
DZIEŃ PATRONKI SZKOŁY 
 

6 października – w 128. rocznicę urodzin Marii 
Dąbrowskiej – obchodziliśmy po raz kolejny Dzień 
Patronki Szkoły. Z tej okazji 3-osobowe zespoły z klas 
pierwszych wzięły udział w konkursie „Maria Dąbrowska 
– patronka naszej szkoły”, przeprowadzonym przez 
p. prof. Iwonę Bednarek. 

Wyniki konkursu: 
I miejsce – klasa 1L (Agnieszka Piotrowska, Patrycja 
Szałek, Martyna Wydrzyńska); 
II miejsce – klasa 1G (Aleksandra Kacprzak, Julia 
Magnus, Ewelina Pędziwiatr); 
III miejsce – klasa 1D (Daria Jurek, Milena Mazur, 
Patryk Wiertelak) oraz klasa 1b (Jakub Konstanty, 
Natalia Nowak). 

Klasa 1L w nagrodę otrzyma dofinansowanie do 
wycieczki do Russowa i Kalisza. 

Tego dnia uczniowie wysłuchali także audycji 
przygotowanej przez klasę 3b pod opieką p. prof. Sylwii 
Dęgi-Frątczak. 

P. prof. Katarzyna Pilc-Vinci przygotowała ponadto 
wystawę poświęconą życiu i twórczości patronki szkoły, 
którą oglądać można w gablotach na parterze. 

Ibis 
 

 

W NUMERZE: 
 
• O tegorocznej nagrodzie „Nike” – informujemy na s. 2; 
• O zagranicznych praktykach naszych koleżanek i ko-
legów – piszemy na s. 2; 
• Jak było na wycieczce logistyków do Poznania? – 
dowiesz się na s. 4; 
• O sukcesie szkolnego wolontariatu – przeczytasz na s. 4 
• Zdjęcia z wycieczki do Poznania – obejrzysz na s. 5; 
• Co warto przeczytać? – zajrzyj na s. 6; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 7; 
• Gdzie 2L spacerowała na Zamkowej? – zobacz na s. 8. 

Paniom Dyrektor 
Naszym Nauczycielom i Wychowawcom

oraz wszystkim pracownikom szkoły 
 

Życzymy zdrowia, entuzjazmu, 
wiele radości i zadowolenia 

z wykonywanej pracy 
 

Redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego”

  

Fot. p. prof. Iwona Bednarek 
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PRZYZNANO LITERACKĄ NAGRODĘ „NIKE” 
 

Parę słów o samej nagrodzie... 

Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku 
przyznawana od r. 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja 
polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści. 
Wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych. Autor nagrodzonej książki otrzymuje 
statuetkę Nike zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną. 
Fundatorami nagrody są „Gazeta Wyborcza” i Fundacja Agory. 

 
Tegoroczna Nagroda Literacka „Nike” 

Tegoroczną Nagrodę Literacką „Nike” zdobył Cezary Łazarewicz za reportaż 
Żeby nie było śladów. Po raz pierwszy w dziejach Nagrody „Nike” został nagrodzo-
ny reportaż historyczny.   
 

Parę słów o książce... 

Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka to książka-reportaż 
o Grzegorzu Przemyku, autorstwa Cezarego Łazarewicza z 2016 roku. Rok później 
nagrodzona Nagrodą Literacką „Nike”. 

„Ludzie o miedzianym czole, utożsamiający milicję z władzą, postanowili 
poświęcić prawdę dla swoich doraźnych korzyści, skompromitować wymiar 
sprawiedliwości w Polsce cynicznymi manipulacjami, które będą kiedyś 
książkowym przykładem niesprawiedliwości" – to słowa matki Grzegorza Przemyka, 
świeżo upieczonego maturzysty, który w maju 1983 roku został śmiertelnie pobity 
przez milicję. W czasie śledztwa i rozprawy władze PRL za wszelką ceną starały się 
odwrócić uwagę od milicjantów, próbując przerzucić odpowiedzialność na 
sanitariuszy i lekarzy. Cezary Łazarewicz szczegółowo opisuje historię Grzegorza 
Przemyka – od zatrzymania na placu Zamkowym po wydarzenia, które nastąpiły 
później. Pokazuje cynizm władz komunistycznych, zacierających ślady zbrodni, 
a także bezsilność władz III RP, którym nie udało się znaleźć i ukarać winnych. 

W opowieść o Przemyku autor wplata historie jego rodziców: poetki Barbary 
Sadowskiej i ojca Leopolda, przyjaciół, świadków jego pobicia czy sanitariuszy, 
niesłusznie oskarżanych o zabójstwo. Jednocześnie odkrywa kulisy działań władz 
i wpływ, jaki na tuszowanie sprawy wywarli między innymi Wojciech Jaruzelski, 
Czesław Kiszczak czy Jerzy Urban. 

To jedna z najgłośniejszych zbrodni lat osiemdziesiątych w PRL. W pogrzebie Przemyka wzięło udział 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy z podniesionymi w znaku wiktorii dłońmi, w całkowitym milczeniu odprowadzali 
trumnę na Powązki. To również zbrodnia, która nie doczekała się sprawiedliwego wyroku. 

Justyna Wlazło (4D) 
 

PRAKTYKI ZAGRANICZNE NASZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW 
 

W czwartek 25 września w naszej szkole na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie dotyczące zeszłorocznych 
i tegorocznych praktyk zagranicznych naszych koleżanek im kolegów, które miały miejsce w Bolonii i na Malce. 

W spotkaniu wzięli udział: pani dyrektor Magdalena Marciniak oraz zaproszeni goście, a wśród nich pan Marek 
Prokopowicz, zewnętrzny koordynator projektu, uczniowie, którzy wzięli udział w zeszłorocznym turnusie, ich 
opiekunowie, a także koleżanki i koledzy z klas trzecich, którzy w tym roku szkolnym stanęli przed możliwością 
wyjazdu. 

Zebranie miało m.in. na celu zapoznanie uczniów z planem przebiegu praktyk i z korzyściami wynikającymi 
z udziału w zagranicznym stażu. Uczestnicy projektu dzielili się wrażeniami, zdobytymi umiejętnościami oraz tym, że 
wyjazd dał im większe możliwości zawodowe. 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i zakończyło się skromnym poczęstunkiem w bibliotece 
szkolnej. 

Kamila Plichta (3G) 
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WYCIECZKA LOGISTYKÓW DO POZNANIA 
 

W dniu 6 X 2017 roku uczniowie klas 2L, 3L i 4L 
pod opieką pani prof. Agnieszki Jabłońskiej oraz pani 
prof. Katarzyny Siwka wzięli udział w wycieczce 
dydaktycznej do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. 
Piątkowy program wycieczki obfitował w liczne atrakcje. 
Przyszli młodzi logistycy poznali ofertę dydaktyczną 
pierwszej w Polsce uczelni logistycznej oraz dowiedzieli 
się, na co zwracają dzisiaj uwagę pracodawcy 
poszukujący pracowników z branży TSL. W części 
warsztatowej uczniowie wcielili się w role pracowników 
hurtowni i kompletowali zamówienia na paletowych 
jednostkach ładunkowych. Zadania wymagały nie tylko 
wiedzy logistycznej, ale również umiejętności pracy w 
grupie oraz wysokich zdolności komunikacyjnych. 
Młodzież odwiedziła również laboratorium RFID, w 
którym poznała właściwości i możliwości zastosowania 
radiowej identyfikacji towarów. 

Uczniowie wzięli udział w praktycznych 
warsztatach oraz dowiedzieli się, dlaczego warto 
studiować logistykę. Kolejnym punktem wycieczki była 
wizyta w firmie DPD, uznawanej za drugiego 

światowego lidera na międzynarodowym rynku 
przesyłek. Uczniowie mieli okazję zobaczyć oddział 
DPD w Komornikach koło Poznania. Tu zjeżdżają się 
samochody przewożące paczki z poszczególnych miast. 
Paczki segregowane są według miejsca przeznaczenia 
i przewożone są do lokalnych oddziałów firmy, skąd 
kurierzy rozwożą je pod wskazane adresy. 

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do 
Kompani Piwowarskiej Lech, w celu poznania 
największej tajemnicy produkcji złocistego napoju. 
Uczniowie zobaczyli między innymi warzelnie, gdzie 
miedziane kadzie i kotły niejednego z uczestników 
wycieczki wprowadziły w zdumienie oraz fermentownię, 
w której rozchodził się słodki zapach drożdży. 
Dowiedzieli się również, do czego służą olbrzymie 
puszki ubrane w zielone płaszcze LECH-a, wznoszące się 
nad browarem, poznali tajemnicę młodego piwa, a także 
zobaczyli, kiedy nabiera ono magicznej złotej barwy, 
którą cenią sobie smakosze tego trunku. 

P. prof. Katarzyna Siwka

 

SZKOLNY WOLONTARIAT ODEBRAŁ NAGRODĘ „PEGAZA” 2017!!! 
 

10 października wolontariuszki wraz z opiekunkami – p. prof. Iwoną Bednarek i p. prof. Zofią Grzesiak – 
odebrały w Warszawie w gmachu Biblioteki Narodowej Nagrodę „Pegaza” 2017 za udział w akcji „Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie”. Na Polu Mokotowskim wzięły udział w sadzeniu drzew wspólnie z szefem Klubu Gaja – 
Jackiem Bożkiem, ambasadorem Armenii, radcą Ambasady USA oraz aktorami – Dagmarą Bąk i Bartłomiejem Topą. 

Następnie cała grupa odwiedziła Łazienki, a wieczorem Stare Miasto. 
11 października wolontariuszki zwiedziły Muzeum Powstania Warszawskiego – bilety sfinansowało 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. Później były na Powązkach. Wyjazd do Warszawy był bardzo 
udany i pełen wrażeń! 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbierania makulatury! W tym roku szkolnym bierzemy udział 
w 15 edycji tej akcji! Zapraszamy!!! 

Ibis 
 

KOMUNIKATY 
 

We wtorek 3 X na wycieczkę do Kalisza pojechała klasa 3D wraz z p. prof. K. Smus. Uczniowie wraz 
z wychowawczynią obejrzeli film pt. Botoks. 

W środę 4 X o godz. 12.20 w sali 07 klasy 1L, 2L i 3 L (grupa logistyk) wzięły udział w odczycie związanym 
z odbywającą się w Sieradzu w dniach 4-5 X konferencją kosmiczną; grupa flogistyków z klasy 3L w czwartek 5 X 
udała się ponadto na kolejne wykłady do Teatru Miejskiego pod opieką p. prof. G. Brodackiego. 

We wtorek 10 X uczniowie z lasy 2a wraz z p. prof. S. Dęgą uczestniczyli w spotkaniu z poetką, Marią Duszką, 
które zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. 

W czwartek 12 X klasy maturalne wzięły udział na sali gimnastycznej w targach edukacyjnych, organizowanych 
przez Społeczną Akademię Nauk. 

W czwartek 12 X do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl pt. Ony wybrały się klasy 3b i 3c pod opieką 
p. prof. M. Banaszczyk i S. Dęgi. 

W czwartek 12 X na wycieczkę również do Łodzi pojechała klasa 3L pod opieką p. prof. M. Przybyła. 
W piątek 13 X drużyna z naszej szkoły zajęła III miejsce w finale Powiatowej Licealiady Sztafetowych Biegów 

Przełajowych Chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: Bartosz Bieniaszek (1a), Błażej Grzanka (3L), Kacper Klucha 
(4L), Mateusz Mizerski (1b), Łukasz Piątek (1b), Mikołaj Sawicki (1L), Kacper Sobczak (1L) i Damian Zuska (1L). 
Dziękujemy p. prof. R. Brzezieckiemu za przygotowanie uczniów do tego sukcesu, a uczniom gratulujemy!!! 

W poniedziałek 16 X minęła 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji w bibliotece 
szkolnej można zapoznać się z wystawą okolicznościową poświęconą Janowi Pawłowi II. 

W czwartek 19 X na wycieczkę do Łodzi wybrała się klasa 1D pod opieką p. prof. A. Bzurskiej i B. Wysoty.
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ROK Z KSIĄŻKĄ 
 

„Szamanka od umarlaków” – Martyna Raduchowska 
 

Ida Brzezińska nie marzyła o niczym innym jak o zwykłym życiu 
jako studentka psychologii. Niestety została „pobłogosławiona” (czy też 
przeklęta) wiedzą o istnieniu nadprzyrodzonej strony świata. Jako jedyna 
córka pary najpotężniejszych polskich czarodziejów miała skończyć 
prestiżową szkołę magii, godnie reprezentować rodzinę, a potem jak 
najlepiej wyjść za mąż. Ale nie z Idą te numery. Od dzieciństwa nie 
przejawiała żadnego talentu do czarów, konsekwentnie podtrzymując 
obraz czarnej owcy. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jeden szkopuł: 
Ida widzi martwych ludzi. Podobnie jak jej ciotka okazała się być medium 
i to wbrew pozorom całkiem potężnym, do którego, niczym ćmy do 
światła, lgnęły wszystkie duchy z bliższej i dalszej okolicy. By zupełnie 
nie zwariować, ale tracąc przy tym resztki niezależności, musiała 
rozpocząć szkolenie, a to tylko początek jej kłopotów. Pech zwyczajnie 
zdaje się jej nie opuszczać. Zaczęło się od ciętego języka, oślego uporu 
 i zawziętego buntu przekonanej o własnej nieomylności osiemnastolatki, 
która z humorem i złośliwością postanowiła wkroczyć w dorosłe życie, 
ułożone według jej własnego planu. Oczywiście Ida, jak na postrzeloną 
nastolatkę przystało, nie widziała nic złego w ucieczce z domu. Dopiero 
otarcie się o szaleństwo i nie mniejszy upór ciotki, zmusiły ją do 
zainteresowania się swoim darem. Mimo to trudno jej nie polubić, 
chociażby za pragmatyzm i niesamowity dystans do siebie, o poczuciu 
humoru, którym obdarzyła ją autorka, nie wspominając. Z miejsca czułam, 
że może z niej wyrosnąć świetne medium, o ile jej postrzelenie i 
impulsywność wcześniej jej nie zabiją. 

Bardzo przyjemnie czytało mi się o początkowych etapach szkolenia Idy, choć całość bardzo przypominała 
szamanizm Witkaca z popularnej serii książek autorstwa Anety Jadowskiej. Jednakże znając właściwy wiek 
Szamanki… zrzucam to karb kolejności czytania i moich ułomnych skojarzeń, a nie jakiegokolwiek naśladownictwa. 
Pewne zasady kontaktu z duchami widać muszą być dość uniwersalne. Ponadto niezwykle podobały mi się koncepcje 
lustrzanych portali i wyczulonych na duchy kotów, a także odruch Idy, by wszelkie problemy zapijać herbatką. Jak 
wiadomo herbata jest dobra na wszystko. Cała powieść natomiast jest napisana z humorem i z polotem, który sprawia, 
że czyta się ją z niemałą przyjemnością, choć momentami czuć jej wiek. Współczesna studentka miałaby jednak 
więcej styczności z tabletami, Internetami i smartphonami, nawet jeśli sama ostentacyjnie by ich nie używała. 
Pomijając ten szczegół, postać Idy jest prawdziwa aż do bólu, głównie ze względu na durności, które popełnia. Moc 
czy talent nie zwalniają ją z bezmyślnych decyzji i głupot, ale czego oczekiwać od osiemnastolatki, która ze swoim 
darem oswaja się raptem od roku? Jeśli przymkniemy oko na drobne niedociągnięcia Szamanka od umarlaków 
Martyny Raduchowskiej to niesamowicie przyjemna, pełna ironicznego poczucia humoru powieść. 

A co najlepsze, mimo pozornej lekkości, potrafi wzbudzić w czytelniku pewną dozę niepokoju. Polecam 
wszystkim tę książkę. 

Monika Wlazło (2G) 
 
A MOŻE DO KINA? 
 

„Próba ogniowa” 
 

Obejrzałam ostatnio interesujący i pełen wzruszeń amerykański dramat: Próba ogniowa w reżyserii Alexa 
Kendricka (światowa premiera odbyła się 27 IX 2008 r.). 

Film opowiada niezwykłą historię małżeństwa, które się rozpada z powodu braku czasu dla siebie oraz braku 
poszanowania drugiej osoby. Film ten bardzo dobrze odzwierciedla sytuację małżeństw w XXI wieku; ukazuje 
również problem, jakim jest brak czasu dla drugiej, najbliższej osoby oraz jakie są tego skutki. Przekonujemy się, że 
pieniędzmi nie da się zastąpić drugiego człowieka, jak również i o tym, że powinniśmy walczyć o tych, których 
kochamy. 

Uważam, że film jest godny polecenia. Każdy może z niego wyciągnąć dla siebie wiele wniosków. Są to 
problemy naszego stulecia. Uroku dodaje filmowi świetna gra aktorów, interesująca fabuła jak i to, że wiele scen 
budzi u odbiorcy wzruszenie. 

Gorąco polecam obejrzenie tego filmu 
Magdalena Wojtkiewicz (1L)
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

Jesienne kaszotto 
 
Składniki: 
• 100 g kaszy gryczanej 
• 20-25 dag dyni 
• mała cukinia 
• ząbek czosnku 

• 1 papryka 
• 1 cebula 
• kawałek pora (ok. 5 cm) 
• kulka Mozzarelli, 

• 1 łyżka suszonych warzyw 
• około 2/3 szklanki bulionu warzywnego  
• sol, pieprz, peperoncino 
• olej 

 
Przygotowanie: 

Cebulę kroję w kostkę, pora w paseczki, przesmażam na oleju, dodaję posiekany czosnek i ugotowaną kaszę, 
suszone warzywa. Wlewam trochę bulionu i chwilę duszę, tak 2-3 min. Następnie dodaję pokrojoną w kostkę dynię, 
cukinię, paprykę. Bulion dolewam stopniowo, gdy widzę że kasza go wchłonie. Wszystko duszę około 15-20 min 
(w zależności jakiej twardości chcę uzyskać warzywa). Na koniec dodaję pokrojoną w kostkę mozzarellę, doprawiam 
solą, pieprzem, peperoncino, wszystko mieszam i odstawiam na około 5-10 min. Na talerzu posypuje świeżymi 
ziołami. 
 

Zupa krem z dyni 
 
Składniki: 
• 800 g dyni (500 g po obraniu) 
• 250 g ziemniaków 
• 25 g masła, 1 cebula 
 

• 2 ząbki czosnku 
• 1 łyżeczka kurkumy w proszku 
• 1 łyżeczka świeżego startego imbiru 
 

• 1 pomidor lub ½  puszki krojonych 
pomidorów 
• 1 i ½ szklanki bulionu 
• 1 szklanka mleka 

 
Przygotowanie: 

Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić 
w kostkę. W większym garnku na maśle zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz obrany i pokrojony na plasterki 
czosnek. Dodać dynię i ziemniaki, doprawić solą, wsypać kurkumę i dodać imbir. Smażyć co chwilę mieszając przez 
około 5 minut. Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i gotować przez około 
10 minut. 

Świeżego pomidora sparzyć, obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć szypułki oraz nasiona z komór. Miąższ pokroić 
w kosteczkę i dodać do zupy. Pomidory z puszki są już gotowe do użycia, wystarczy dodać do potrawy. 

Wymieszać i gotować przez 5 minut, do miękkości warzyw. Zmiksować w blenderze z dodatkiem mleka. 
 

Tarta śliwkowa 
 
Składniki: 
• 25 dag mąki 
• ½ kostki margaryny 
• 1 żółtko 

• 10 dag cukru pudru 
• 2 łyżki śmietany 22% 
• ½ łyżeczki proszku do pieczenia 

Nadzienie: 
• 1,5 kg śliwek 
• 3 jajka 
• 1 szklanka śmietany 18% 
• 15 dag cukru pudru 

Przygotowanie: 
Z podanych składników szybko zagnieść  ciasto i włożyć na 30 min. do lodówki. Śliwki umyć, osączyć, przekroić 

na pół i usunąć pestki. Formę do tarty natłuścić, wylepić ciastem, podnosząc jego brzeg. Na cieście ułożyć połówki 
śliwek (przekrojoną stroną do góry) i posypać przez sitko częścią cukru pudru. Tartę wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 10 minut na jasnozłoty kolor.  Jajka i śmietanę zmiksować z resztą 
cukru pudru, wylać na podpieczone ciasto i zapiec. 
 

Smacznego!!! 
 

Drugi w roku szkolnym 2017/2018 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Justyna Wlazło (4D), 
Monika Wlazło (2G), Patrycja Ozdoba (3a), Kamila Plichta (3G) i Magdalena Wojtkiewicz (1L) pod opieką p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
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2L SPACERUJE PO ZAMKOWEJ 
Fot. p. prof. Dariusz Szymański 

 

 


