
Zapraszamy
na jasełka i koncert kolęd,

które odbędą się
w dniu 22 grudnia 2006 r.

na sali gimnastycznej o godz. 800

oraz powtórnie o godz. 945.
Program przygotowali

uczniowie klas: 1A, 2A,
a także 2E, 3E, 3F i 2C

pod kierunkiem
p. prof. Dariusza Danielewskiego

i Anny Tokarczyk

Święta Bożego NarodzeniaŚwięta Bożego Narodzenia
To czas, w którym
spełniają się marzenia.
Wszyscy się wtedy radują
i kolędy wyśpiewują,
Smakołyków kosztują
i opłatkiem się częstują.
Pod choinką, 
z uśmiechniętą minką,
Znajdziemy torebkę ze szminką
i mandarynką.
W czasie Świąt pełne brzuchy mamy,
Bo się ciągle objadamy.
Na pasterkę szybko biegniemy
I tam z Jezusem się radujemy.

Klasa 2U

Z okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia

i zbliżającego się Nowego Roku

wiele radości, nadziei, spokoju

i rodzinnego ciepła

oraz niezapomnianych chwil

spędzonych wśród Najbliższych

życzy
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„NA TO BOŻE NARODZENIE, CIESZ SIĘ WSZELKIE STWORZENIE,

A JUŻ NAJBARDZIEJ CHYBA CIESZY SIĘ INDYK I RYBA!”

Śledzie zawijane z cebulą

Przygotuj:  Po  1  śledziu  na  osobę,  4  cytryny,
4 cebule,  pieprz  czarny,  2  listki  laurowe,  po
6 ziarenek ziela angielskiego i czarnego pieprzu.

Jak  to  zrobić? Śledzie  wymoczyć,  rozciąć  na
połowy,  odciąć  ogony  i  głowy,  ściągnąć  skórkę,
wyjąć  ości.  Można  też  skorzystać  z  gotowych
filetów  śledziowych,  ale  wtedy  trzeba  osobno
nabyć mlecz lub jednego śledzia mleczaka. Drobno
posiekać  cebulę,  połowę  mleczka przetrzeć  przez
sitko,  włożyć  do  cebuli,  przyprawić  zmielonym
pieprzem, wymieszać.  Farsz nakładać  na połówki
śledzi,  zwinąć  w  rulon,  spiąć  wykałaczką.
W oddzielnym  naczyniu  ugotować  sok  z  cytryn,
dodając tyle samo przegotowanej wody, przyprawy
i  nieco  cebuli.  Marynatę  ostudzić,  zmieszać
z pozostałym,  przetartym  przez  sitko  mleczkiem
i zalać  nią  śledzie ułożone w słoju. Takie śledzie
trzeba  przygotować  na  3  dni  przed  Wigilią,
Podawać z ziemniakami z wody.

Karasie smażone zapiekane

Przygotuj: 6-7 sporych karasi, 3 łyżki masła, 1/2
szklanki mąki, 1/2 szklanki śmietany, 1/2 szklanki
mleka  lub  wywaru  z  włoszczyzny,  2-3  żółtka,
1 łyżeczkę  do  herbaty  szafranu  zaparzonego
1 kieliszkiem  wrzącej  wody,  2  łyżki  tartej  bułki,
kilka ziarenek czarnego pieprzu, sól.

Jak to zrobić? Karasie  usmażyć  (patrz:  Karasie
smażone  w  śmietanie), przełożyć  do  dużego
żaroodpornego  naczynia.  Z  1  łyżki  masła  i  1/2
szklanki  mąki  zrobić  jasną  zasmażkę,
rozprowadzić 1/2 szklanki mleka lub wywaru cały
czas  mieszając  dolać  1/2  szklanki  śmietany,
doprowadzić do wrzenia i dodać napar z szafranu.
Kiedy sos nieco ostygnie, wbić żółtka, przecedzić
przez gęste sitko, zalać ryby, posypać potłuczonym
pieprzem  i  tartą  bułką,  wstawić  do  gorącego
piekarnika.
Podawać na stół w tym samym naczyniu z zieloną
sałatą lub ostrą sałatką warzywną.

Karp w białym winie

Przygotuj:  2 kilogramy karpia,  2  selery,  4  duże
korzenie pietruszki, 4 ogórki, 10 ziarenek czarnego
pieprzu i  10  ziarenek  ziela  angielskiego,  2  listki
laurowe, 1/4 gałki muszkatołowej, 2 szklanki soku
z  kiszonych  ogórków,  3  szklanki  białego
wytrawnego wina, 1 łyżkę masła, 1 łyżkę mąki, sól.
Jak  to  zrobić? Karpie  oczyścić,  wypatroszyć,

natrzeć  solą,  pokroić  na  dzwonka,  nie  wyrzucać
mleczka.  Selery,  pietruszki  i  ogórki  pokroić
w cienkie plasterki i obłożyć  nimi karpie ułożone
w rondlu.  Dodać  pieprz  i  ziele  angielskie,  listki
laurowe i  świeżo utartą  gałkę  muszkatołową,  2,5
szklanki  wina  zmieszać  z  sokiem  ogórkowym,
zalać ryby i dusić pod pokrywką na małym ogniu.
Kiedy ryby będą gotowe, zmieszać 1 łyżkę masła
z 1 łyżką mąki, rozprowadzić przecedzonym sosem
spod  ryb,  dodać  jeszcze  1/2  szklanki  wina,
zagotować,  polać  ryby  ułożone  na  głębokim
ogrzanym  półmisku  i  ugarnirować  warzywami.
Podawać z ryżem na sypko i sałatką z papryki.

Leszcz gotowany z chrzanem i jabłkami

Przygotuj:  1,5  kilograma leszcza,  1  pietruszkę,
1 seler,  1  por,  2  cebule,  3  listki  laurowe,  15
ziarenek  czarnego  pieprzu,  1  cytrynę,  chrzan,
3 winne jabłka, ocet winny, sól, cukier.

Jak  to  zrobić? Rybę  oczyścić,  natrzeć  solą,
podzielić na porcje, zalać gorącym octem winnym,
przykryć  pokrywką  i  pozostawić  na  20  minut.
Ugotować oddzielnie wywar z warzyw i przypraw,
przecedzić.  Rybę  ułożyć  w emaliowanym rondlu,
zalać  wywarem  i  gotować  na  silnym  ogniu,  aż
będzie miękka. Gotową  rybę ułożyć  na półmisku,
ugarnirować  plasterkami  cytryny  i  tartym
chrzanem,  zmieszanym  ze  świeżo  utartymi
jabłkami i podlać niewielką ilością sosu.
Podawać z ziemniakami z wody z masłem i natką
pietruszki.

Lin smażony w czerwonej kapuście

Przygotuj: 1,5 kilograma lina, 3 łyżki masła, małą
główkę czerwonej kapusty, 4 suszone prawdziwki,
1 cebulę,  1 marchew, 1 seler, 1 dużą  pietruszkę,
8 ziarenek  ziela  angielskiego,  3  goździki,  1/2
łyżeczki  do  kawy  świeżo  mielonego  cynamonu,
2 kostki  lub  łyżeczki  cukru,  1  szklankę  śmietany,
2 jajka,  2  łyżki  bułki  tartej,  4  ziarenka czarnego
pieprzu i 3 ziarenka ziela angielskiego, sól.

Jak to zrobić?  - Rybę  oczyścić  ze śluzu i  łusek
(patrz: Lin gotowany), przemyć pod bieżącą wodą,
osuszyć, natrzeć solą, podzielić na porcje. Kapustę
poszatkować,  posolić,  wycisnąć  z nadmiaru soku,
zalać  w  emaliowanym  rondlu  wywarem
z suszonych  grzybów,  warzyw,  5  ziarenek  ziela
angielskiego, dodać 2 łyżki masła. Rondel nakryć
szczelną  pokrywką  i  dusić  na  niezbyt  ostrym
ogniu, mieszając od czasu do czasu. Kiedy kapusta
będzie  miękka,  dodać  utłuczone  grubo  goździki,
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cynamon, cukier, śmietanę, dusić razem, aż całość
stanie  się  zawiesista.  Z  ryby  usunąć  ości,  mięso
osuszyć  w  serwetce.  Każdą  porcję  zanurzać
w roztrzepanym  jajku,  posypać  tartą  bułką,
tłuczonym zielem angielskim i czarnym pieprzem
i smażyć  z  obu  stron  na  rozgrzanym  na  patelni
maśle.  Gotową  rybę  ułożyć  na  półmisku
i ugarnirować duszoną kapustą.
Podawać z ziemniakami z wody.

Łosoś gotowany w sosie śmietanowym

Przygotuj:  1,5  kilograma świeżego  łososia,
1 pietruszkę,  1  seler,  1  por,  2  cebule,  sól,  15
ziarenek  pieprzu  białego,  2  listki  laurowe,  natkę
pietruszki i zielony koperek.
Przygotuj na sos: 1 łyżeczkę musztardy sarepskiej,
1 łyżeczkę  soli, 2 łyżki oliwy z oliwek, 2 szklanki
śmietany.
Jak to  zrobić? -  Łososia  oczyścić,  podzielić  na
czworokątne  porcje.  Przygotować  wywar  z
warzyw, przypraw, soli i kopru. Do emaliowanego
rondla z wywarem przełożyć rybę, aby była ledwie
pokryta  wywarem,  doprowadzić  do  wrzenia  na
dużym  ogniu,  a  następnie  gotować  na  małym
ogniu, aż ryba będzie miękka. Gotową rybę ułożyć
na  półmisku,  przykryć  dużym  talerzem,  aby  nie
wystygła.
Jak zrobić sos? - Musztardę, sól, oliwę rozbić jak
najdokładniej  za  pomocą  trzepaczki  do  sosów,
a następnie  dodawać  po  trochu  śmietanę.  Sos
podać na stół w sosjerce.
Podawać z ziemniakami z wody.

Kotlety ze szczupaka

Przygotuj:  2  kilogramy szczupaka,  3  cebule,
1/4tyżeczki  gałki  muszkatołowej,  5  ziarenek
czarnego  pieprzu,  6  ziarenek  ziela  angielskiego,
1/2  bułki  paryskiej,  3  łyżki  masła,  3/4  szklanki
mleka lub śmietanki, 1/2 cytryny, natkę pietruszki,
1 łyżkę mąki, sól.
Jak  to  zrobić? -  Rybę  oczyścić,  wyjąć  ości,
a mięso  dokładnie  posiekać  lub  przepuścić  przez
maszynkę  do  mięsa.  Cebulę  drobno  posiekać,
udusić  na  maśle,  dodać  rybę,  lekko  podsmażyć.
Dodać namoczoną w mleku i wyciśniętą bułkę lub
bułkę namoczoną w śmietance, której wówczas nie
należy  wyciskać,  1  łyżkę  masła,  utartą  gałkę
muszkatołową,  tłuczone  w  moździerzu  ziele
angielskie  i  czarny  pieprz.  Wysmarować  dużą
patelnię  masłem (1,5 łyżki). Z masy rybnej robić
kotlety posypując mąką lub tartą bułką, układać na
patelni,  posypać  drobno siekaną  natką  pietruszki,
skropić  cytryną.  Naczynie  nakryć  pergaminem
wysmarowanym  masłem,  szczelną  pokrywką
i wstawić na 10 minut do gorącego pieca.

Podawać  z  ryżem  na  sypko  i  sosem  winnym.
Przygotuj  na  sos  winny:  1/2  szklanki  białego
wytrawnego wina, 1 cytrynę, 2 kostki rosołowe, 2
łyżeczki do herbaty cukru, 2 łyżki tartej bułki, sól.

Jak zrobić sos? - Po przyrządzeniu kotletów zlać
sos do małego rondelka, doprowadzić do wrzenia,
dodać  tartą  bułkę,  podsmażyć,  dodać  1  szklankę
rosołu,  cukier,  kilka  łyżeczek  soku  z  cytryny  i
wino, całość wymieszać, doprowadzić do wrzenia.

Węgorz smażony w sosie

Przygotuj:  1,5 kilograma węgorza, 1 łyżkę masła,
1 cebulę,  1  pietruszkę,  10  ziarenek  czarnego
pieprzu, 6 ziarenek ziela angielskiego, 2 jajka, 1/2
szklanki tartej bułki, 1/2 cytryny, 1 łyżkę mąki, 2-3
żółtka, rosół rybny lub drobiowy, sól.
Jak  to  zrobić?  -  Węgorza  oczyścić,  podzielić  na
porcje,  zanurzać  w  roztrzepanym  jajku  i  tartej
bułce,  usmażyć  z  obu  stron  na  maśle.  Mąkę
zaprażyć  z  1/2  łyżki  masła,  drobno  posiekaną
cebulą  i  utartą  pietruszką,  rozprowadzić
2 szklankami  rosołu,  dodać  grubo  tłuczone  ziele
angielskie  i  czarny  pieprz,  cytrynę  bez  nasion
pokrojoną  w  ósemki,  sos  zagotować,  ciągle
mieszając.  Do  sosu  przełożyć  usmażonego
węgorza  i  jeszcze  raz  doprowadzić  do  wrzenia.
Rybę  przełożyć  na  półmisek,  sos  zaprawić
żółtkami i polać nim węgorza.
Podawać  z  ziemniakami  z  wody  i  sałatką
z ogórków kiszonych.

Pstrąg gotowany w całości w winie

Przygotuj:  1,5  kilograma  pstrąga,  2  pęczki
włoszczyzny,  3  cebule,  2  listki  laurowe,
10 ziarenek  ziela  angielskiego,  1,5  łyżki  masła,
1 szklankę białego wytrawnego wina, 1/2 szklanki
madery,  1  mały  kieliszek  rumu,  1  łyżkę  mąki,
3 szklanki  rosołu  rybnego,  1  kilogram  małych
ziemniaków, natkę pietruszki, sól.
Jak  to  zrobić? -  Pstrągi  oczyścić,  wypatroszyć,
natrzeć  solą,  głowy  obwiązać  nitką  i  ułożyć
w naczyniu  do  gotowania  ryb  zaopatrzonym
w siatkę.  Ryby  obłożyć  uszatkowanymi
przyprawami, warzywami, dołożyć 1 łyżkę masła,
wlać białe wino, maderę i rum, dodać rosół rybny,
aby ryby były pokryte płynem, nakryć pokrywką,
całość  raz  doprowadzić  do  wrzenia  na  płycie
kuchennej i wstawić do gorącego piekarnika na 1,5
godziny. Gdy ryby będą gotowe, wyjąc je ostrożnie
na siatce, ułożyć na półmisku. Sos spod ryb zlać,
zaprawić  mąką  roztartą  z  masłem,  doprowadzić
do wrzenia,  przecedzić  i  polać  nim ryby.  Pstrągi
ugarnirować  ziemniakami  z  wody  i  posypać
drobno posiekaną natką pietruszki
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WYCIECZKA „MIKOŁAJOWA” DO WARSZAWY
 

6 grudnia jest dniem, w którym wiele klas naszej szkoły urządza mikołajki. Uczniowie przygotowują
skromny poczęstunek i obdarowują się prezentami. 

Klasa  1L  wraz  z  wychowawcą,  panem  profesorem  Robertem  Brzezieckim,  postanowiła  ten
wyjątkowy  dzień  spędzić  na  bliższym  poznaniu  Muzeum  Powstania  Warszawskiego,  Zamku
Królewskiego i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. ☺ 

O godzinie 6.00 wszyscy się zebrali pod budynkiem ZUS-u, aby za 15 minut wyruszyć w podróż
do Warszawy. Tuż po przyjeździe do stolicy klasa poszła pod Grób Nieznanego Żołnierza, a następnie
na ulicę Przyokopową, przy której znajduje się  Muzeum Powstania Warszawskiego. W muzeum klasa
spędziła ponad 2 godziny, ale z tego, co usłyszałam od kolegów z klasy, opłacało się, gdyż dowiedzieli
się wielu ciekawostek dotyczących powstania i obejrzeli wspaniałe ekspozycje.

Na parterze przedstawiono czas okupacji i sam moment wybuchu powstania – godzinę „W”. W tę
część ekspozycji wprowadza kalendarium wydarzeń od 1 września 1939 r. po 8 maja 1945 r. Pokazano
życie  codzienne  okupowanej  stolicy,  niemiecki  terror,  którego  symbolem  są  Palmiry  i  więzienie
na Pawiaku,  a  także  funkcjonowanie  Polskiego  Państwa  Podziemnego  i  Akcję  „Burza”.  Najbardziej
wymownym symbolem godziny „W” jest zegar ustawiony na godzinę  17.00. Atmosferę  warszawskiej
ulicy tamtego czasu oddają polskie flagi na replice jednego z niemieckich bunkrów i zdjęcia Eugeniusza
Lokajskiego.  W  oddzielnym  pomieszczeniu  eksponowane  zostały  maszyny  drukarskie  z  lat  40.  –
wszystkie  są  sprawne  i  drukują  m.in.  historyczne  obwieszczenie  z  3  sierpnia  1944  roku,  „Biuletyn
Informacyjny” oraz ulotki okolicznościowe.

Na  drugi  poziom  ekspozycji  można  wjechać  windą,  na  której  umieszczona  została  kolekcja
powstańczych opasek. Na antresoli zaprezentowano walki w sierpniu i życie codzienne w powstańczej
Warszawie. Pokazano rzeź  Woli, życie religijne i kulturalne, zrzuty oraz szpital powstańczy. W kinie
„Palladium”  wyświetlane  są  trzy  powstańcze  kroniki  filmowe  Biura  Informacji  i  Propagandy  AK,
pokazywane w czasie Powstania. Na trasie zwiedzania znajduje się aranżacja kanału, gdzie identyfikacji z
powstańcami służy odpowiednia scenografia, efekty wizualne i dźwiękowe.

W przeznaczonej specjalnie dla dzieci Sali Małego Powstańca - jedynej tego typu w Polsce - jasnej
i kolorowej, dzieci uczą się historii oglądając teatrzyk powstańczy czy wcielając się w rolę harcerskich
listonoszy i sanitariuszek. Najmłodsi goście mają do dyspozycji repliki dawnych zabawek, gry planszowe
i puzzle.

Kanał i schody prowadzą na piętro. Ten fragment ekspozycji pokazuje walki we wrześniu toczące się
w mieście (na Czerniakowie, Mokotowie i Żoliborzu), udział w powstaniu żołnierzy NSZ i AL, a także
cudzoziemców.  Przedstawiono  upadek  powstania  i  następujące  po  nim  wydarzenia  –  powstanie
i działalność PKWN, decyzje Wielkiej Trójki, kapitulację i exodus ludności Warszawy. Przedstawiono
też  losy  powstańców w PRL.  Osobną,  szczególną  częścią  muzeum jest  Miejsce  Pamięci,  w  którym
znajdują się powstańcze mogiły. Są także trzy odrębne pomieszczenia: „Radiostacje i łączność”, „Poczta
polowa” oraz „Niemcy”. Na piętrze znajduje się kawiarenka „Pół Czarnej” o wystroju stylizowanym na
lata międzywojenne.

Następnie  klasa  pojechała  do  Zamku  Królewskiego.  Tam  spędziliśmy  godzinę  na  podziwianiu
przepięknych ekspozycji.

Po opuszczeniu Zamku Królewskiego zwiedziliśmy Sejm  RP.

Około godziny 23 bardzo zmęczona, ale też zadowolona klasa 1L była w Sieradzu. 

Karolina Sobczak
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 SPOTKANIE W ST. MARIENTHAL

W  dniach  12-18  XI  2006,  wraz  z  trójką
kolegów  z  naszej  szkoły:  Gosią,  Bartkiem
i Dawidem,  brałam  udział  w  seminarium
w St. Marienthal.  Naszą  opiekunką  była  siostra
Agnieszka  Taranuła,  która  uczy  nas  języka
angielskiego.

W  seminarium  brała  udział  młodzież
z Czech,  Litwy,  Łotwy,  Szwecji,  Niemiec  oraz
3 grupy z Polski  (Sieradz,  Pniewy,  Dzierżoniów).
Głównym  tematem  spotkania  były  prawa
człowieka.  W międzynarodowych  grupach
pracowaliśmy nad scenkami dotyczącymi łamania
praw  człowieka,  przedstawialiśmy  je  następnie
pozostałym  uczestnikom  i  rozmawialiśmy
o przestrzeganiu  tych  praw  w poszczególnych
krajach.

Przeprowadzaliśmy  także  wywiady
i słuchaliśmy  wspomnień  „świadków  czasu”  –
ludzi,  którzy  byli  więźniami  obozów

koncentracyjnych.  Byli  to  Salomon  Finkelstein,
Ursula  Grafin  zu  Sohna,  Doris  Grozdanovicova
i August Kowalczyk.

Największym  przeżyciem  było  dla  mnie
odwiedzenie  Małej  Twierdzy  Terezin  –  obozu
koncentracyjnego  w  Czechach.  Widzieliśmy
na własne oczy miejsce,  w którym ginęły tysiące
ludzi – wiem, że nie zapomnę tego miejsca.

W  Niemczech  spotkałam  wiele  sym-
patycznych  osób.  Poznałam  zwyczaje  i  kulturę
naszych  sąsiadów.  Szczególnie  miło  wspominam
grupę  z  Litwy  –  „nadawaliśmy  na  tych  samych
falach”. Uczyliśmy także pozostałe osoby naszego
tańca narodowego – poloneza i z tego, czego się
dowiedzieliśmy, podobał się.

Ten  wyjazd  umotywował  mnie  do  inten-
sywniejszej nauki języka angielskiego.

Uczcie sie języków! Naprawdę warto!
Justyna Tomczyk

KOMUNIKATY
W  listopadzie  w  gablotach  na  korytarzu

I piętra  mogliśmy  zapoznać  się  z  dwoma
wystawami  bibliotecznymi.  Wystawa  Literacki
Sieradz zamyka cykl inicjatyw przeprowadzonych
w bieżącym roku w szkole z okazji jubileuszu 870-
lecia Sieradza. Kolejna wystawa poświęcona była
Henrykowi Sienkiewiczowi z okazji 160 rocznicy
urodzin i 90 rocznicy śmierci pisarza, a także 110
rocznicy  uhonorowania  go  literacką  Nagrodą
Nobla.

W piątek 1 XII o godz. 1700 w sali 07 odbyła
się  wieczornica  poetycka  zorganizowana  przez
samorząd szkolny i wolontariat.

1 XII klasy 2C i 3C pojechały na wycieczkę
do Łodzi. W Manufakturze m. in. obejrzały film pt.
Patrol.  Klasom  towarzyszyły  wychowawczynie:
panie prof. M. Kwiatusińska i K. Pastusiak.

Od poniedziałku 4 XII trwa akcja sprzedaży
pamiątek  świątecznych  wykonanych  przez

uczestników  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej
w Sieradzu.  Dochody  ze  sprzedaży  zostaną
przekazane  Warsztatom  oraz  dzieciom  z  Domu
Dziecka w Tomisławicach. Sprzedaży towarzyszy
zbiórka  darów  rzeczowych.  Akcję  przeprowadza
wolontariat i samorząd szkolny. Jej podsumowanie
nastąpi w piątek 22 XII podczas jasełek.

W czwartek 7 XII  klasy 1D i 1a spotkały się
z policjantem. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

W środę  13  XII  klasy  2a  i  1a  zsz  pojechały
do Łodzi  obserwować  działania  promocyjne
w Manufakturze.  Uczniowie  oraz  panie  prof.
M. Banaszczyk  i  M.  Woźniak  w  kinie  „Cinema
City” obejrzeli także film pt. Po rozum do głowy.

Od 15 XII  w gablotach na  korytarzu  I  piętra
Szkolny Klub Europejski pod kierunkiem pań prof.
M.  Kwiatusińskiej  i  K.  Pastusiak  przygotował
wystawę Boże Narodzenie w Unii Europejskiej.

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO
„IGNACY KRASICKI – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”

(listopad 2006)
Klasa 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2L 2U

Zdobyte punkty 81 56,5 158 115,5 74 111,5 117,5 112
Liczba uczestników 19 23 26 25 21 20 22 25
Średnia arytmetyczna 4,26 2,46 6,08 4,62 3,52 5,57 5,34 4,48

Miejsce VI VIII I IV VII II III V

Gratulujemy klasie 2C !!!
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ŚWIĄTECZNE KINO!   ŚWIĄTECZNE KINO!   ŚWIĄTECZNE KINO!   ŚWIĄTECZNE KINO!

James Bond
Komandor  James  Bond  jest  tajnym

agentem 007 (podwójne zero ma oznaczać
licencję  na  zabijanie  w  MI-6).  Jest
przystojnym,  inteligentnym  i  wszech-
stronnie  wykształconym,  znającym  się
właściwie  na  wszystkim  światowcem
w nieokreślonym  wieku.  Ma  nienaganne
maniery,  a  edukację  pobierał  w  Eton
i Oksfordzie.  Nosi  eleganckie  garnitury,
jeździ supersamochodami. Jego ulubionym
drinkiem  jest  wódka  z  Martini
(wstrząśnięta,  nie  mieszana).  Uwielbia

towarzystwo  pięknych  kobiet,  ale  pozostaje  w  stanie  wolnym  (raz  był  żonaty,
owdowiał po dwóch godzinach).

Ian Fleming stworzył brytyjskiego szpiega w lutym 1952 roku, podczas wakacji
na swej jamajskiej posiadłości, nazywanej Goldeneye. Agent 007 przejął nazwisko
amerykańskiego  ornitologa,  Jamesa Bonda.  Fleming tłumaczył  żonie  Bonda,  że
nazwisko  jej  męża jest  krótkie,  nieromantyczne,  typowo angielskie,  ale  męskie.
Jest tym, czego potrzebuje. Prawdziwy James Bond napisał książkę  Birds of the
West  Indies (Ptaki  Indii  Zachodnich),  a  Fleming,  którego  hobby  było
obserwowanie ptaków, miał kopię tej książki podczas pobytu na Jamajce i dlatego
zdecydował  się  na nazwisko jej autora. James Bond – „zbitka” tych dwóch słów
była na tyle krótka i dźwięczna, że dawała się łatwo wymówić w każdym języku.

Najstarsza filmowa wersja przygód
Jamesa Bonda powstała w 1954 r. Było
to... Casino Royale, wyemitowane przez
amerykańską  telewizję  CBS  w  ramach
serii  „Climax!”,  przypominającej  naszą
„Kobrę".  Amerykanie pierwszą  powieść
Iana Fleminga nieco przerobili: główny
bohater,  grany przez  Barrego  Nelsona,
nazywał się Jimmy Bond i był jankesem
z krwi i kości. Od tej pory w rolę agenta

007 wcieliło się  pięciu aktorów:  Sean Connery,  George  Lazenby,  Roger  Moore,
Timothy Dalton i Pierce Brosnan.

Spokój  Craiga  okazał  się  uzasadniony.  Zamieszczone  w  brytyjskiej  prasie
pierwsze recenzje Casino Royale były świetne. „To Bond, jakiego dotąd nie było" -
pisze „Daily Telegraph". „Jest broń, jest akcja, jest masa pięknych dziewczyn, ale
nie ma znanej z poprzednich części przesadnej ironii. Całość  robi oszałamiające
wrażenie" –  dodaje gazeta. Według „Timesa", Craig dorównuje najlepszym, łącząc
siłę  i  bezczelność  Seana  Connery'ego  z  zimnym  okrucieństwem  Timothy'ego
Daltona. „Jego główna zaleta jest ewidentna: „Craig umie grać" - pisze „Times",
a „Daily Mirror" dodaje: „Craig przypomina Connery'ego z najlepszych lat".
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CASINO ROYALE  przedstawia Jamesa Bonda, zanim otrzymuje on swoją

słynną licencję na zabijanie. Nie jest jednak w żaden sposób mniej niebezpieczny

bez  niej,  a  po  dokonaniu  dwóch,  następujących  po  sobie  w  krótkim  czasie,

profesjonalnych  zabójstw,  zostaje  wyniesiony  do  statusu  agenta  z  numerem

zawierającym podwójne zero (00).

Pierwsza  misja  Bonda,  jako  agenta  007,

wiedzie  go  na  Madagaskar,  gdzie  wpada  na

trop znanego terrorysty MOLLAKA (Sebastian

Foucan). Nie wszystko idzie zgodnie z planem

i Bond,  niezależnie  od  wytycznych  MI6,

decyduje  się  podążać  za  zwierzchnikami

Mollaka.  Udając  się  tym  tropem  na  wyspy

Bahama,  agent spotyka DIMITRIOSA (Simon

Abkarian)  i  jego  żonę  SOLANGE  (Caterina

Murino).  Dowiaduje  się,  że  Dimitrios  jest

zaangażowany w sprawy LE CHIFFRE (Mads

Mikkelsen),  bankiera  światowej  organizacji

terrorystycznej.  Spotkanie z Dimitriosem w Miami prowadzi Bonda na lotnisko,

gdzie  udaremnia  on  wysadzenie  w  powietrze  prototypu  nowego  samolotu

pasażerskiego. 

Tajny  wywiad  ujawnia,  że  Le  Chiffre  stracił  pieniądze  klientów  w  wyniku

interwencji  Bonda na lotnisku. Zdesperowany bankier planuje w związku z tym

zdobyć gotówkę w partii pokera, obstawiając wysokie stawki w znajdującym się w

Czarnogórze,  Casino  Royale.  MI6  wyznacza  007,  aby  ten  zagrał  przeciwko  Le

Chiffre, zdając sobie sprawę z tego, że jeśli terrorysta przegra, będzie oznaczało to

dla niego śmierć z rąk jego niebezpiecznych klientów. Dlatego też będzie zmuszony

poszukać schronienia wśród agentów wywiadu.

Klaudia Pałucka
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SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT 

Srebro siatkarzy na mundialu w Japonii
 

         Polscy  siatkarze  sprawili  dużą  niespodziankę  zdobywając  srebrny  medal
na Mistrzostwach Świata w Japonii. Polacy wygrali 11 spotkań przegrywając tylko
w finale z Brazylią.

         Reprezentanci  Polski  w  pierwszej  rundzie  grali
w grupie  A wraz z  gospodarzami,  Argentyną,  Portoryko,
Chinami oraz Egiptem. Mecze tej grupy rozgrywane były
w mieście Saitama. 

         Pierwszym rywalem był zespół Chin. Jak mówił Raul
Lozano: „to nie kobieca reprezentacja, która jest najlepsza
na  świecie”.  Polacy  przewyższali  przeciwników  każdym
elemencie  siatkarskiego  „rzemiosła”,  wygrywając  3:0
(kolejno 25:21, 25:20 i 25:21). Najwięcej punktów zdobył
zawodnik  włoskiego  Itas  Diatec Trentino  Michał
Winiarski, zdobywając 15 „oczek”.

         Drugi mecz miał dodatkowy podtekst, gdyż graliśmy
z Argentyną,  ojczystym  krajem  trenera  Raula  Lozano.  Pierwszy  set  okazał  się
kluczowy, wygrana końcówka ustawiła cały mecz. Biało-czerwoni wygrali również
3:0 (w setach 25:21,  25:22 i  25:22).  Najskuteczniejszy  był  zawodnik  BOT Skry
Bełchatów Mariusz Wlazły zdobywając 18 punktów.

         W trzecim meczu Polska grała z Egiptem, prowadzonym
przez  byłego  trenera  PZU  AZS Olsztyn  -Grzegorza  Rysia.
W pierwszym  secie  „faraonowie”  zostali  rozbici  25:13,  co
skutecznie  zniechęciło  ich  do  gry  w  drugim  secie,  który
przegrali  25:19.  W trzecim secie próbowali  powalczyć  i  po
grze na przewagi przegrali 26:24. Najwięcej punktów zdobyli
Michał Winiarski i Mariusz Wlazły (po 14).

         Czwartym przeciwnikiem była reprezentacja Portoryko
z dwoma  byłymi  siatkarzami  Jastrzębskiego  Węgla:  Jose
i Victorem  Riverą.  Mecz  przypominał  wcześniejsze  gry
Polaków, którzy wygrali 3:0 (w setach 25:22, 25:22 i 25:23).
Najskuteczniejszy był ponownie Mariusz Wlazły, zdobywając
tym razem 19 „oczek”.

         Ostatnie  spotkanie  pierwszej  rundy  biało-czerwoni
zagrali  z  reprezentacją  Japonii.  Mecz  ten oglądał  komplet  widzów.  Gospodarze
turnieju chcieli za wszelką cenę wygrać. Niestety dla Japończyków Polacy wygrali
3:0  w  setach  25:18,  25:21  i  25:23.  Najwięcej  punktów  (18)  zdobył  siatkarz
włoskiego RPA Perugia Sebastian Świderski.

         W  drugiej  rundzie  Polacy  trafili  do  grupy  E  wraz  z  Japonią,  Argentyną
i Portoryko.  W  grupie  tej  naszych  siatkarzy  czekały  mecze  z  Tunezją,  Kanadą,
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Rosją  oraz  Serbią  i  Czarnogórą,  spotkania  były  rozgrywane  w  mieście  Sendai.
Pierwszym  przeciwnikiem  była  Tunezja.  Było  to  jedno  z  łatwiejszych  spotkań
biało-czerwonych na tym mundialu. Polacy wygrali 25:22, 25:18 i 25:23. Najwięcej
punktów zdobył Sebastian Świderski (14).

         W  drugim  meczu  przeciwnikiem  Polaków
była  reprezentacja  Kanady.  Początkowo
zakładano,  że  to  już  bardziej  wymagający
przeciwnik,  lecz  Kanadyjczycy  zawiedli
całkowicie,  przegrywając  25:21,  25:17  i  25:17.
Najskuteczniejszym  siatkarzem  był  po  raz
kolejny zdobywca 18 punktów, Mariusz Wlazły.

         Trzeci  mecz  został  okrzyknięty  „meczem
trzydziestolecia”,  gdyż  przeciwnikiem  Polaków
był  zespół  silnej  Rosji.  Dwa pierwsze  sety  były
pod  dyktando  Rosjan,  którzy  wygrali  je
dwukrotnie po 25:19. Jedynie jakąkolwiek walkę
podjął  Mariusz  Wlazły,  lecz  i  on  był  często
blokowany.  W  trzecim  secie  szalę  zwycięstwa
Polaków przechyliły zmiany Piotra Gruszki (BOT
Skra Bełchatów)  i  Grzegorza  Szamańskiego

(Jastrzębski  Węgiel).  Biało-czerwoni  wygrali  tego  seta  25:22  po  dramatycznej
końcówce. Czwarty i piąty set był  już  popisem Polaków, którzy wygrali je 25:20
oraz 15:11, a cały mecz 3:2. Najlepiej punktującym byli siatkarze  Jastrzębskiego
Węgla: Grzegorz Szamański i Łukasz Kadziewicz, którzy zdobyli 16 „oczek”. Dzięki
temu zwycięstwu biało-czerwoni awansowali do półfinału.

         Ostatnim przeciwnikiem Polski w tej grupie był  zespół  Serbii i Czarnogóry.
Miał to być mecz podobnym rywalem jak Rosja, lecz Serbowie zawiedli i przegrali
3:0  (w  setach  28:26  i  dwa  razy  po  25:19).  Najskuteczniejszym  siatkarzem  był
po raz kolejny zdobywca 19 punktów Mariusz Wlazły.

         Półfinałowym przeciwnikiem Polaków okazała się Bułgaria. To spotkanie nie
stało  na  wysokim  poziomie  siatkarskim.  Polska  wygrała  3:1  (w  setach  25:20,
26:28, 25:23 i 25:23). Najwięcej punktów (20) zdobył Michał Winiarski.

         Mecz  finałowy  został  rozegrany  w  stolicy  Japonii  -  Tokio.  Niestety
Brazylijczycy nie dali  nam żadnych szans i  wygrali  gładko 3:0 (w setach 25:12,
25:22 i 25:17). Najwięcej punktów zdobył Mariusz Wlazły (12).

         To największy sukces naszych siatkarzy od 1974 roku, kiedy pod wodzą ś.p.
Huberta Wagnera zdobyli złoty medal. 

Patryk Pałucki

Czwarty w roku szkolnym 2006/2007 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Klaudia
Pałucka (1D), Patryk Pałucki (2A), Marta Dubiak (3A), Karolina Sobczak (1L), Justyna Tomczyk (3D) i Magdalena
Górecka (1a) pod kierunkiem p. prof. Grzegorza Brodackiego.
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HUMOR
- Szczęśliwego Nowego Roku! 
- Zwariowałeś, w lutym? 
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy nie wracałem tak późno z Sylwestra... 

- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w Boże Narodzenie? 
- Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta? 

Mały Giovani, który jest synem szefa sycylijskiej mafii pisze list do św. Mikołaja: 
- „Mikołaju! Jak z pewnością wiesz, przez cały rok byłem grzeczny i sprawiłbyś mi wielką
przyjemność przynosząc kolejkę elektryczną". 
W tym momencie koło pokoju chłopca przechodzi ojciec, więc mały Giovani zaczyna pisać list
od nowa: „Mikołaju, byłem grzeczny, więc przynieś mi dwie kolejki elektryczne". 
Ojciec chłopca wchodzi do środka z kilkoma mafiosami, więc Giovani zaczyna pisać list po
raz trzeci: 
„Mikołaju, jeśli chcesz jeszcze kiedykolwiek zobaczyć swoją matkę..."

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop
bije go batem. 
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - mówi koń. 
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop. 
- Ja też! - mówi pies. 
\

- Jak samobójca spędza święta Bożego Narodzenia? 
- Wiesza się na choince.

Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony: 
- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę? 
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy po mieście!

Wyboru dokonała Klaudia Pałucka


