
 
 

IV JARMARK BOŻONARODZENIOWY
 

Już po raz czwarty w naszej szkole uczestniczyliśmy 
w Jarmarku Bożonarodzeniowym  zorganizowanym przez 
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. 
Pierwszy etap tego  wewnątrzszkolnego konkursu odbył 
się 15 listopada. Wyłoniono wówczas pięć klas, które 
przygotowały najpiękniejsze kartki bożonarodzeniowe. 

We wtorek 6 grudnia o godzinie 11.30 na sali 
gimnastycznej odbył się finał  konkursu, w którym wzięły 
udział następujące klasy: 2H, 3F, 1D, 2D i 2a. Finaliści 
musieli przygotować przedstawienie, które oceniało jury 
w składzie: p.prof. Janina Zemła, p.prof. Maria Plesie-
wicz, pani Jolanta Pietrzak – przedstawiciel OHP, pani 
Agata Pawlaczyk – artysta plastyk oraz Patrycja Perka 
jako przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Ocenia-
niu podlegały także: pomysłowość, scenografia, wkład 
pracy, strój, przesłanie przedstawienia i ogólne wrażenie. 

Wszystkie przedstawienia były oryginalne, uczniowie 
zaskakiwali, a nawet szokowali publiczność i jurorów. 
Nie brakowało także komizmu, więc wszyscy się dobrze 
bawili. 

Pierwsze miejsce w tym roku zajęła klasa 2D, drugie – 
klasa 3F, a trzecie – 1D. Klasy 2H i 2a zostały 
uhonorowane wyróżnieniami. Gratulujemy! 

Podczas IV Jarmarku Bożonarodzeniowego usłyszeliś-
my wiele kolęd w wykonaniu szkolnego chóru, który po 
raz kolejny już w tym roku szkolnym pokazał się od jak 
najlepszej strony. Niemałym zainteresowaniem uczniów 
i nauczycieli cieszyły się także stoiska ze świątecznymi 
kartkami i ciastami na korytarzu I piętra. 

Patrycja Perka (4D)

 

W NUMERZE: 
 

• O świątecznej zbiórce żywności – piszemy na s. 2; 
• W szkole powstał nowy film. Jaki? – dowiesz się na s. 2; 
• Zdjęcia z jarmarku bożonarodzeniowego – zajrzyj na s. 3;
• Jak było w listopadzie w St. Marienthal? – relacja na s. 4;
• Informacje z życia wolontariatu i TWI „Zamkowa 15” – 
znajdziesz na s. 5; 
• Co warto przeczytać? – przekonasz się na s. 5; 
• Z poezją Justyny Derdy – spotkasz się na s. 6; 
• Relacja z targów gastronomicznych – na s. 7; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 8; 
• O sukcesach polskich siatkarzy – przeczytasz na s. 9;
• Na co warto pójść do kina? – propozycje na s. 10. 
 
 

Zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności 
w Nowym Roku 2012 

życzy całej Społeczności Szkolnej 
 

Redakcja i opiekun 
„Kuriera Zamkowego” 
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ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 

W piątek 2 grudnia wolontariusze z naszej szkoły 
wzięli udział w „Świątecznej zbiórce żywności”. Akcja ta 
polega na zbieraniu żywności, która zostanie przekazana 
dla niedożywionych dzieci. Wolontariusze byli aktywni 
w piątek w supermarkecie POLO MARKET przy 
ul. Piłsudskiego. W akcję włączyli się uczniowie z klas: 
1G – Anna Tomczyk, Adrianna Ubych i Weronika 
Woźniak, 1H – Karolina Bogusławska, Katarzyna 
Kaczmarek, Kamila Karaczun, Joanna Koralewska 
i Dominika Oganiaczyk, 2H – Marlena Figas, Martyna 
Rybak, 3A – Ewa Balcerzak i Żaneta Olbińska oraz  4D 
Sylwia Jasiak i Patrycja Perka. Opiekunami akcji były: 
pani prof. Iwona Bednarek oraz uczennice z klasy 4D.  

Koordynacją akcji na terenie Sieradza zajmuje się 
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich  
PRO- FUTURO”. 

Była to ogólnopolska akcja, która trwała od 2 do 4 
grudnia. Organizatorem akcji jest Federacja Polskich 
Banków Żywności. Jej prezes Marek Borowski mówił, 
że najbardziej potrzebne są artykuły o przedłużonym 
terminie przydatności do spożycia, takie jak cukier, 
mąka, kasza, konserwy czy słodycze. Borowski zwracał 
uwagę, że termin ten jest ważny, bo po zbiórce żywność 
jeszcze przez tydzień będzie segregowana i rozwożona 
do różnych instytucji. One z kolei z darów złożą świą-
teczne paczki i rozdadzą je najbardziej potrzebującym.  

W blisko 3 tysiącach sklepów do koszyków 
ustawionych za kasami było można wrzucać produkty 
najbardziej potrzebne przed świętami. 

Pomocy od Banków Żywności potrzebuje co piąty 
obywatel. Zdaniem M. Borowskiego, Świąteczna Zbiórka 
Żywności może być pomocna, bowiem wielu Polaków 
wstydzi się osobiście udzielać pomocy konkretnym 
osobom. Wrzucając żywność do sklepowych koszyków, 
potencjalni darczyńcy stają się anonimowi. 

Przed rokiem w ramach akcji zebrano ponad 6 ton 
żywności. W tym roku Federacja liczy, że będzie jej 
o tonę więcej. Pomóc można nie tylko wrzucając 
żywność do koszyków, ale też wysyłając SMS o treści: 
WSPIERAM, na numer 75 365  bądź  kupując  produkty   
w sklepie internetowym na stronie Federacji Banków 
Żywności. 

Sylwia Jasiak (4D) 

W CO SIĘ BAWIĆ? 
 

Szkoła średnia to nowy etap w życiu każdego z nas. 
Nowi znajomi, inne środowisko. Nie wszyscy potrafimy 
jednak odnaleźć się w tym natłoku zdarzeń. Często 
dochodzi do nieporozumień między rówieśnikami. 
Ucieczką przed problemami mogą być nałogi lub 
izolacja. W naszej szkole pomocą służą wychowawcy, 
pan pedagog i pani psycholog. Nie zawsze jednak 
potrafimy rozmawiać o tym, co nas martwi i smuci. 
W celu ułatwienia wzajemnych kontaktów uczniowie 
naszej szkoły, zaangażowani przez p. prof. Janusza 
Ziarnika, tworzą scenariusze i przy wykorzystaniu 
szkolnego sprzętu nagrywają krótkie filmiki. Dotykają 
one problemów, z którymi młodzież ma do czynienia na 
co dzień. Ostatnimi czasy udało się zrealizować nam 
projekt składający się z trzech scen pt. W co się bawić? 
Poruszono w nich temat uzależnienia od komputera, 
pogoń za kanonami piękna prezentowanymi w mediach 
oraz o agresji, jaką może zawierać jeden krótki SMS. 
Praca ta będzie odtwarzana wśród zainteresowanych 
uczniów naszej szkoły około 20 grudnia. Szczegóły 
zostaną podane na afiszach, które już niedługo się 
pojawią. Przy ich pomocy chcemy zachęcić Was do 
rozmowy, do wyrażenia swoich opinii. 

Na pewno nie wszystkie problemy zostały poruszone, 
więc inicjatywa tworzenia filmików będzie kontynuowa-
na. Z roku na rok reżyserami i aktorami będą nowe 
twarze. Projekcja w klasach pomoże rozwiązać niejedną 
nurtującą Was sprawę, tak by czas spędzony na 
Zamkowej był tym okresem w życiu każdego jej ucznia, 
który będzie wspominać z uśmiechem na twarzy. 

Czarodziejka 
 

DYKTANDO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 

W piątek 2 XII o godz. 11.30 dwudziestu uczniów 
z naszej szkoły zmagało się z niemiecką ortografią 
i interpunkcją. W tym roku zwyciężył Krystian Polak 
(4L), a kolejne miejsca zajęli Justyna Sowizdrzał (4D) 
i Karolina Woźniak (1H). Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Dziękujemy p. prof. Katarzynie 
Krawczyk i Janinie Zemła za zorganizowanie 
tegorocznego dyktanda. 

(fot. Sylwia Jasiak) 
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IV JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
(fot. p. prof. Jacek Gruszka) 
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KOLEJNA WIZYTA W ST. MARIENTHAL 
 

W dniach od 5-12 listopada Sylwia Jasiak, Patrycja Perka, Justyna Sowizdrzał i Paulina Werner (4D) pod opieką 
s. Agnieszki Tarabuły wzięły udział w St. Marienthal w seminarium na temat „Młodzież w okresie faszyzmu”. Oprócz 
nas na seminarium przybyły także grupy z Czech, Litwy i Łotwy, a także niemiecka młodzież z Hannoveru oraz 
Goerlitz. 

Pierwszego dnia przedstawiłyśmy działalność Szarych Szeregów oraz zdjęcia z Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Brałyśmy również udział w spotkaniach ze Świadkami Czasu: z panem Salkiem oraz z panią Doris. 
Ich historie życia były bardzo wzruszające a nawet zaskakujące, ponieważ to co przeżyli w obozach koncentracyjnych 
mało przecież miejsce w nie tak odległych czasach. W środę byliśmy na całodniowej wycieczce w Terezien (Czechy), 
gdzie zwiedzaliśmy miejscowe muzeum oraz obóz koncentracyjny  Terezienstadt. W kolejnych dniach pracowaliśmy 
w grupach nad projektem na temat praw człowieka. W czwartek, podczas polskiego wieczoru, uczyłyśmy wszystkich 
tańczyć poloneza, zaprezentowałyśmy naszą szkołę oraz zorganizowałyśmy kilka konkursów. Wieczorami, po kolacji, 
miałyśmy czas dla siebie, który najczęściej spędzałyśmy z rówieśnikami innych narodowości. 

Pobyt w St. Marienthal zaliczamy do jak najbardziej udanych:) 
Patrycja Perka (4D) 

 

(fot. Patrycja Perka) 
 

ZBIERAJMY NAKRĘTKI! 
 

Zbierając nakrętki pomożesz Mateuszowi Drozdowskiemu, choremu na mukowiscydozę – bardzo 
ciężką chorobę genetyczną. Dzięki Twej pomocy otrzyma on wózek inwalidzki!!! 

„Zakrętki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie” 
Zbiórka nakrętek trwa od 15 listopada. Pudełka na nakrętki znajdują się na parterze koło 

kserokopiarki oraz na oknie na I piętrze, naprzeciwko sali 110. 
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Z ŻYCIA SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

Spotkanie z wolontariuszką 
 

W środę 16 listopada w Gimnazjum nr 1 odbyło się spotkanie z panią Paulą Łuszczek – wolontariuszką 
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. W spotkaniu wzięły udział uczennice z klasy 3A: Ewa Balcerzak, Żaneta 
Olbińska i Weronika Misiak oraz  z 4D: Sylwia Jasiak i Patrycja Perka. Pani Paula przebywała rok w Ghanie. Jako 
wolontariuszka pracowała w Don Basco Boys Home – w domu dla 30 chłopców do 18 roku życia, którzy są sierotami. 
Jej zadaniem było pomaganie im w lekcjach, organizowanie gier i zabaw, seansów filmowych, zawodów sportowych, 
przedstawień teatralnych. 

Zaprezentowała także Milenijne Cele Rozwoju – „Przyszłość świata w naszych rękach”. W 2000 roku 
przedstawiciele większości krajów świata podpisali projekt, w którym zobowiązali się do 2015 roku do:  

1. zmniejszenia nędzy, 
2. zapewnienia edukacji na poziomie podstawowym, 
3. zapewnienia równych szans dla kobiet, 
4. zmniejszenia liczby umierających noworodków i dzieci, 
5. zapewnienia bezpiecznego macierzyństwa, 
6. zwalczania chorób zakaźnych, 
7. rozwijania ochrony środowiska, 
8. stwarzania globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju. 

Dowiedziałyśmy się też, jak funkcjonuje Salezjański Wolontariat Misyjny. 
Patrycja Perka (4D) 

 

SPOTKANIE Z POETKĄ 
 

We wtorek15 listopada o godz. 14.00 z inicjatywy TWI „Zamkowa 15” odbyło się kolejne spotkanie w ramach 
cyklu „Ludzie z pasją”. W naszej szkole gościliśmy panią Agnieszkę Jarzębowską – nauczycielkę, poetkę, 
tłumaczkę, autorkę tomiku fraszek pod tytułem Uśmiechy i uśmieszki. Pani Agnieszka debiutowała w 1981 r. 
w „Dzienniku Akademickim”. Należy do Koła Literackiego „Anima”, jest laureatką wielu nagród w konkursach 
poetyckich. Podczas spotkania zdradziła uczniom z klas 2D i 4D tajniki swego warsztatu pisarskiego oraz czytała swe 
utwory. Najbardziej podobały nam się fraszki. 

Ibis 

WYSTAWA „BARWY JESIENI” 
 

W środę 23 listopada na korytarzu I piętra nastąpiło otwarcie wystawy pt.: „Barwy jesieni”, która była podsumo-
waniem konkursu fotograficznego. Konkurs ten został zorganizowany przez TWI „Zamkowa 15”. W konkursie tym 
zwyciężył Radosław Dzikowski (4L), a dwa kolejne miejsca zajęli: Jesika Szewczyk (4L) i Aleksandra Dzierbicka 
(3G). Wyróżnienia przyznano Beacie Witczak (1F) i Mateuszowi Chrabelskiemu, absolwentowi naszej szkoły. 
 

WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Krzywe 10 Ewy Nowak to opowieść o przyjaźni i różnych odcieniach miłości. Nieśmiałej miłości nastolatków, 
trudnej miłości rodziców do adaptowanych dzieci oraz miłości między dzieckiem a rodzicami, którzy się rozwodzą. 
Pokazuje również jak trudno jest zmienić przyzwyczajenia, nawyki dziecka z domu dziecka oraz jak pomóc mu 
w wyzbyciu się przemocy. 

Akcja powieści rozgrywa się podczas wakacji na Mazurach w małej miejscowości Krzywe w uroczym domku 
letniskowym. Krzywe otaczają bajecznie piękne krajobrazy. Bohaterami powieści jest grupa piętnastoletnich 
przyjaciół, którzy postanowili spędzić całe wakacje na Mazurach w ciszy i spokoju, ciesząc się wspólnie spędzonym 
czasem. 

Opiekunowie nastolatków przeżywają poważny problem: nie mogą mieć potomstwa. Pewnego dnia nieopodal ich 
domku zaczyna bawić się chłopiec. Piotruś jest wychowankiem domu dziecka. Chłopiec ten budzi w małżeństwie 
uśpione uczucia rodzicielskie. Jako czytelnicy mamy okazję przekonać się jak trudną decyzją jest adoptowanie 
dziecka. 

Książkę Krzywe 10 Ewy Nowak polecam wszystkim. Jest bardzo ciekawa, zabawna, a przy tym opowiada 
o bardzo ważnych sprawach. Ukazuje, że miłość jest piękna, ale zarazem trudna. Uważam, że ta powieść spodoba się 
każdemu, a przeczytanie jej nie będzie dla nikogo stratą czasu. 

Emilia Gałka (3F) 
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WIERSZE JUSTYNY DERDY 
 

O Tobie 
 
Bo w tchnieniu wiatru 
Czuje Twój zapach 
Słodkością przepełniony… 
Bo w szumie liści drzew 
Słyszę Twój głos 
Wypowiadający imię moje… 
Bo w płynących chmurach 
Widzę Twoją twarz 
Uśmiechem witającą mnie… 
Bo w promieniach słońca 
Czuje Twój dotyk 
Jak czule przytulasz do mnie się… 
 
O Tobie myślę wciąż, 
Bo z Tobą zostać chcę, 
Gdy wszystko przypomina Cię 
Z Tobą na zawsze 
Mój świat łączy się, 
Bez Ciebie nie ma mnie… 
Nie ma życia na tym świecie: 
 

Tak długo czekałam 
 
Tak długo czekałam… 
Na ten dzień, 
Na tę chwilę 
Tyle lat, dni, godzin 
W samotności ducha 
Szukając szczęścia, miłości, zapomnienia 
 
Tak długo czekałam… 
Aby spełniło się moje marzenie 
O chwilach spędzonych w Twych ramionach 
O pocałunku naszych ust 
 
Tak długo czekałam… 
Ale już nie muszę!… 
Mam to czego chciałam 
Mam Ciebie przy sobie 
Twą miłość, wierność, szacunek 
 
Tak długo czekałam… 
A teraz? Modlę się  
Modlę się aby 
Nie zgasła ta chwila 
Ten dzień 
W którym poznałam Cię 
 

Zaduma 
 
Cóż jest w tobie takiego? 
Cóż takiego innego… 
Co przyciąga wzrok mój 
Czy to ten uśmiech Twój? 
 
Cóż takiego zrobiłeś? 

Cóż takiego uczyniłeś… 
Że mego serca lód stopiłeś 
Czy to te słowa które mówiłeś? 
 
Te pytania zadaje sobie 
Bo na odpowiedzi czekam Twoje 
Lecz wiem że to nie jest przyjaźń trwała 
Tylko miłość nasza wytrwała 
 

Odejście 
 
Za oknem nocy mrok 
A w sercu smutku znak 
Samotnie siedzę na kanapie 
Wpatrzona w blask świec 
Stojących na stole. 
Siedzę i płaczę 
Pytasz; „Dlaczego” 
Nie odpowiadam… 
Tylko łzy ukrywam 
Mówisz: „Tak będzie lepiej” 
Ja nie wierzę 
Nie ufam Ci… 
Bo wiem że kłamiesz 
Oszukujesz mnie i siebie 
Wyjdziesz i zapomnisz… 
Zapomnisz 
O mnie 
O nas 
O tym co było 
Ostatni raz całujesz mnie w policzek 
Odchodzisz zamykając za sobą drzwi… 
Zostawiasz mnie samą 
Z wspomnieniami 
I niespełnionymi marzeniami 
 

Podziękowanie 
 
Dziękuję Ci Boże 
Za wszystko co dałeś mi 
Smutku i łez morze 
Szczęścia i miłości dni 
 
Dziękuję Ci Boże Wielki 
Za dar mego życia 
Uroku świata wielkiego 
I z ludźmi na ziemi bycia 
 
Dziękuję Ci Stworzycielu Drogi 
Z duszy i serca całego 
Za wskazanie mi odpowiedniej drogi 
Dziękuję za opatrzność  
Z Twojego Królestwa Niebieskiego 
 
Dziękuję Ci Miłości Moja 
Za bycie Dzieckiem Twoim 
Mówię to ja biedna córka Twoja 
Ty bądź na zawsze pasterzem moim.
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TARGI GASTRONOMICZNE W BYDGOSZCZY 
 

W piątek 28 października pojechaliśmy do Bydgoszczy na targi „Gastro Hotel”. W wycieczce wzięły udział klasy: 
3G, 2G i 2H pod opieką p. prof. Anny Grodeckiej, Katarzyny Pastusiak i Marleny Woźniak. 

Mimo wczesnej pory (godz. 5.50) w autobusie panowała wesoła atmosfera. 
Na miejsce zajechaliśmy po 4 godzinach, prosto na szkolenie dotyczące nowych trendów w gastronomii. Trwało 

ono półtorej godziny. Podczas szkolenia omawiane były różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, sposoby 
nakrywania stołów, ustawiania szkła i dekoracji, a także różne rodzaje sztućców i ich przeznaczenie. Hala nie była 
zbyt duża, stoisk także nie było zbyt wiele, mimo to przeprowadzano na nich pokazy kulinarne, po których 
następowała degustacja potraw. (Przygotowano m. in.: penne z krewetkami i makaron szpinakowy z kurczakiem). 

Podczas targów zaprezentowano także różne urządzenia przydatne w gastronomii, np. piec konwekcyjny czy 
zmywarkę z szybą, dzięki której mogliśmy obserwować po kolei etapy jej pracy. 

Na zakończenie odbył się pokaz barmański. Wszyscy dopingowali barmana, który z wielką precyzją i skupieniem 
wykonywał różnego rodzaju sztuczki. 

Uważam, że wyjazd do Bydgoszczy był nie do końca udany. Sądziłam, że hala będzie większa i że spotkamy 
więcej interesujących stoisk do zwiedzania. Brakowało też osoby, która by nas oprowadziła po tych targach i udzieliła 
krótkich informacji na temat każdego stoiska. Samo szkolenie też nie było nazbyt interesujące. Ale były to pierwsze 
takie targi, więc za rok pewnie wypadną lepiej. Niezapomniana pozostanie jednak atmosfera panująca w autokarze 
w drodze do Bydgoszczy i z powrotem. Gdy wysiadaliśmy z autokaru wszelkie minusy wyjazdu umknęły nam 
z pamięci. 

Magdalena Marchewa (3G) 
 

(fot. Aleksandra Dzierbicka & Magdalena Marchewa) 
 

KINO W NAGRODĘ 
 

28 listopada 2011 r. 63 uczniów pod opieką p. prof. M. Woźniak, K. Pastusiak, K. Pilc-Vinci i I. Bednarek 
pojechało do „Cinema City” w Łodzi. Była to nagroda dla tych uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli 
w przygotowaniu jubileuszu 50-lecia naszej szkoły. Pojechali więc ci, którzy występowali w programie artystycznym, 
zajmowali się obsługą techniczną i oprawą spotkania koktajlowego w sali gimnastycznej. Nagrodę ufundowała 
p. dyr. M. Marciniak wspólnie z Radą Rodziców. 
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KĄCIK KULINARNY MAGDALENY MARCHEWY 
 

Kapusta zasmażana z grochem 
 
Składniki: 30dkg grochu, 60 dkg kapusty kiszonej, łyżka 
masła, 3dkg mąki, sól. 
Przygotowanie: 

Groch moczyć przez 12 godzin. Gotować go najlepiej 
w tej samej wodzie, w której był moczony. Dzięki temu 
nie tracimy jego składników odżywczych. Gotujący się 
groch delikatnie doprawiamy solą i pieprzem. 

Kapustę zalewamy wrzątkiem, dodajemy cukier 
i tłuszcz. Gotujemy około 40-50 min. Z mąki i tłuszczu 
przygotowujemy zasmażkę. Dodajemy trochę wody 
do zasmażki i zagotowujemy. Łączymy ją z kapustą. 
Dodajemy cukier, sól i ewentualnie doprawiamy kwasem 
kapuścianym. 
 

Sernik z brzoskwiniami 
 
Ciasto: 2 jajka, 15 dkg margaryny, 3/4 szklanki cukru, 
2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. 
Wszystkie składniki zagnieść, ciasto wyłożyć na blachę. 
Masa: 6 jaj, 1kg sera, 2 cukry waniliowe, 2 budynie 
śmietankowe, 1/2 szklanki oleju, 2 szklanki mleka, 
¾ szklanki cukru, puszka brzoskwiń. 

Dwa białka ubić na pianę, dodać cukier waniliowy, 
budynie, olej, ser, na końcu mleko. 

Masę wylać na ciasto. Na masie układamy pokrojone 
w kawałki brzoskwinie. Piec około 1 godziny w nagrza-
nym do 1800C piekarniku. 
Masa białkowa: 4 białka, 5 łyżek cukru. 
Białka ubić, dodać cukier. Na 5 minut przed końcem 
pieczenia wylać na sernik. Piec około 10 minut. 
Podsmażane wiórki kokosowe: 2 łyżeczki tłuszczu, 
10 dkg wiórków kokosowych, 5 łyżeczek cukru. 

Wiórki podsmażyć z cukrem na tłuszczu na złoty 
kolor i polać sernik. 

Torcik truskawkowo – twarożkowy 
 

Ciasto na tort może być biszkoptowe lub kruche. 
Ciasto kruche: 18 dkg mąki, 6 dkg cukru pudru, proszek 
do pieczenia, 12 dkg masła, 1 jajko, szczypta soli. 

Ciasto zagnieść tak, by stało się gładkie i elastyczne. 
Schłodzić przez około 30 minut. 

Ciastem wykładamy tortownicę w taki sposób, żeby 
brzegi były wyższe. Ciasto należy ponakłuwać widelcem. 
Piec około 20 minut w gorącym piekarniku. Wystudzić. 
Masa: 3 łyżeczki żelatyny w proszku zalewamy 
5 łyżkami wrzątku i mieszając na małym ogniu, 
rozpuszczamy. 

25dkg białego sera przecieramy przez sitko i ucieramy 
z 8 dkg cukru pudru oraz z 1 podwójną paczką cukru 
waniliowego, ewentualnie z sokiem wyciśniętym 
z połowy cytryny. 

1/4 litra śmietany kremówki ubijamy na sztywno 
i łączymy z utartym serem i żelatyną. Masę wykładamy 
na ciasto i na wierzch kładziemy truskawki. 

Torcik należy schłodzić. 
 

Zupa grzybowa 
 
Składniki: 2-3 dkg suszonych grzybów, 25 dkg włosz-
czyzny, 1,75 litra wody, sól, pieprz, 1 łyżka siekanej 
zielonej pietruszki. 
Przygotowanie: 

Grzyby umyć, zalać zimną wodą, namoczyć na 1-2 
godziny, gotować z pokrojoną cebulą pod przykryciem. 
Dodać włoszczyznę. Doprawić do smaku solą, pieprzem 
i cukrem, dodać posiekaną pietruszkę. Można podawać 
z pasztecikami. 
 

Smacznego!!! 
 

 

 (fot. Aleksandra Dzierbicka & Magdalena Marchewa) 
 

Trzeci w roku szkolnym numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Emilia Gałka (3F), Sylwia Jasiak, 
Patrycja Perka (4D), Alicja Kuś (3F), Magdalena Marchewa (3G), Aleksandra Dzierbicka (3G; fot.) pod opieką p. prof. 
Grzegorza Brodackiego. 
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PUCHAR ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 2011 
 

Rozgrywki Puchar Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2011 odbyły się w dniach 20 listopada - 4 grudnia 2011 
w Japonii. Dla biorących udział reprezentacji narodowych turniej ten był pierwszą okazją do zakwalifikowania się do 
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Najlepsze trzy drużyny (Rosja, Polska i Brazylia) uzyskały 
awans na igrzyska i dołączyły do Wielkiej Brytanii, która ma zapewniony w nich udział jako gospodarz największej 
przyszłorocznej imprezy sportowej. 

Polacy osiągnęli historyczny sukces zdobywając srebro i stając na podium Pucharu Świata po raz pierwszy od 1965 
roku, czyli pierwszej edycji tych rozgrywek. Była to już trzecia impreza w tym sezonie, na której Polacy zdobyli 
medal. Taka sztuka nie udała się jeszcze żadnemu trenerowi prowadzącemu naszą reprezentację siatkarzy. Andrea 
Anastasi dokonał tego, gdyż nie bał się, co udowodnił już podczas chociażby mistrzostw Europy, podejmować 
odważnych decyzji. Włoskiemu szkoleniowcowi udało się także zbudować ekipę, która doskonale się dopełnia, gdzie 
każdy zawodnik, który wychodzi z ławki, wnosi dużo dobrego do gry zespołu. W tak morderczym turnieju jak Puchar 
Świata, gdzie w piętnaście dni trzeba było rozegrać jedenaście meczów, okazało się to niezwykle ważne. Polska 
wygrała 8 na 11 meczów. 

Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, Marcin Możdżonek, został uznany najlepszym blokującym Pucharu 
Świata. 

Następnym celem do zrealizowana przez naszych siatkarzy pozostaje już „tylko” zdobycie medalu na Igrzyskach 
Olimpijskich w Londynie. 
 

Klasyfikacja końcowa: 
 

Lp. Reprezentacja narodowa: Nagrody indywidualne: 
1 Rosja MVP: Maksim Michajłow (Rosja) 
2 Polska Najlepszy punktujący: Fernando Hernández Ramos (Kuba) 
3 Brazylia Najlepszy blokujący: Marcin Możdżonek (Polska) 
4 Włochy Najlepszy atakujący: Ahmed Abdelhay (Egipt) 
5 Kuba Najlepszy zagrywający: Cristian Savani (Włochy) 
6 Stany Zjednoczone Najlepszy przyjmujący: Sérgio Dutra Santos (Brazylia) 
7 Argentyna Najlepszy rozgrywający: Luciano De Cecco (Argentyna) 
8 Serbia Najlepszy Libero: Ren Qi (Chiny) 
9 Iran   
10 Japonia   
11 Chiny   
12 Egipt  Patrycja Perka (4D)

 

KIBICUJ BEZPIECZNIE! 
 

Łódzka Grupa Wojewódzka wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi jest organizatorem kampanii 
społecznej  adresowanej do dzieci i młodzieży  pt. „Kibicuj Bezpiecznie”. Projekt wspierają Urząd Marszałkowski 
w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Zapraszamy na stronę www.kibicujbezpiecznie.pl 
Jako podmiot zaangażowany w realizację tej kampanii społecznej, będziemy czynnie angażować się w jego 

realizację. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży bądź z nami, przyłącz się! 
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskasz kierując do nas korespondencję na adres: 
kontakt@kibicujbezpiecznie.pl 
Na tej stronie dowiesz się o postępach we wdrażaniu tego projektu: 

 
Uwaga: 
- projekt wsparły kluby piłkarskie RTS Widzew, ŁKS i GKS Bełchatów; 
- dla zalogowanych uczestników; szykujemy konkursy z nagrodami :) – „Gratisy" już dostępne (ściągnij fajne grafiki); 
- już niedługo na stronie pojawią się poradniki dla młodzieży oraz rodziców – kibiców; 
- SKRA Bełchatów zainteresowana projektem :) 
- więcej o projekcie w prezentacji http://kibicujbezpiecznie.pl/download/Kibicuj_bezpiecznie_-_prezentacja.pdf 
- SKRA - jest z nami :) 
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NA CO DO KINA? 
 

25.11 2011 
 
Zamiana ciał 
obsada: Ryan Reynolds, Jason Bateman, Olivia Wilde 
reżyseria: David Dobkin 
komedia, USA, 2011, 112 min 
Opowieść o dwóch mężczyznach: sumiennym mężu 
i statecznej głowie rodziny oraz leniwym kawalerze, 
który nie przepuści żadnej seksownej lasce. W tajemni-
czych okolicznościach panowie zamieniają się ciałami 
i mają okazję posmakować zupełnie innego życia.  
 
Szpieg 
obsada: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy 
reżyseria: Tomas Alfredson 
thriller, Francja, Wielka Brytania, 2011, 127 min 
W Cyrku (tak agenci mówią o MI6 - tajnej brytyjskiej 
służbie wywiadowczej) działa głęboko zakonspirowany 
podwójny agent, który ma dostęp do najbardziej tajnych 
danych brytyjskiego wywiadu. George Smiley tocząc 
walkę z czasem, rozpocznie śledztwo, które ujawni 
największy skandal w historii MI6. 
 
Syberia, Monamour 
obsada: Lidiya Bairashevskay, Nikolai Kozak 
reżyseria: Slava Ross 
dramat, Rosja, 2011, 102 min 
Środek syberyjskiej tajgi. Wokół tylko gęsty las i dzikie 
zwierzęta, od których nawet ludzie się tu niewiele różnią; 
gotowi w każdej chwili do ataku, pazerni na namiastkę 
uczuć. Historię sześcioletniego Lioszki kontrastuje los 
żołnierzy, których dowódca jest idealnym przedstawicie-
lem pełnego okrucieństwa i brutalności  systemu. Leciwy 
dziadek jest dla chłopca jedynym oparciem i rodzina. 
Matka dawno zmarła, a ojciec wyjechał i mimo słabnącej 
nadziei na jego szczęśliwy powrót do domu, Lioszka 
tęsknie go wyczekuje. 

 
02.12.2011 

 
Happy Feet: Tupot małych stóp 2 
reżyseria: George Miller 
obsada: Elijah Wood 
animacja, Australia, 2011 
W kontynuacji wyróżnionego nagrodą Akademii hitu 
kasowego Happy Feet 2 widzowie znów zobaczą 
bajeczne krajobrazy Antarktyki i spotkają się 
z najpopularniejszym stepującym pingwinem Mambo 
(Elijah Wood), miłością jego życia Glorią (Alecia Moore 
{Pink}) i ich starymi znajomymi Ramonem i Love-
lace’em (Robin Williams). Mambo i Gloria mają syna 
Erika (EG Daly), który próbuje znaleźć swoje powołanie 
w świecie cesarskich pingwinów. Nowe zagrożenia 
nadciągają jednak nad populację pingwinów i aby ocaleć, 
wszystkie pingwiny będą musiały współpracować –  
i tańczyć. 

 
Wyścig z czasem 
obsada: Amanda Seyfried, Justin Timberlake 
reżyseria: Andrew Niccol 
thriller/fantastycznonaukowy, USA, 2011 
Historia rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, 
w świecie, w którym gen starzenia się został wyłączony. 
Ludzie przestają się starzeć w wieku 25 lat, ale są 
genetycznie zaprogramowani żeby żyć jeszcze tylko 
jeden rok, chyba że stać ich na to, by kupić sobie czas. 
Bogaci mogą żyć wiecznie, a reszta musi pożyczać, kraść 
lub błagać o czas. Bohaterem będzie młody człowiek 
z getta, który zostaje niesłusznie oskarżony o zamordo-
wanie bogatego człowieka dla jego czasu. Uciekając, 
zabiera ze sobą piękną zakładniczkę. 
 

Anatomia strachu 
obsada: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet 
reżyseria: Joel Schumacher 
kryminał/dramat/thriller, USA, 2011 
W jednej z najbardziej ekskluzywnych i pilnie strzeżo-
nych dzielnic miasta mieszka rodzina Millerów. Będący 
głową rodziny Kyle powierza swojej pięknej żonie Sarah 
nadzór nad trwającym w domu generalnym remontem. 
Między kobietą a przebywającym w mieszkaniu młodym 
i przystojnym robotnikiem rodzi się niepokojące pożąda-
nie. Pewnej nocy jeden dzwonek do drzwi zmienia życie 
rodziny Millerów na zawsze. Do domu wpadają zama-
skowani bandyci. Już wkrótce okazuje się, że jednym 
z nich jest młody mężczyzna podający się za robotnika. 
Żądają pieniędzy i kosztowności, które Kyle ukrył 
w sejfie. Jeżeli nie dostosuje się do żądań – napastnicy 
zabiją jego żonę i ich córkę. Może posłusznie spełnić ich 
polecenie… lub stanąć do walki o swój dom i rodzinę! 
 

KOMUNIKATY 
 

W dniu 24 XI minęła 120. rocznica urodzin Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Z tej okazji w bibliotece 
szkolnej można zapoznać się z wystawą okolicznościową 
poświeconą życiu i twórczości tej poetki. 

W piątek 18 XI na wycieczkę do Łodzi wybrały się klasy 
1F i 3c pod opieką p. prof. K. Focht, Z. Grzesiak 
i W. Grzesiaka. Uczniowie wraz z opiekunami w kinie 
„Cinema City” obejrzeli film pt. Wyjazd integracyjny. 

W dniach 22-23 XI uczniowie klas maturalnych przystąpili 
do próbnej matury. 

W piątek 25 XI odbyły się spotkania z rodzicami. 
W środę 30 XI przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 

na korytarzu I piętra sprzedawali ciasteczka z wróżbami 
andrzejkowymi. Przychody ze sprzedaży ciasteczek zasiliły 
fundusze Samorządu. 

W czwartek 1 grudnia TWI „Zamkowa 15” zorganizowało 
kolejne warsztaty dla uczniów naszej szkoły. Tym razem 
3 uczennice z klasy 1L i 4 z 3G uczyły się wykonywania 
oryginalnych kartek świątecznych pod kierunkiem pani Agaty 
Pawlaczyk. Kartki mogliśmy kupić 6 grudnia podczas 
IV Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 


