
DZIEŃ PATRONKI SZKOŁY 
 

6 października – w 127. rocznicę urodzin Marii 
Dąbrowskiej – obchodziliśmy Dzień Patronki Szkoły. 
Z tej okazji trzyosobowe zespoły ze wszystkich klas 
pierwszych wzięły udział w konkursie na temat życia 
i twórczości pisarki. 

A oto wyniki: 
I miejsce   klasa 1D     
II miejsce   klasa 1b     
III miejsce  klasy 1G i 1a   
Klasa 1D w nagrodę otrzyma dofinansowanie 

do wycieczki szkolnej do Russowa – miejsca urodzenia 
Marii Dąbrowskiej. 

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone pamiątko-
we dyplomy. 

Konkurs przygotowały p. prof. Iwona Bednarek 
i p. prof. Sylwia Dęga-Frątczak. 

Wystawę poświęconą Patronce można obejrzeć 
na parterze przy sekretariacie. Przygotowały ją  p. prof. 
Iwona Bednarek i p. prof. Urszula Lisowska. 

Ibis 
 

„DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA 
ROKSANY I INNYCH” 

 

1 i 2 października  wolontariuszki z naszej szkoły: 
Karolina Budzińska, Angelika Gaj, Małgorzata Pres, Julia 
Wrzosek (2H), Ewelina Binek, Gabriela Gonerska (3D) 
oraz Karolina Zarębska (4H) – wzięły udział w akcji 
„Dzień Dawcy Szpiku dla Roksany i Innych” w galerii 
„Dekada”. 

Wolontariuszki rozdawały ulotki,  pracowały w 
sztabie zapisującym osoby chętne do zostania 
potencjalnym dawcą szpiku.  Udzielały też  informacji na 
temat tego, jak wygląda pobór próbki do analizy kodu 
genetycznego oraz wskazywały miejsce zbiórki. 

Akcja spotkała się dużym odzewem – 469 zgłoszeń 
do bazy dawców szpiku. Mamy nadzieję, że znajdzie się 
bliźniak genetyczny Roksany Sikorskiej i dziewczynka, 
już zdrowa, spełni swe marzenie: zostanie lekarzem 
onkologii i hematologii, aby móc pomagać wszystkim 
zmagającym się z nowotworem krwi. 

Trzymamy kciuki!!! 
Ibis 

 

W NUMERZE: 
 
• O XVI Dniu Papieskim – piszemy na s. 2; 
• Zdjęcia z Dnia Papieskiego – znajdziesz na s. 3; 
• Co warto przeczytać? – dowiesz się na s. 4; 
• Zdjęcia z Dnia Edukacji Narodowej – patrz s. 5; 
• O nagrodzie „Nike” – przeczytasz na s. 6; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 7; 
• Do Rio na paraolimpiadę – powracamy na s. 9-10. 

 
„Wkładasz piekno w moje dłonie. 

Jako nauczyciel dajesz mi słowa, obrazy, idee, 
na których buduję swoje życie. 

Cokolwiek zbuduję w przyszłości, 
dzięki Twojej pomocy mam już gotowe fundamenty.”
 

Pam Brown

 
Paniom Dyrektor 

Naszym Nauczycielom i Wychowawcom
oraz wszystkim pracownikom szkoły 

dziękujemy 
za zachęcanie nas do poznawania 
świata i siebie, zadawania pytań, 

do myślenia i tworzenia. 
 

Życzymy zdrowia, entuzjazmu, 
wiele radości i zadowolenia 

z wykonywanej pracy 
 

Redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego”
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XVI DZIEŃ PAPIESKI 
 

Konferencja Episkopatu Polski postanowiła, 
że tegoroczny XVI Dzień Papieski będzie obchodzony 
pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Co 
zatem o Miłosierdziu Bożym mówił Papież Jan Paweł II? 
„Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość 
nieskończonego Boga, jest również nieskończone. 
Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość 
Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych 
wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość 
i moc przebaczania, mając swe stałe pokrycie w nie-
wysłowionej wartości ofiary Syna. Żaden grzech ludzki 
nie przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. 
Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak 
dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, 
trwanie w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a 
zwłaszcza wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania 
Chrystusowego.” Pamiętajmy więc, że tylko nasze 
nastawienie względem Boga i wiary może być 
przeszkodą na naszej drodze do Bożego Miłosierdzia. 

W środę 12 października 2016 roku już po raz 
jedenasty wręczono stypendia „Pokolenie JP II” 
przyznawane uczniom za krzewienie nauki Jana Pawła II, 
właściwą postawę religijną oraz zaangażowanie w życie 
szkoły. W tym roku odbyło się to trochę inaczej niż w 
latach poprzednich. Mianowicie, stypendia zostały 
wręczone w Kościele p.w. Św. Floriana w Uniejowie. 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1100 mszą św., której 
przewodniczył ks. Andrzej Ziemieśkiewicz. 

Po zakończonej mszy nadszedł czas na wręczenie 
stypendiów. Kapituła w składzie: ks. Andrzej 
Ziemieśkiewicz (przewodniczący), p. dyr. Anna Pietrzak, 
p. prof. Maria Bogdańska i p. prof. Henryka Głogowska 
wyróżniła 18 uczniów, w tym 6 uczennic z naszej szkoły. 
Nasze tegoroczne stypendystki to: Agnieszka Olejniczak 
(4D), Klaudia Owczarek (3H), Patrycja Bocian (2H), 
Katarzyna Szydłowska (3D), Klaudia Wierzbicka (3D) 
i Justyna Wlazło (3D). Wręczono również listy 
gratulacyjne dla rodziców stypendystów. Podczas 
wręczania stypendiów na gitarze akompaniował nam 
ks. Rafał Jańczak – katecheta z naszej szkoły, a śpiewała 
Klaudia Owczarek. 

Zachęcam do podążania śladami Jana Pawła II 
w myśl słów, które sam wypowiedział: „Wymagajcie od 
siebie nawet gdyby inni od was nie wymagali…” 

Po uroczystości ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz 
wraz z całą kapitułą zaprosili stypendystów i ich 
rodziców na wspólny obiad. 

Justyna Wlazło (3D) 
 
PS Z okazji 38 rocznicy wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na papieża w bibliotece szkolnej można 
zapoznać się z okolicznościową wystawą poświęconą 
papieżowi-Polakowi; również szkolni katecheci wraz z 
młodzieżą przygotowali wystawę na korytarzu I piętra. 
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XVI DZIEŃ PAPIESKI 
fot. pani Małgorzata Zimnowłocka 
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ROK Z KSIAŻKĄ 
 

„PORTRET ANIOŁA" 
 

Nora Roberts, a raczej Eleanor Marie Robertson 
urodziła się w 1950 roku, jest amerykańską 
powieściopisarką. Roberts jest znana przede wszystkim 
z namiętnych romansów o zawiłej i wielowątkowej 
fabule, które tworzy także jako Sarah Hardesty i Jill 
March, jak również i serii kryminałów „In Death" 
opublikowanych pod pseudonimem J.D. Robb. 

Miałam okazję przeczytać jedną z jej książek pt. 
Portret Anioła. Powieść ta przedstawia historię Laury 
Malone – młodej kobiety (fotomodelki), która po 
tragicznej śmierci swojego męża, postanowiła uciec od 
swojego dotychczasowego życia. Jadąc, nagle ujrzała 
zbliżający się samochód... Gabe Bradley – artysta malarz 
u progu wielkiej kariery, szukał samotności i twórczego 
natchnienia w górskiej chacie. Jadąc drogą w czasie 
śnieżycy, dostrzegł zbliżające się auto. W ostatniej chwili 
udało mu się uniknąć kolizji. Zobaczył za kierownicą 
przerażoną, zdesperowaną kobietę w ciąży i natychmiast 
zaproponował pomoc i gościnę. Takim właśnie 
sposobem, główna bohaterka dociera do domu Gabe'a 
Bradley'a, gdzie zamieszkali razem. Po jakimś czasie 
kobieta nabiera zaufania i opowiada mu o swojej sytuacji. 
Znajomość ta zaowocuje małżeństwem, a nowo 
narodzony jej syn otrzyma imię Michael. Laura była mu 
bardzo wdzięczna za opiekę i okazane serce, ale on, 
zakochany od pierwszego wejrzenia, pragnął czegoś 
innego – marzył o jej bezinteresownej  miłości. 

Niespodziewanie ich losy się połączyły i z biegiem 
czasu stali się sobie naprawdę bliscy. Gdy wszystko 
zaczyna się układać po myśli Laury i Gabe'a, do akcji 
wkraczają niezwyciężeni członkowie rodziny Eaglet, 
a kochający mąż i teściowe stoją za nią murem. 

Polecam przeczytać tą książkę, gdyż jest pełna 
optymizmu i pokazuje, że prawdziwa miłość może 
pokonać wszelkie przeszkody i trudności. Osoby, które 
lubią czytać romanse z pewnością ta książka ich 
zaciekawi. 

Daria Błazik (1G) 
 

„KWIAT PUSTYNI” 
  

Kwiat pustyni to książka biograficzna opowiadająca 
o prawdziwych wydarzeniach z życia cenionej i znanej 
na całym świecie modelki, Waris Dirie. 

W książce tej Waris opowiada jak jako trzynastolatka 
uciekła r rodzinnej Somalii, z plemienia koczowników, 
ponieważ chciano ją wydać za mąż za starszego 
mężczyznę. Waris cudem trafiła do Londynu, a tam jej 
życie zmienia się diametralnie. Początkowo jest służącą, 
jednak któregoś dnia zostaje zauważona przez pewnego 
fotografa. Jej kariera modelki nabiera rozpędu. Jako 
ceniona modelka postanawia również nagłośnić sprawę 
rytualnego okaleczania kobiet w Afryce. Sama bowiem 
jako dziecko została również okaleczona. 

Kwiat pustyni to poruszająca książka o życiu 
modelki pochodzenia somalijskiego, która także zwraca 
uwagę na różnice kulturowe oraz bariery, jakie Waris 
Dirie musiała pokonać, aby móc się odnaleźć w jakże 
innym dla niej świecie. 

Polecam 
Katarzyna Orłowska (1G) 

  
„LOVE, ROSIE” 

 
„Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?” – tak 

pisał A. Mickiewicz w wierszu pt. Niepewność. Te słowa 
idealnie wpisują się w historię, którą opisała Cecelia 
Ahem w książce pt. Love, Rosie. Pokazuje jak trudno 
zdefiniować własne uczucia. Uświadamia też, że może to 
trwać bardzo długo, czasami nawet kilkadziesiąt lat 

Książka opowiada o dwójce przyjaciół Rosie Dunne 
i Alexie Stewardzie, którzy znają się od dzieciństwa i są 
niemal nierozłączni. Ich długoletnia przyjaźń zostaje 
wystawiona na ciężką próbę, gdy nieoczekiwanie Alex 
wraz z rodzicami musi wyjechać z rodzinnego Dublina 
do Bostonu. Mimo ogromnej odległości przyjaciele 
pielęgnują swoją więź, która przez pięćdziesiąt lat ulega 
znacznej metamorfozie. Zakładają rodziny, biorą śluby, 
rozwody, przeżywają wzloty i upadki, rozpoznając dzięki 
nim swoje prawdziwe uczucia względem siebie. Dla 
mnie to nie jest kolejna, typowa powieść pisana w formie 
narracyjnej, bowiem mamy tu do czynienia z rzadko 
spotykaną książką epistolarną. Składa się ona z wielu 
tradycyjnych listów, smsów, zapisków z internetowego 
czatu, urzędowych pism, zaproszeń, kartek okolicznoś-
ciowych i e-maili. Wszystkie korespondencje tworzą 
wyjątkowy i magiczny urok, który całkowicie mnie 
„pochłonął” podczas lektury. 

Polecam 
Beata Rył (3D) 

 
„Zbieramy makulaturę, ratujemy konie” – już po raz czwarty w naszej szkole !!! 

 
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” organizowanego przez Klub 

Gaja. Nasza szkoła bierze w niej udział już od czterech lat. Akcję  koordynuje Szkolny Wolontariat. 
O postępach informujemy na bieżąco za pomocą makulaturomierza na korytarzu I piętra. W tym roku 

szkolnym zebraliśmy na dobry początek 666 kg.  
Nową wystawę poświęconą akcji przygotowały Paulina Dostatnia i Karolina Piechota z klasy 3G. 

Ibis 
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 
fot. Wiktoria Szczepaniak 
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NAGRODA LITERACKA „NIKE” 
 

To polska nagroda literacka za książkę roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem powieści. Konkurs obejmuje tylko autorów żyjących. Laureat nagrody wyłaniany 
jest w trójetapowym konkursie, który trwa od maja do października. Autor nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę 
Nike zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 złotych. 

Tegoroczną laureatką Nagrody Nike została Bronka Nowicka. Za najlepszą książkę roku jury uznało jej 
Nakarmić kamień. Finałowa gala 20. edycji najważniejszego literackiego wyróżnienia w Polsce odbyła się 
w niedzielę 2 października br. w Warszawie. 
 

 
  

„Nie pragnę, żeby martwe rzeczy były żywe. Chciałabym, żeby żywi ludzie byli mniej martwi. O tym jest dla mnie 
ta książka" – mówiła o nagrodzonym dziele autorka –  „To portrety rzeczy i ludzi, wypełnione szacunkiem zarówno 
wobec tego, co żywe, jak i nieożywione, gdzie każdy człowiek oraz każdy przedmiot skrywa w sobie szereg emocji 
i wspomnień, gdzie kwestionuje się i podważa zastałe hierarchie." 
 

Pozostałymi książkami-finalistkami były: 
 

• 1945. Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej,   
• W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu Renaty Lis, 
• Uprawa roślin południowych metodą Miczurina Weroniki Murek, 

• Którędy na zawsze Piotra Matywieckiego, 
• Skoruń Macieja Płazy, 
• Tatuaż z tryzubem Ziemowita Szczerka. 

Przyg. Patrycja Żurawska (3D) 
 

KOMUNIKATY 
 

Na wycieczkę przedmiotową do Powiatowej Straży 
Pożarnej udały się klasy 1a (28 IX) i 2b (6 X) pod opieką 
wychowawców. 

W poniedziałek 3 X na wycieczkę integracyjną 
z okazji dnia chłopaka wybrała się klasa 1a wraz 
z wychowawczynią p. prof. M. Skoczylas. 

We wtorek 4 X w łódzkim kinie „Ciemna City” 
uczniowie z klasy 1D obejrzeli film pt. Jak zostać 
kotem wraz z wychowawczynią p. prof. K. Focht. 

We wtorek 4 X uczniowie z klas drugich technikum 
w teatrze miejskim uczestniczyli w spektaklu pt. Kino 
jako narzędzie manipulacji pod opieką p. prof. I. Bedna-
rek i K. Laszczyk. Po zakończeniu części teoretycznej 
uczniowie obejrzeli film pt. Wolny strzelec. 

W środę 5 X odbyła się w sali 112 pierwsza w tym 
roku szkolnym akcja honorowego krwiodawstwa 
i poboru próbek do baz danych dawców szpiku kostnego. 
Krew oddało 17 uczniów. Nad przebiegiem akcji czuwała 
p. prof. K. Krawczyk. 

W środę 5 X na wycieczkę do sanktuarium 
w Charłupi Małej wybrała się klasa 3a pod opieką 
p. prof. S. Dęgi-Frątczak i D. Danielewskiego. 

W piątek 7 X na targi żywności do Łodzi pojechali 
uczniowie z klasy 1G (29) i 2G (7) pod opieka p. prof. 
K. Krawczyk i M. Obalskiej-Sobczak. 

W czwartek 27 X na targi gastronomiczne do War-
szawy pojechały klasy: 3G, 4G i 3a pod opieką p. prof. 
K. Domagalskiej, M. Obalskiej-Sobczak i M. Skoczylas. 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 

 
ZUPA KREM DYNIOWO-MARCHEWKOWA 

 
Składniki zupy: 

• dynia – 500 g pure z dyni lub świeżej 
dyni pokrojonej w kostkę, albo też 
zamrożonej dyni pieczonej, 
• 5-6 średniej wielkości marchewek, 
• jedna cebula, 
• 0,5 l bulionu, 
• 0,5 l wody, 
• sok wyciśnięty z cytryny. 

Przyprawy: 
• mieszanka curry, 
• imbir, 
• cynamon, 
• kurkuma, 
• płatki chilli, 
• kardamon, 
• goździk, liść laurowy, 
• sól i pieprz do smaku. 

Dodatki: 
• prażone pestki z dyni,  
• kandyzowana skórka z pomarańczy, 
• odrobina śmietanki lub jogurtu. 

 

 
Przygotowanie zupy: 

W garnku zagotowałem bulion i wodę. W zasadzie możesz użyć albo samego bulionu, albo samej wody 
i w trakcie gotowania doprawić zupę do smaku. Do garnka wrzuciłem pokrojoną w talarki marchew, dynię i cebulę 
pokrojoną w kostkę. Następnie dodałem pół łyżeczki imbiru, pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki kurkumy, pół 
łyżeczki przyprawy curry, kilka ziaren kardamonu (lub słuszną szczyptę mielonego kardamonu z torebki), jednego 
goździka, jeden liść laurowy i 1/4 łyżeczki płatków chilli. Ilość chilli najlepiej dostosuj do własnych preferencji. 
Na koniec można dodać jeszcze do garnka sok wyciśnięty z jednej cytryny i gotowałem zupę ok. 30 minut aż 
marchewka i dynia zrobiły się miękkie. Po tym czasie wyłowiłem z garnka liść laurowy i goździka, a następnie 
zmiksowałem zupę blenderem na gładziutki krem. Zupę taką podaję z dodatkiem łyżki śmietany lub jogurtu. Świetnie 
pasują też takie dodatki jak kandyzowana skórka z pomarańczy lub różnego rodzaju pestki. 
 

KASZOTTO Z GRZYBAMI LEŚNYMI 
 
Składniki : 
• bulion warzywny, 
• kasza jęczmienna – ok. 2 szklanki, 

• słodka śmietana kremówka – 100 ml, 
• ser pleśniowy – ok. 70 g, 

• grzyby leśne – ok. 200 g, 
• 2 cebule, mielony pieprz. 

 
Przygotowanie: 

Na patelni rozgrzewamy masło i smażymy na nim kaszę do czasu, aż każde ziarenko pokryje się tłuszczem 
i lekko spęcznieje. Całość zalewamy około jedną szklanką wywaru przygotowanego na bazie Kogutka i dusimy 
do czasu, aż kasza wchłonie płyn. Jeżeli kasza jest jeszcze twarda dodajemy kolejną łyżkę wazową wywaru i znowu 
czekamy, aż się wchłonie. Proces powtarzamy do czasu, aż kasza zmięknie. Na oddzielnej patelni smażymy na maśle 
cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Gdy się zeszkli dodajemy grzyby i smażymy razem, aż zmniejszą objętość 
i zmienią kolor. Dodajemy do kaszy pod koniec duszenia. Kaszotto zaprawiamy jeszcze serem pleśniowym, jak się 
wtopi dodajemy jeszcze śmietankę i doprawiamy pieprzem.  
 

SZARLOTKA 
Składniki: 

Ciasto: 
• 500 g mąki, 
• 220 g masła, 
• 160 g cukru, 

 
• 2 żółtka, 
• 2 łyżki kwaśnej śmietany, 
• 2 łyżeczki cukru waniliowego, 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 

Nadzienie: 
• 1 łyżka masła, 
• 1 łyżka cukru, 
• pół łyżeczki cynamonu, 
• 1,5 kg jabłek (najlepiej szarej renety). 

 
Przygotowanie:  

Mąkę przesiej na stolnicę, dodaj proszek do pieczenia, cukier, cukier waniliowy, wymieszaj i zrób kopczyk, 
a w nim wgłębienie. Do wgłębienia wbij dwa żółtka, dodaj śmietanę i pokrojone masło. Ciasto wyrabiaj, aż składniki 
się połączą, zlep w kulkę i przełóż na 30 minut do lodówki. Jabłka obierz, pokrój w kostkę lub zetrzyj na tarce 
o grubych oczkach. Na patelni rozpuść masło, dodaj cukier i jabłka oraz cynamon. Owoce smaż około 15 minut. 1/3 
ciasta rozwałkuj przełóż do tortownicy i ponakłuwaj. Piecz 15 minut w 180 stopniach. 1/3 ciasta rozwałkuj w formę 
wąskiego paska i przyklej do  brzegów tortownicy. Na spód wyłóż jabłka. Ostatnią część ciasta zetrzyj na tarce lub 
podziel na małe kawałeczki i nieregularnie rozsyp na górze. Ciasto piecz godzinę  180 stopniach. Przed podaniem 
podsyp cukrem pudrem.  

Smacznego!!!  
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NIE ŻYJE ANDRZEJ WAJDA 
 

Andrzej Witold Wajda (ur. 6 III 1926 w Suwałkach, zm. 9 X 
2016 w Warszawie) – polski reżyser filmowy i teatralny, w latach 
1989–1991 senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego. 
Popularność przyniosły mu filmy inicjujące tzw. polską szkołę 
filmową: Kanał oraz Popiół i diament, w których dokonywał 
rozrachunku z czasami II wojny światowej. Dokonał ekranizacji 
wielu dzieł literackich, jak Popioły, Brzezina, Wesele, Ziemia 
obiecana, Panny z Wilka i Pan Tadeusz. Współtworzył kino 
moralnego niepokoju, w którego ramach powstały osadzone 
w tematyce społecznej, demaskujące patologie systemu 
komunistycznego w Polsce obrazy: Człowiek z marmuru i jego 
kontynuacja Człowiek z żelaza, nagrodzona Złotą Palmą w Cannes. 
Do ostatnich dokonań artysty należą: martyrologiczny film Katyń 
oraz eksperymentalny Tatarak. Reżyser zainicjował również 
powstanie istniejącego w latach 1972–1983 Zespołu Filmowego X, 
Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej utworzonej w 2001 roku 
oraz autorskiego studia filmowego. Jego działalność teatralna 
obejmowała wystawianie sztuk w teatrach gdańskich, warszawskich, 
krakowskich (Z biegiem lat, z biegiem dni...) oraz za granicą. 
Twórczość Andrzeja Wajdy nawiązywała do polskiego symbolizmu 
i romantyzmu, była próbą rozrachunku z mitami polskiej świadomości narodowej. Za zasługi dla rozwoju 
kinematografii Wajda był wielokrotnie nagradzany, między innymi w 2000 roku otrzymał Nagrodę Akademii 
Filmowej (Oscara) za całokształt twórczości. 
 

FILMY ANDRZEJA WAJDY 
 
Bez znieczulenia 
Biesy (film 1988) 
Bramy raju (film) 
Brzezina (film) 
Ceramika iłżecka (film) 
Człowiek z marmuru 
Człowiek z żelaza 
Danton (film) 
Dyrygent (film) 
Idę do słońca 
Kanał (film) 
Katyń (film) 
Kiedy ty śpisz 
Korczak (film) 
Krajobraz po bitwie 
Kredyt i debet. Andrzej Wajda o 
sobie 
Kręć! Jak kochasz, to kręć! 
Kronika wypadków miłosnych 

Lekcja polskiego kina 
Lotna (film) 
Miłość dwudziestolatków 
Miłość w Niemczech 
Nastazja (film) 
Niewinni czarodzieje 
Pan Tadeusz (film 1999) 
Panna Nikt (film) 
Panny z Wilka (film) 
Pierścionek z orłem w koronie 
Piłat i inni 
Pogoda domu niechaj będzie z 
Tobą... 
Pokolenie (film) 
Polowanie na muchy 
Popioły (film) 
Popiół i diament (film) 
Powiatowa lady Makbet (film) 
Powidoki (film) 

Przekładaniec (film 1968) 
Samson (film) 
Smuga cienia 
Solidarność, Solidarność... 
Tatarak (film 2009) 
Umarła klasa. Seans T. Kantora 
Wałęsa. Człowiek z nadziei 
Wesele (film 1972) 
Wielki tydzień (film) 
Wszystko na sprzedaż 
Wyrok na Franciszka Kłosa (film) 
Z biegiem lat, z biegiem dni... 
Zaproszenie do wnętrza 
Zemsta (film 2002) 
Ziemia obiecana (film 1974) 
Ziemia obiecana (serial 
telewizyjny) 
Zły chłopiec 

Przyg. Monika Wlazło (3D) 

 
ZMARŁ ANDRZEJ KOPICZYŃSKI 

 
Andrzej Kopiczyński nie żyje. Miał 82 lata. Popularny aktor filmowy i telewizyjny od dłuższego czasu 

zmagał się z chorobą Alzheimera. Najbardziej znany był z roli inżyniera Stefana Karwowskiego w serialu 
Czterdziestolatek. Pamiętamy Go także z filmów: Kopernik, Kolumbowie, Znachor, Ogniem i mieczem, Lokatorzy. 
Aktor w czerwcu tego roku stracił żonę Monikę Dzienisiewicz-Olbrychską. 

Andrzej Kopiczyński od 1958 do 1986 roku związany był z takimi scenami jak Teatr im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie, Teatr Współczesny w Bydgoszczy, Teatr Bałtycki w Koszalinie, Teatr Dramatyczny w Szczecinie, 
Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Rozmaitości, Teatr Kwadrat i Teatr Na Woli.  
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RIO 2016 
BOHATEROWIE PARAOLIMPIADY 

przyg. Patrycja Żurawska 
 

 
Ewa Durska 

Lekkoatletyka - złoto 
Wojciech Makowski 

Pływanie - srebro 
Michał Derus 

Lekkoatletyka - srebro 
Barbara Niewiedział 

Bieg - złoto 

 
Anna Trener-Wierciak 
Lekkoatletyka - brąz 

Adrian Castro 
Szermierka - brąz 

Patryk Chojnowski 
Tenis stołowy - brąz 

Daniel Pek 
Bieg - brąz 

 
Maciej Sochal 

Lekkoatletyka - złoto 
Rafał Czuper 

tenis stołowy - srebro 
Natalia Partyka 

tenis stołowy - złoto 
Marzena Zięba 

Lekkoatletyka - srebro 

  
Lucyna Kornobys 

Lekkoatletyka - srebro 
Kamila Kubas 

Kajakarstwo - brąz 
Jakub Tokarz 

Kajakarstwo - złoto 
Rafał Wilk 

Kolarstwo - srebro 

  
Krystyna Siemieniecka 
Tenis stołowy - srebro 

Lech Stoltman 
Lekkoatletyka - brąz 

Milena Olszewska 
Lekkoatletyka - brąz 

Alicja Fiodorow 
Bieg - srebro 

 

 

 

 Anna Harkowska 
Kolarstwo - srebro 

Janusz Rokicki 
Lekkoatletyka - srebro 

 

 

Drugi w roku szkolnym 2106/2017 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Daria Błazik, 
Katarzyna Orłowska i Monika Wlazło (1G), Patrycja Ozdoba (2a), Beata Rył, Justyna Wlazło i Patrycja Żurawska (3D) 
i Wiktoria Szczepaniak (2G; fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego.
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RIO 2016 
BOHATEROWIE PARAOLIMPIADY 

przyg. Patrycja Żurawska 
 

Michał Nalewajek, 
Dariusz Pender, 

Kamil Rząsa 
Szermierka - brąz 

Dariusz Pender, 
Michał Nalewajek, 

Jacek Gaworski 
Szermierka - srebro 

Natalia Partyka, 
Karolina Pęk, 

Katarzyna Marszał 
Tenis stołowy - złoto 

Iwona Podkościelna, 
Aleksandra Tecław 

Kolarstwo - brąz 

 
Robert Jachimowicz 

Lekkoatletyka - srebro 
Bartosz Tyszkowski 

Lekkoatletyka - srebro 
Alicja Fiodorow 

Lekkoatletyka - złoto 
Oliwia Jabłońska 
Pływanie - brąz 

Maciej Lepiato 
Lekkoatletyka - złoto 

Piotr Grudzień 
Tenis stołowy - brąz 

Katarzyna Piekart 
Lekkoatletyka - brąz 

Karolina Pęk 
tenis stołowy - brąz 

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” działa od 2008 r. 
 

Na czym polegają nasze działania? 
 

• prowadzenie działalności wspierającej inicjatywy na rzecz młodzieży; 
• podejmowanie wspólnych inicjatyw z różnymi jednostkami organizacyjnymi; 
• rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji; 
• rozwijanie idei wolontariatu; 
• rozwijanie kreatywności młodzieży; 
• rozwijanie edukacji regionalnej i turystycznej; 
• organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi; 
• organizowanie wystaw. 

 

Możesz zgłosić się do członków Zarządu Towarzystwa (informacje w gablocie na korytarzu I piętra) 
lub do wychowawców!!! 
 


