie pobytu można było udoskonalać język 
angielski i niemiecki, gdyż porozumiewano się tylko w tych językach. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w swoją 
pracę. Każdy dzień był bardzo pracowity. Codziennie po kolacji każda narodowość miała swój wieczorek, na którym 
ukazana została kultura i tradycja każdego państwa. Podczas tych wieczornych imprez można było naprawdę świetnie 
się bawić. Pomimo zmęczenia każdy miał siłę na tańce i konkursy. Atmosfera była niesamowita i niesamowici byli 
ludzie, którzy tam przyjechali. Przez tydzień zdążyliśmy się ze sobą zżyć i zaprzyjaźnić. Pod każdym względem 
wyjazd uważam za udany. ;) 

Kinga Wróż (2D) 
 

SPOTKANIE Z FOLKLOREM 
 

We wtorek 27 września 2011 r. odbyło się w sali 203 spotkanie z etnografem, panią Małgorzatą Dziurowicz-
Kaszubą, która na co dzień zajmuje się poszukiwaniem folkloru w Sieradzu i na terenie Ziemi Sieradzkiej. Pani 
M. Dziurowicz-Kaszuba jest obecnie na emeryturze, ale przez wiele lat pracowała w muzeum sieradzkim oraz przez 
pewien czas w naszej bibliotece szkolnej. Obecnie jest związana z Łódzkim Domem Kultury. Podczas spotkania 
mogliśmy się zapoznać z prezentacją multimedialną ukazującą występy osób grających na skrzypcach, śpiewających 
piosenki ludowe, a także osoby tworzące przepiękne hafty, wycinanki, kompozycje. Dowiedzieliśmy się również wiele 
o Zespole Obrzędowym „Chojne”. Zobaczyliśmy wesele sieradzkie w wykonaniu tego zespołu. Prezentacja 
multimedialna ukazała również udział zdolnych skrzypków i śpiewaczek z naszego regionu w ogólnopolskich 
konkursach, które odbywają się między innymi w Rzeszowie i Kazimierzu Dolnym. 

Każdy z obecnych mógł rozpoznać osoby ze swojej miejscowości, które nauczyły się tych cennych umiejętności 
od swoich rodziców, dziadków i babć. Warto przyjrzeć się tym osobom, by móc kontynuować tradycje, które mają 
ogromną wartość. 

Kesja Janik (4D) 
 

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość 
 
- te słowa Jana Pawła II stanowią tytuł okolicznościowej wystawy obejmującej dziesięciu rysunków pani Agaty 
Pawlaczyk, wykonanych piórkiem i tuszem, z którą możemy oglądać na korytarzu I piętra od 16 października. 
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KĄCIK KULINARNY MAGDALENY MARCHEWY 

 
Zapiekanka z truskawek 

 
Przygotowanie: 
Truskawki: Z 50-60 dkg truskawek usuwamy szypułki, 
myjemy i odsączamy. Posypujemy 5 dkg cukru i wsta-
wiamy do lodówki. 
Ciasto: 2 surowe żółtka ucieramy na puch z 7-8 dkg 
cukru. Dodajemy 5 dkg mąki pszennej i 5 dkg mąki 
ziemniaczanej, na koniec 0,5 bitej śmietany. 
Sposób wykonania: 
- Ciasto powinno być gęste ale i płynne. Do ciasta należy 
dodać cukier waniliowy, szczyptę soli, startą skórkę 
cytryny i pianę z białek. 
- Truskawki mieszamy z ciastem i wlewamy do formy 
uprzednio natłuszczonej. 
- Pieczemy w średnio nagrzanym piekarniku ok. 35-40 
minut. Po upieczeniu posypujemy cukrem pudrem. 
 

Tarta z wiśniami 
 

Składniki :  
2/3 szklanki mąki, 10 dkg masła, jajko, 2 łyżki cukru, 
1 łyżka cukru waniliowego, szczypta soli, 20 dkg 
suszonych ziaren fasoli, 25dkg sera ricotta, 2/3 szklanki 
kremówki, 3 łyżki miodu, 1 szklanka wiśni w syropie, 
płatki migdałowe. 
Przygotowanie: 
Z mąki, masła, jajka, cukru, cukru waniliowego i soli 
należy zagnieść ciasto. Następnie zawinąć w folię 
i włożyć do lodówki na 30 minut. Na natłuszczoną formę 
nałożyć ciasto, następnie papier do pieczenia, a na 
wierzch fasolę. Piec około 30 minut w temperaturze 
1800C. Usunąć papier, fasolę odstawić. Ubić śmietanę, 
złączyć z serem i miodem – rozsmarować  na cieście 
i wstawić do lodówki na godzinę. Na krem nałożyć 
wiśnie i posypać migdałami, a następnie polać syropem 
z wiśniami. 
 

Ostre skrzydełka 
 

Składniki :  
1 cebula, 3 ząbki czosnku, 50 dkg masła, 1 łyżka sosu 
sojowego, 2 łyżki czerwonego sosu tabasco, 1 łyżka 
krojonych pomidorów, 1 i ¼ kg skrzydełek kurczaka, 
pieprz czarny i Cayenne (bardzo ostry). 
Przygotowanie: 
- Cebulę cieniutko posiekać, a czosnek przecisnąć przez 
praskę. Razem usmażyć na rozgrzanym maśle na patelni 
(na złoty kolor). 
- Dodać pomidory i dusić około 10 minut. Dodać tabasco 
i sos sojowy. Sos zmiksować na masę. 
- Skrzydełka umyć, doprawić solą i pieprzem.  Piec na 
ruszcie lub w piekarniku z grillem przez 20 minut co 
jakiś czas obracając. Po 20 minutach pieczenia posmaro-
wać  sosem  i piec około 30 minut, co jakiś czas dodając 
sos. 

Gotowe skrzydełka wymieszać z pozostałym sosem 
i podawać gorące z pieczywem lub pieczonymi 
ziemniakami. 
 

Sałatka z kurczaka 
 
Składniki: 
1 i ½ piersi z kurczaka, 2 surowe ogórki, 2 pomidory, 
3 kolorowe papryki, fasola czerwona, kukurydza, 
majonez, sól, pieprz. 
Przygotowanie: 
Kurczaka ugotować i pokroić w kostkę. Warzywa 
pokroić w kostkę. Wszystko razem z majonezem 
wymieszać. Doprawić do smaku. 
 

Smacznego! 
 

KOMUNIKATY 
 

W poniedziałek 26 IX na wycieczkę do Łodzi 
w nagrodę za tytuł klasy roku pojechała klasa 4D oraz 
grupa uczniów z klasy 1D pod opieką p. prof. 
A. Bzdurskiej i B. Wysoty. 

We wtorek 25 X na wycieczkę do Kalisza – „Wielko-
polskiej Wenecji” wybrała się pociągiem klasa 3F wraz 
z wychowawczynią, p. prof. S. Dęgą. W kaliskim kinie 
„Helios” uczestnicy wycieczki obejrzeli film pt. Baby są 
jakieś inne. 

W czwartek 3 XI uczniowie klasy 2F wraz 
z opiekunami: p. prof. A. Plesiak i M. Plesiewicz 
w łódzkim kinie „Cinema City” obejrzeli Bitwę 
warszawską. 
 

OGŁOSZENIA TWI „ZAMKOWA 15” 
 

Zapraszamy na spotkanie z poetką, 
panią Agnieszką Jarzębowską 

w dniu 15 listopada o godz. 14.00 w sali 111. 
 

6 grudnia 2011 – odbędzie się w naszej szkole  
 

IV JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
 

W konkursie (przeprowadzonym w 2 etapach) biorą 
udział wszystkie klasy naszej szkoły (poza klasami 
maturalnymi). 

1etap konkursu – przeprowadzony będzie w listo-
padzie. 

Uczniowie poszczególnych klas wykonują świąteczną 
kartkę z oryginalnymi życzeniami bożonarodzeniowymi 
(format A4). Kartkę tę dostarczają do dnia 15 XI 2011 r. 
organizatorom. 

Jury konkursu oceniać będzie: pomysł, oryginalność 
życzeń, estetykę wykonania i wkład pracy. Po I etapie 
wyłonionych zostanie 6 klas, które wezmą udział w finale 
konkursu podczas IV Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
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KRZYŻÓWKA 1/2011/2012 
 

1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  

 
Polecenia: 
1. „Kuriera Zamkowego” bądź „Dyskursu”. 
2. Nazwisko jednego z dyrektorów szkoły. 
3. Pomieszczenie, przez które przechodzisz idąc 
do biblioteki. 
4. Imię patronki szkoły. 

5. Organizacja funkcjonująca w szkole, która pomaga 
potrzebującym. 
6. Grono ... 
7. Inaczej festiwal piosenki obcojęzycznej organizowany zwykle 
w marcu. 
8. „Pokolenie JPII” 
9. Tyle lat liczy nasza szkoła. 

 
WARTO PRZECZYTAĆ 

 
Książka Sharon Sali pt. Uzdrowiciel to niezwykła 

opowieść o pewnym chłopcu z Alaski. Gdy miał niecałe 
dwa lata przyprowadził go do osady Snow Valley wilk. 
Taaak, wilk. A konkretnie szara wilczyca. Zostawiła go 
na środku wioski i uciekła z powrotem do lasu.  

Ale mimo tego niezwykłego wejścia w społeczność  
i przy całkowitym braku wiadomości o jego pochodzeniu 
przygarnął go miejscowy lekarz i nadał mu imię Jonah 
Szary Wilk. 

Mijają lata. Chłopiec odkrywa w sobie moc 
uzdrawiania i porozumiewania się ze zwierzętami. Nie 
wie skąd się bierze, ale umie ją wykorzystać. Dorasta. 
Pewnego dnia jego przybrany ojciec musiał jechać 
odebrać poród, gdy zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. 
Pewnego turystę zaatakował niedźwiedź. Ojciec poprosił 
go, aby do niego poleciał i go uratował. Jonah go uleczył, 
ale nie wiedział, że to jedyny człowiek, którego 
uratowania będzie żałował. Pechowym turystą okazał  się 
milioner, Major Bourdain. Chciał  wykorzystać  Szarego 
Wilka dla zysku. Ale jego największym marzeniem było  
złapanie  go w celu zapewnienia sobie nieśmiertelności. 
Nie żałował pieniędzy na tropicieli i detektywów. Od tej 
chwili, Jonah nie chcąc bardziej narażać ludzi z wioski, 
prowadzi życie wędrowca. Nigdzie  nie zatrzymuje się na 
dłużej. Próbuje w ten sposób zgubić pościg. W górach 
poznaje Lucie. Oboje są samotnikami, ale szybko 
odnajdują wspólny język. Zaczynają snuć marzenia o 
przyszłości. Ale czy uda się je spełnić, gdy Jonaha nadal 
ścigają ludzie Majora, a Lucie prześladuje seryjny 
morderca? Czy przeżyją? I jak się ułożą ich dalsze losy? 

Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, przeczytaj 
koniecznie tę książkę. Zapewniam, że warto. Akcja jest 

wartka i bardzo wciąga. Ale jej dynamiczne zwroty 
sprawiają, że jest także żywa. Nie da się przy niej usnąć. 

Polecam 
Patrycja Ciołek (2H) 

 
LISTOPADOWA OSIEMNASTOLATKA 

 
Ania (3F) – ur. 5 XI 1993 r. 
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PGE „SKRA” LIDEREM 

 
PGE „Skra” Bełchatów pokonała wicemistrza Francji Tours VB 3:1 w drugiej kolejce Ligi Mistrzów siatkarzy. 

Mecz odbył się 26.10.2011r. w hali MOSIR w Łodzi o godz. 18:00. 
 

Hala sportowa była prawie pełna, dlatego ogromny 
hałas wywoływany przez 8 tysięcy kibiców musiał zrobić 
wrażenie na wicemistrzach Francji. Jednak na krótko. 
Tours VB to drużyna bez wielkich gwiazd, ale – jak 
mówił Bartosz Kurek – złożona z zawodników 
prezentujących solidny europejski poziom. Na dodatek 
wyrównana i doświadczona. Biorąc pod uwagę nie 
najwyższą formę bełchatowian, bardzo szybko można się 
było przekonać, że zapowiedzi o trudnej przeprawie 
czekającej faworyta nie były przesadzone. 

Wystarczyło chwilę popatrzeć, by zauważyć atuty 
Tours. Najpierw w oczy rzucił się Yosleyder Cala. 
Kubańczyk z amerykańskim obywatelstwem możliwoś-
ciami fizycznymi z pewnością nie ustępował Bartoszowi 
Kurkowi. Skakał bardzo szybko i bardzo wysoko, a siła 
jego ataku była ogromna. Siedemnasty punkt 
w pierwszym secie zdobył piekielnie silnym uderzeniem 
w trzeci metr! 

To nie koniec walorów francuskiego zespołu. 
Kapitalnie spisywał się libero, Alexis Gonzalez, 
przyjmujący zagrywki tak, że Raphael Redwitz mógł 
gubić blok, albo spokojnie grać krótką. W pierwszym 
secie miał 67% dobrego odbioru, a przecież siatkarze 
z Bełchatowa serwowali naprawdę dobrze. 

PGE „Skra” Bełchatów bardzo dobrze rozpracowała 
Tours taktycznie. Od początku większość zagrywek 
zawodnicy kierują w Calę, a w bloku nastawiają się na 
niego i Davida Konecnego. Mistrz Europy Milos Terzic 
nawet jak już się przebił, to jego uderzenia były 
podbijane. O ile jednak Kubańczyka w ofensywie można 
było porównywać do Kurka, to w przyjęciu zagrywki 
bechatowianin bił go na głowę. Michał Winiarski i Paweł 
Zatorski zostawiali co prawda mu trochę mniej miejsca, 
ale z pewnością żaden z nich nie był słabym punktem 
w tym elemencie. Przeciwnie, skończył on grę z 65-
procentową skutecznością. 

Gospodarze z akcji na akcję grali lepiej. Z pewnością 
najlepiej w tym sezonie. Rozkręcił się Wlazły, który w 
pierwszym secie miał 36 % skuteczności w ataku, a w 
kolejnym już 62 %. Zaś Cala spadł z 86 do 43 %. 
Wreszcie drużyna zaczęła lepiej punktować w pierwszej 
akcji po przyjęciu zagrywki, co było jej problemem we 
wcześniejszych spotkaniach. Wciąż jednak nie była to ta 

sama „Skra”, co choćby rok temu, kiedy w porywającym 
stylu rozbijała Trentino czy Friedrichshafen. 

W trzecim secie wróciła do gry, jaką pokazywała 
w PlusLidze, czyli falowania. Kilka błędów w ataku 
sprawiło, że Tours objęło prowadzenie 13:8, a trener 
Nawrocki musiał po raz pierwszy poprosić o przerwę. 
Niewiele to pomogło, bo dobrze grający Redwitz, David 
Konecny i ich koledzy nie dali się już dogonić. 

I co gorsza, nie zamierzali się zatrzymywać. Bronili 
kapitalnie, podbijając piłki, które powinny wpaść 
w boisko. W bloku nie dawali się oszukiwać, a poza tym 
sprzyjało im szczęście przy trudnych sytuacjach. PGE 
„Skrze” bardzo ciężko przychodziło zdobywanie 
punktów. Zaciął się Wlazły, ale od czego są kibice 
i Kurek? Ten ostatni wziął na siebie rolę lidera zespołu. 
W czwartym secie zdobył osiem punktów, w tym te 
w najtrudniejszych momentach. Sześć z nich do drugiej 
przerwy technicznej i dwa w końcówce, w tym 24., 
po kapitalnym rozegraniu Falasci. Mecz zakończył blok 
Wytze Kooistry na Cali. 

„Skra” po dwóch meczach ma komplet punktów. 
Bełchatowianie stracili zaledwie jednego seta i prowadzą 
w grupie. Awans do kolejnej rundy mają już niemal 
zapewniony, mają największe szanse na wyjście 
z pierwszego miejsca w grupie. 

 

 
(fot. Sylwia Jasiak)

 
PGE „Skra” - Tours VB 3:1 (25:22, 25:21, 19:25, 25:22) 

 
PGE „Skra”: Falasca, Winiarski, Możdżonek, Wlazły, Kurek, Pliński, Zatorski (libero) oraz Kłos, Kooistra, Woicki, 
Cupković 
 
Tours VB: Redwitz, Cala, P. Konecny, D. Konecny, Terzić, Smith, Gonzalez (libero) oraz Slavev, D'Almeida, Precel 

Sylwia Jasiak kl. 4D 
 
  

http://www.ciacha.net/ciacha/0,86990.html?tag=bartosz%20kurek
http://www.sport.pl/siatkowka/3481779,0,,Micha%25B3%2520Winiarski.html
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NA CO DO KINA? 
 

10.11.2011 
 

Listy do M. 
obsada: Roma Gąsiorowska, Maciej Stuhr, Agnieszka 
Dygant 
reżyseria: Mitja Okorn 
komedia romantyczna, Polska, 2011, 116 min 
To film, w którym pogubieni życiowo bohaterowie 
odkryją, że to, co ich spotkało, to właśnie miłość. 
W jeden wyjątkowy dzień w roku, pięć kobiet i pięciu 
mężczyzn przekona się, że przed miłością i świętami nie 
da się uciec. 
 

11.11.2011 
 
Immortals. Bogowie i herosi 3D 
obsada: Henry Cavill, Mickey Rourke, Kellan Lutz 
reżyseria: Tarsem Singh 
akcja/dramat/fantasy, USA, 2011 
Wiele lat po mitycznym zwycięstwie Bogów nad 
Tytanami na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie. 
Żądny władzy król Hyperion wypowiada wojnę 
ludzkości. Plądrując bezbronne, wobec jego brutalnej 
armii, ziemie Grecji poszukuje legendarnego Łuku – 
broni o niewyobrażalnej mocy, wykutej niegdyś 
w niebiosach przez Boga Wojny, Aresa. Ten kto 
posiądzie broń będzie dowodził czekającymi na 
uwolnienie Tytanami. Jedynym, który postanawia 
przeciwstawić się Hyperionowi jest wybrany przez 
bogów Tezeusz. W rękach tego prostego człowieka 
spoczywa teraz los ludzkości i tylko on może uratować ją 
przed całkowitą zagładą. 
 

18.11.2011 
 

Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 1 
obsada: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor 
Lautner 
reżyseria: Bill Condon 
USA, 2011 
Po pięknym ślubie i hucznym weselu, Bella i Edward 
wyjeżdżają na miesiąc miodowy do Rio de Janeiro. 
W tym gorącym mieście karnawału, młodzi mogą 
wreszcie w pełni cieszyć się sobą i oddawać namiętności. 
Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży. Pełne 
dramatyzmu narodziny dziecka rozpoczynają łańcuch 
nieodwracalnych zdarzeń – Edward decyduje się 
podarować Belli nieśmiertelność. Pojawienie się nowego 
członka w rodzinie budzi niepokój Volturi – przywódców 
świata wampirów. Czy Edwardowi uda się ocalić to co 
kocha najbardziej? 
 
Mali agenci: wyścig z czasem w 4D 
reżyseria: Robert Rodriguez 
obsada: Jessica Alba, Danny Trejo, Antonio Banderas 
akcja/familijny/komedia, USA, 2011, 89 min 
 

Marissa wcale nie jest zwykłą gospodynią domową. 
Może i jest żoną słynnego reportera, kochającą 
i cierpliwą matką, ale należałoby dodać do tego jeszcze 
kilka szczegółów… Matkowanie Rebece i Cecilowi, 
którzy wyraźnie sobie tego nie życzą, wystawia jej 
cierpliwość na ciężkie próby. Ponadto jej mąż Wilbur nie 
grzeszy bystrością – przez lata nie zorientował się, że 
jego żona jest agentką specjalną w stanie spoczynku. 
Świat Marissy zostaje wywrócony do góry nogami, gdy 
maniakalny Timekeeper grozi przejęciem planety, a ona 
zostaje wezwana do działania przez szefa organizacji, 
w której utworzono oddział Małych Agentów. Do akcji 
wkraczają również Rebecca i Cecil. Tym razem muszą 
odłożyć kłótnie na bok i razem z macochą stworzyć 
zespół, który przy pomocy hiper-wymyślnych gadżetów 
ocali świat, a skutecznością zawstydzi nawet Jamesa 
Bonda. 
 

24.11.2011 
 

Nie ten człowiek 
obsada: Piotr Adamczyk, Gabriela Muskała 
reżyseria: Paweł Wendorff 
czarna komedia, Polska, 2010, 87 min 
Pewnego dnia za namową rodziców, prawie 
trzydziestoletni Kuba decyduje się podjąć pierwszą 
w swoim życiu pracę. Bez przekonania przyjmuje posadę 
dostawcy zakupów. Już sam początek aktywności 
zawodowej układa się niefortunnie, ponieważ jest 
świadkiem kolizji drogowej, a nie ma przy sobie dowodu 
tożsamości. Trafia na komendę, żeby złożyć zeznania. 
Od tego momentu wszystko zaczyna toczyć się 
niezupełnie tak, jak to było zaplanowane. Obserwujemy 
losy różnych ludzi, z powodu których Kubę spotykają 
niecodzienne zdarzenia i sytuacje. Nie przypuszcza 
nawet, jak ważną rolę, poprzez splot rozmaitych 
okoliczności, ma tego dnia do spełniania.   
 

25.11.2011 
 

80 milionów  
obsada: Krzysztof Czeczot, Wojciech Solarz, Maciej 
Makowski  
reżyseria: Waldemar Krzystek 
sensacja/historyczny, Polska, 2011 
Dolny Śląsk, jesień 1981 roku. Po serii prowokacji SB, 
konfrontacja opozycji z komunistami wydaje się 
nieunikniona. Tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, 
młodzi działacze Solidarności postanawiają zagrać va 
banque i organizują brawurową akcję wyprowadzenia 
z wrocławskiego banku 80 milionów związkowych 
pieniędzy, zanim konto zostanie zablokowane. 
Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa podążają za 
nimi krok w krok. Rozpoczyna się pasjonująca 
rozgrywka, w którą zostają zaangażowani duchowni i… 
cinkciarze. Każda ze stron ma asy w rękawie. 

Przyg. Sylwia Jasiak (4D) 

http://www.stopklatka.pl/bazafilmowa/default.asp?typ=filmy&gatunek=akcja
http://www.stopklatka.pl/bazafilmowa/default.asp?typ=filmy&gatunek=dramat
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