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KĄCIK KULINARNY EWELINY WOJTYNKI 
 

SZARLOTKA 
 

Składniki: 
2 szklanki mąki 
1 szklanka cukru pudru 
3 jajka 
½ kostki margaryny 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 torebka cukru waniliowego 
¼ szklanki cukru waniliowego 
2 litry musu jabłkowego 

 
Sposób przygotowania: 
 
Mąkę, cukier puder (1 szklankę), żółtka, margarynę, proszek do pieczenia, cukier waniliowy – wszystko 

dokładnie  zagnieść.  Ciasto  podzielić, ¾  rozwałkować  i wyłożyć  na  blaszce,  a ¼ włożyć  do  zamrażalnika. 
Ciasto na blaszce zapiekać 10‐15 minut w piekarniku nagrzanym do 160 stopni. 

Wyjąć,  lekko  przestudzić, wyłożyć mus  jabłkowy,  ubić  na  sztywno  pianę  z  białek  dodając  ¼  ciasta 
wyjętą z zamrażalnika (by ciasto nie przylegało do tarki należy tarkę posmarować olejem). 

Szarlotkę zapiec w piekarniku do zrumienienia wierzchu. 
 

RYBA W WARZYWACH PO NORWESKU 
 

Składniki: 
1 kg filetów z morskiej ryby 
1 jajko 
2 łyżki mleka 
1 szklanka mąki 
3 łyżki koncentratu pomidor. 
3 łyżeczki słodkiej papryki 
3 cebule 

½ selera 
2 marchewki 
1 pietruszka 
1 por 
1 cytryna 
1 liść laurowy 
2 ziarna ziela angielskiego 

1 łyżeczka jarzynki 
gałka muszkatołowa 
olej 
pęczek natki 
sól 
pieprz 
cukier 

 
Sposób wykonania: 
 

Wszystkie warzywa obierz  i  starannie opłucz. Cebulę  średniej wielkości  i por  (użyj  jedynie  jego białą 
część) pokrój na półplasterki i odłóż na talerzyk, a pozostałe jarzyny wrzuć do salaterki. Pokrój je w cienkie 
słupki (zapałki). 

Wlej do rondla 3‐4  łyżki oliwy. Gdy się rozgrzeje, zmniejsz płomień  i ostrożnie włóż so rondla cebulę 
i por. Mieszaj cały czas, powinny  się  zeszklić. Gdy  już  staną  się przezroczyste, wrzuć do  rondla pozostałe 
warzywa, zwiększ płomień  i przez chwilę smaż, energicznie mieszając. Smażenie nie powinno trwać dłużej 
niż 8‐10 minut. Podlej  jarzynki gorącą wodą  (3/4  szklanki), włóż  liść  laurowy  i  ziele angielskie,  zamieszaj 
i przykryj. Zmniejsz płomień pod rondlem – niech warzywa się duszą. 

W  tym  czasie  rozprowadź  na  miseczce  koncentrat  pomidorowy  z  odrobiną  wody,  wsyp  paprykę, 
odrobinę gałki, szczyptę pieprzu, po łyżeczce jarzynki  i cukru, wymieszaj  i przełóż do garnka z warzywami. 
Przykryj i zostaw na bardzo małym ogniu jeszcze przez 5 minut. 

Wypłucz ryby pod bieżącą wodą, osusz je w papierowym ręczniku. Skrop sokiem z cytryny, przykryj i na 
pół godziny wstaw do lodówki. 

Przygotuj panierkę. Rozmąć jajo z zimnym mlekiem, na drugi talerz wysyp mąkę. Na patelnię wlej olej – 
tyle, by filety mogły się w nim zanurzyć. Wyjmij filety z lodówki, znów osusz je, oprósz solą i mąką. Gorące 
filety przełóż na ogrzany półmisek i obłóż sosem z rondla. Posyp posiekaną natką. 
 

Smacznego!!! 
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JASEŁKA 2008 
(fot. Marcel Suwała) 
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LITERACKA NAGRODA EUROPY ŚRODKOWEJ „ANGELUS” 

Literacka Nagroda Europy Środkowej „ANGELUS” –
najważniejsza nagroda w dziedzinie twórczości prozatorskiej 
tłumaczonej na język polski – stanowi bezpośrednie nawiązanie do 
wielowiekowych tradycji Wrocławia jako miasta spotkań i dialogu. 

 Wrocław, ze względu na swoją historię i położenie, zawsze 
stanowił miejsce ścierania się najrozmaitszych narodowości, kultur 
i prądów umysłowych. Nagroda jest przyznawana corocznie pisarzom pochodzącym 
z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla 
współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.  

Do nagrody „Angelusa” zgłasza się dzieła autorów żyjących, pochodzących z 21 
krajów Europy Środkowej. Każdy wydawca może zgłosić jedną książkę autora 
zagranicznego i jedną autora polskiego. Laureat tej nagrody otrzymuje statuetkę „Angelus” 
autorstwa Ewy Rossano i czek na kwotę 150 tys. zł. 

1 grudnia 2007 roku we Wrocławiu laureatem Literackiej Nagrody Europy Środkowej 
„Angelus” za 2006 rok został Martin Pollack za powieść Śmierć w bunkrze – opowieść 
o moim ojcu. 
 

Książki nominowane do Literackiej Nagrody Europy Środkowej „ANGELUS” 2008 

1. Esterházy Péter: Harmonia cælestis – Węgry, 
2. Grass Gunter: Przy obieraniu cebuli – Niemcy, 
3. Krasznahorkai Laszlo: Melancholia sprzeciwu – Węgry, 
4. Szejnert Małgorzata: Czarny ogród – Polska, 
5. Tokarczuk Olga: Bieguni – Polska, 
6. Wasilenko Swietłana: Głuptaska – Rosja, 

Zeh Juli: Instynkt gry – Niemcy. 
 
6 grudnia 2008 roku podczas uroczystej gali 

w Teatrze „Capitol” we Wrocławiu, członkowie 
jury z przewodniczącą Natalią Gorbaniewską 
postanowiło przyznać Literacką Nagrodę Europy 
Środkowej „Angelus” 2008, za najlepszą książkę 
prozatorską opublikowaną w Polsce w ubiegłym 
roku, Péterowi Esterházy za powieść Harmonia 
cælestis. 

Lubomirscy po węgiersku: 
Harmonia caelestis to wybitna powieść 

o fenomenie naszej części kontynentu, w której 
skomplikowane dzieje znanego rodu węgierskiej 
arystokracji są pretekstem do rozważań o naturze, 
historii oraz doświadczeniu bycia Środkowo-
europejczykiem.  

Przygotowała: Iwona Gołdyn 
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SPOTKANIE W ST. MARIENTHAL 

 
Na seminarium w St. Marienthal w dniach 16-22 XI 2008 r, z naszej szkoły pojechało 5 uczniów z klasy 

2D: Karolina Dąbrowska, Karolina Gajda, Joanna Pawlak, Magdalena Sowizdrzał i Adam Emche wraz 
z wychowawczynią, p. prof. Katarzyną Krawczyk. 

Każdego dnia mieliśmy bardzo dużo zajęć. Poznawaliśmy kulturę i zwyczaje innych państw, 
pracowaliśmy w grupach na temat „Prawa człowieka”, słuchaliśmy historii świadków czasu. W każdy 
wieczór spędzaliśmy czas na grach, zabawach, śpiewach i konkursach. Podczas wolnych chwil 
rozmawialiśmy z młodzieżą z innych państw. W ten sposób poznaliśmy wielu ciekawych ludzi oraz 
nauczyliśmy się lepiej języka angielskiego i niemieckiego. 

W środę 19 XI pojechaliśmy na wycieczkę do Czech. Usłyszeliśmy tam wiele ciekawych i ważnych 
dla historii faktów dotyczących Żydów w czasie II wojny światowej. 

Był to czas intensywnej nauki, jak i wielu przygód. Seminarium to bardzo nam się podobało i jeżeli 
byłoby to możliwe, powtórzylibyśmy ten wyjazd jeszcze raz. 

Karolina Dąbrowska 
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KOMUNIKATY 
 

W grudniu na korytarzu I piętra można było zapoznać się z wystawą biblioteczną poświęconą 10 rocznicy śmierci 
znanego poety, Zbigniewa Herberta. 

W środę 10 XII na przedświąteczny rekonesans do Łodzi pojechali uczniowie z klasy 2B i 3D pod opieką p. prof. 
A. Barwaśnej  i K. Pilc‐Vinci. Uczniowie wraz z opiekunami obejrzeli w „Cinema City”  film pt. To nie  tak  jak myślisz, 
kotku. 

W czwartek 11 XII odbyły się eliminacje szkolne XVI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka  im. Jana Pawła  II. 
W eliminacjach wzięło udział 5 uczniów z klasy 4L: Sylwia Banasiak, Dorota Chlebicz, Mateusz Leśniczak, Sebastian 
Sierzchała  i  Milena  Siewierska.  Do  udziału  w  eliminacjach  okręgowych  zakwalifikował  się  M.  Leśniczak.  Nad 
przebiegiem szkolnego etapu olimpiady czuwali p. prof. Grażyna Czerwińska i Waldemar Grzesiak. 

W czwartek 11 XII uzyskaliśmy wiadomość,  że do drugiego etapu  I Olimpiady Logistycznej zakwalifikowali się: 
Karolina  Bruździak,  Karolina  Dzieciątkowska,  Justyna  Gołąb  i  Jakub  Frątczak  (3L)  oraz  Mateusz  Łuczak,  Milena 
Siewierska i Agnieszka Skotarska (4L). Etap okręgowy tej olimpiady odbędzie się 5 stycznia 2009 r. w Łodzi. 

W  środę  17  XII  został  rozstrzygnięty  konkurs  na  stroik  świąteczny. Najwyżej  oceniono  stroik Malwiny  Ciołek 
i Justyny  Ciomek  (1A).  Na wyróżnienie  zasłużyły  ponadto  stroiki wykonane  przez:  Karolinę  Antczak  (1D),  Żanetę 
Czarnecką  i Paulinę Grzesiak  (1F), Natalię Głowacką  i Paulinę Karczmarek  (1L), Angelikę Król  i Katarzynę Szablińską 
(1A),  Rafała  Kujawiaka  (1A),  Ewelinę  Świniarską  (1A)  oraz  Paulinę  Tomaszewską  i  Małgorzatę  Troczyńską  (2F). 
Konkurs został przeprowadzony przez p. prof. Jadwigę Posiadłą i szkolny wolontariat. 

W  piątek  19  XII  o  godz.  10.00  dyrekcja,  nauczyciele  i  uczniowie wzięli  udział w  jasełkach  i  koncercie  kolęd 
przygotowanych pod kierunkiem p. prof. Dariusza Danielewskiego  i Martę Siniarską. W  jasełkach uczestniczyli nast. 
uczniowie: Marlena Dubiak,  Justyna  Feliksiak, Magdalena  Łazuchiewicz, Marta Osiewała,  Barbara  Skowron,  Julita 
i Natalia Stachura, Marlena Wojtysiak (2A), Patrycja Barszczak (1b), Sebastian Góźdź (2B), Justyna Pierzakowska (2F), 
Emil  Bartosik,  Bartek  Resterniak  (2L),  Kamila  Sibińska,  Krzysztof  Zawis  (2U),  Łukasz  Chilczuk  (3A),  Sara  Cybulska, 
Bartek  Kowalczyk, Marta Majewska, Mateusz  Słaboński,  Damian  Ślipek  (3B)  i  Łukasz  Łukomski  (4D). W  składzie 
chórku śpiewającego kolędy znaleźli się: Izabela Nawrocka, Agnieszka Szukalska, Ewelina Świniarska (1A), Katarzyna 
Podsiadła, Justyna Prus, Barbara Skowron, Julita  i Natalia Stachura, Marlena Wojtysiak (2A), Patrycja Miłek, Paulina 
Rosłan (2B), Natalia Łukomska, Joanna Pawlak, Anita Walencka (2D), Joanna Kozłowska, Marika Pietrzak (2L), Kamila 
Sibińska, Natalia Sobota (2U), Aleksandra Bobrowska, Agnieszka Brzózka (3A) i Joanna Czyż (4D). 

W  atmosferę  świąt Bożego Narodzenia wprowadziła  nas  ponadto wystawa  świąteczna,  z  którą mogliśmy  się 
zapoznać na korytarzu  I piętra. Została ona przygotowana przez uczniów klasy 1A  i 2U pod opieką p. prof.  Iwony 
Bednarek. 

Ważne daty: 19 I 2009 r. – posiedzenie klasyfikacyjne, 
 22 I 2009 r. – wywiadówki. 

 
 

KONKURS SPRZEDAWCA ROKU 2009 
 

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klasy II zasadniczej szkoły zawodowej 
kształcący się w zawodzie sprzedawca. 
Konkurs odbędzie się 12 II 2009 r. 

Składa się z 5 etapów: 
1. etap – 20 pytań  testowych z zakresu: organizacja sprzedaży, sprzedaż  towarów,  towaroznawstwo 

oraz prowadzenie działalności handlowej (punktacja w systemie 0‐1); 
2. etap – obsługa kasy fiskalnej na czas (najszybsza osoba uzyskuje najwyższy wynik); 
3. etap – ułożenie sloganu reklamowego (punktacja w zakresie 5); 
4. etap – prezentacja siebie jako sprzedawcy (punktacja w zakresie 5); 
5. etap – doradztwo sprzedażowe (punktacja w zakresie 5). 
 

Zgłoszenia do 16 I 2009 r. przyjmuje p. prof. Marlena Wodniak. 
 

Organizatorzy przewidzieli interesujące nagrody!!! 
 

Spróbujcie swoich sił! Już niedługo egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe! 
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WYNIKI KONKURSU BIBLIOTECZNEGO Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI 
BIBLII I MITOLOGII 

 
Klasa 1A 1B 1D 1F 1L 
Liczba 

uczniów 31 24 24 25 31 

Zdobyte 
punkty 305,5 204,5 225,5 120 227,5 

Średnia 
arytmetyczna 9,85 8,52 9,4 4,8 7,34 

Miejsce I III II V IV 
 

Najwięcej (12 punktów) uzyskali uczniowie: Justyna Ciomek, Monika Karczmarek, Rafał Kujawiak, Sylwia 
Nowak, Anita Salamon, Justyna Stangret, Agnieszka Szukalska, Ewelina Świniarska, Justyna Zaborowska (1A), Sara 
Chomiszczak, Paulina Chudzia, Dawid Klocek, Patrycja Kubalak, Anna Szczypkowska (1B), Dominika Gzik, Paweł 
Trzciński, Edyta Wolska (1D), Natalia Pawlicka (1F) i Artur Świniarski (1L). 

Uczniowie, którzy uzyskali 10-12 punktów otrzymali nagrody książkowe. Konkurs odbył się 12 XII 2008 r. 
 

„DWA SŁODKIE ANIOŁKI” MARY HIGGINS CLARK 
 

Jesteśmy w jednym ze starych, eleganckich 
amerykańskich domów. Mieszkają tu z rodzicami 
bliźniaczki: Kathy i Kelly. Właśnie obchodziły 
trzecie urodziny. Jednak dmuchanie świeczek 
i rozkoszowanie się pysznościami to ostatnie 
wspaniałości, które czekają je tego dnia. 
Niespodziewanie bowiem sielanka przeradza się 
w koszmar. Gdy opiekunka wynajęta do ich 
pilnowania oddala się, żeby porozmawiać przez 
telefon, dziewczynki zostają porwane. Przestępcy 
żądają ogromnej jak na rodziców sumy – ośmiu 
milionów dolarów okupu. Sytuacja wydaje się być 
beznadziejna. Jednak nieoczekiwanie z pomocą 
przychodzi zrozpaczonym rodzicom korporacja ojca 
dziewczynek i wykłada tę astronomiczną kwotę. 
Wydaje się, że wszystko idzie ku dobremu. Trzeba 
tylko czekać na wskazówki od porywaczy, gdzie 
można po wpłacie odnaleźć bliźniaczki. 

Niestety znowu czeka nas nieoczekiwany 
koszmar. Na wskazanym miejscu znajduje się tylko 
jedna z bliźniaczek – Kelly. Obok niej leży ciało 
jednego z porywaczy. Najprawdopodobniej popełnił 
samobójstwo. Z listu pożegnalnego wynika, że druga 
z bliźniaczek, Kathy, nie żyje... Ale czy to 
rzeczywiście prawda? Wątpliwości dostarcza 
zachowanie Kelly. Wyraźnie komunikuje się 
z siostrą, używając wymyślonego przez nie języka. 
Udziela różnych wskazówek, co się w tej chwili 
z Kathy dzieje. Komunikatów dostarcza także jej 
ciało – ma objawy choroby Kathy mimo 
obiektywnego zdrowia (dziewczynka ma zapalenie 
dróg oddechowych), na jej rękach samoistnie 
pojawiają się siniaki, jakby siostra była bita. 

Niestety sygnały te z początku bierze na poważ-
nie tylko matka bliźniaczek, Margaret. Inni uznają to 

za rozpaczliwe łudzenie się nadzieją. Czy uda jej się 
przekonać otoczenie? Czy dzięki wskazówkom 
Kelly uda się dotrzeć do Kathy? Czasu jest niewiele, 
druga z bliźniaczek jest bowiem poważnie chora... 

Wprawdzie opowieść zawiera elementy rodem 
z Nieznanego świata (telepatia między bliźniaczkami 
i odbieranie dolegliwości jednej przez drugą, jakby 
były jednym ciałem), jednak od razu w nie 
wierzymy. Ta niesamowita więź między bliźniętami 
jednojajowymi jest bowiem faktem udokumentowa-
nym naukowo, znamy liczne podobne przypadki. 
Możliwe, że wielu czytelników ma w swoim 
otoczeniu bliźniaki (albo sami mają bliźniaczą 
siostrę lub brata) i pewnie potwierdzą, że ta 
telepatyczna więź jest prawdziwa. 

Akcja trzyma w napięciu od pierwszej do 
ostatniej strony. Jest wartka, z licznymi zwrotami. 
Jesteśmy prawdziwie przejęci losem dziewczynek, 
wraz z rodzicami modlimy się o ich bezpieczeństwo. 
Bardzo wyraziste są tu kreacje postaci. Szczególnie 
dotyczy to kobiet. Co ciekawe, większe emocje 
budzi w nas czarny charakter – porywaczka Angie, 
która jest postacią złożoną, wielowymiarową. 
Czasem ją nienawidzimy i boimy się, innym razem 
jej współczujemy. W porównaniu z nią matka 
bliźniaczek, Margaret, wypada nieco mdło, choć ma 
również dość wyrazisty charakter. Nic dziwnego, że 
postacie kobiece są na pierwszym planie – książka 
przeznaczona jest ewidentnie dla tej płci. Nie jest to 
jednak ckliwe babskie czytadło z dreszczykiem, 
choć mogło się tak zdarzyć, jak w przypadku każdej 
historii mogącej łatwo budzić wzruszenie. Autorka 
jednak na szczęście umiejętnie uniknęła tej pułapki 
i stworzyła książkę wysokiej klasy. 

Klaudia Pałucka 
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Polecenia: 

1. Adam Mickiewicz był… 
2. Imię ojca Adama Mickiewicza. 
3. „…czas zacząć” – słynny cytat rozpoczy-

nający m. in. każdą studniówkę. 
4. Wydanie Ballad i romansów uważa się 

za początek polskiego… 
5. Imię matki Adama Mickiewicza. 

6. „…do młodości” – znany utwór poetycki 
Adama Mickiewicza. 

7. Tam znajdują się zwłoki poety. 
8. Miesiąc urodzin Adama Mickiewicza. 
9. … Wileński – tam studiował Adam 

Mickiewicz. 
10. Jedno z najważniejszych dzieł Adama 

Mickiewicza. 
 
Trzy pierwsze osoby, które przekażą rozwiązanie krzyżówki p. prof. G. Brodackiemu otrzymają nagrody 

książkowe. 

KSIĘGA IMION 
ZNACZENIE IMION MĘSKICH 

Cezary - zawsze chce rozumieć innych, chce być kimś ważnym i szanowanym i szuka kontaktu z takimi 
ludźmi. Lubi zabawy i podróże, by po wszystkim odpocząć w domu. Osoba o trwałych i dobrych cechach 
charakteru: pracowita, lubi pogłębiać wiedzę. Osoby te są także stałe w miłości. Mają predyspozycje do 
przewodniczenia w środowisku. Mimo to są to także osoby nerwowe i impulsywne.  

Cyprian - jest to człowiek kierujący się zmysłami i namiętnościami, a nie rozumem. Życia chce się uczyć na 
własnej skórze. Kocha dalekie podróże, przygody i zabawę. Osoba bardzo uczciwa, konsekwentna 
w działaniu i dążeniu do celu. Swoimi umiejętnościami i pracą służy nie tylko sobie, własnej rodzinie, ale 
także bliskim i znajomym osobom. Jest to postać uczynna, szczera i solidna w wykonywaniu zawodu. 
Do znajomości i stosunków towarzyskich przywiązuje dużą wagę. Nie uznaje anarchii, ceni demokrację.  

Czesław - człowiek ten, to chodząca wyrozumiałość i łagodność, bez reszty poświęca się rodzinie i bliskim 
- czasem do przesady. Czesław kocha sztukę i to w każdej postaci. Bacznie obserwuje ludzi i wydaje o nich 
sprawiedliwe osądy. Potrafi szybko podejmować decyzje, co powodować jednak może kłopoty towarzyskie. 
Mimo to jest przy tym trochę upartą osobą. Lubi spokój, zgodę, ale tylko taką, która płynie z jego przekonań 
o słuszności postępowania. Grzeszy pychą i zarozumialstwem. 

Damian - Damian łagodzi obyczaje, skłania do zgody i kompromisów. Damian jest mężczyzną 
o temperamencie, który daje mu silna w horoskopie planeta Wenus. Owi „synowie Wenus" wygłaszają 
wyważone poglądy, obce są im skrajne stanowiska, swoje decyzje konsultują z całym otoczeniem 
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i wszystkim chcieliby dogodzić. Z racji wrodzonego zmysłu harmonii mają ucho wrażliwe na muzykę, a oko 
na piękne malarstwo, modę i architekturę. 

Daniel - Daniel jest subtelny i dystyngowany. Jego delikatność znajduje odzwierciedlenie w kontaktach 
towarzyskich. Każdą dziewczynę traktuje jak prawdziwą damę. Mistrz komplementów i czułych słówek. Dla 
ukochanej gotów jest zrobić wszystko, jest niepoprawnym romantykiem. Optymistycznie nastawiony do 
życia, bierze je takim jakie jest. Lubi dobry film, malarstwo i architekturę. Jego prawdziwą pasją oprócz 
dziewczyn oczywiście są podróże. Na ogół jest bardzo lubiany choć czasem zdarza mu się być nieco 
gadatliwym. 

Dariusz  -  sprawiedliwy, dobry, rozumiejący innych ich potrzeby, wzloty i upadki. Opiekuńczy. Miły 
i niosący pomoc zarówno fizyczną jak i psychiczną. 

Dawid - Osoba pracowita, posiada zdolności organizatorskie, zmysły dyplomaty, spryt handlowca. Jest to 
również osoba pomysłowa, ambitna i konsekwentna. Ma umysł zdolny do nauk ścisłych. Jednak nauka 
przysłania mu często życie prywatne, któremu zbyt mało poświęca uwagi. Dodatkowo ceni sztuki piękne, 
zachwyca się historią oraz posiada uzdolnienia artystyczne, do czego nie przywiązuje nigdy uwagi. 

Dominik - w przekonaniach jest konserwatywny. Posiada umysł o szerokich horyzontach, otwarty 
na wszystko, krytyczny w stosunku do niepewnych sytuacji. Człowiek ten woli wcześniej palcem dotknąć, 
niż później cały się poparzyć. Lubi dociekać prawdy. Osoby te są tak bardzo przeświadczone o słuszności 
swojego postępowania, że gdy ktoś chciałby, choć odrobinę powątpić, popadają w nastrój melancholii. 
Niekiedy taka sytuacja potrafi wytracić ich zupełnie z równowagi. 

ZNACZENIE IMION ŻEŃSKICH 

Celina - osoba je nosząca jest stałego charakteru, lubi dźwigać odpowiedzialność, bardzo ceni sobie, gdy 
jej porady służą drugim. Ma silny głos, dlatego realizuje swoje zamiłowanie do przewodzenia innym. 
Prezentuje się w każdej sytuacji korzystnie. Jest uwrażliwiona na kolory, rytm i poczucie piękna - często 
swoje uzdolnienia artystyczne, a zwłaszcza aktorskie realizuje z dużym powodzeniem. 

Czesława - jest altruistką, pomaga innym. W życiu jest towarzyska, posiada łagodny charakter. Troskliwa. 

Dagmara - to osoba niezwykle optymistycznie nastawiona do życia. Jest zapaloną poszukiwaczką przygód. 
Nie znosi nudy i bezczynności. Namiętnie uprawia sport. Często przejawia talenty humanistyczne 
i zdolności manualne. Stać ją na wiele, a jej pewność siebie wzbudza uznanie i podziw. Chętnie udziela się 
towarzysko, wyróżnia się świetnym poczuciem humoru. Nieustannie kręci się wokół niej kilku wielbicieli, 
często ulega porywom zachwytu i fascynacji. Często też zakochuje się, jest bardzo impulsywna, kocha 
i nienawidzi z jednakową siłą. 

Danuta - osoba tym imieniem nazwana jest skrupulatna, wnikliwa, pracowita, o dużej kulturze osobistej. 
Lubi poznawać tajemnice życia, dlatego wiele czyta i studiuje. Ma wiele energii i temperamentu, który 
spożytkowuje na niwelowanie zmian w swym życiu, sytuacji wynikłych na skutek dość częstego popadania 
w melancholijne zamyślenia. Jest zwolenniczką różnych atrakcji miłosnych. A ponieważ nieraz próbuje 
wnikać w tajemnicę wiary, popada w depresję psychiczną, której koniec znajduje w twórczości muzycznej. 

Dominika - z reguły oznacza kobietę budzącą sympatię, o bardzo silnym charakterze. Posiada męska 
umiejętność rządzenia. Jest obiektywna i pewna siebie. Wierna przyjaciółka zarówno dla kobiet jak i dla 
mężczyzn. Dobrze radzi sobie w interesach. Jest kobietą o bogatej inteligencji, często zaborcza. 

Dorota - charakter kobiety o tym imieniu jest nierówny, wybuchowy, skłonny do zajmowania stanowiska 
wręcz skrajnego. Posiada umysł badawczy, toteż zdolna jest do opanowania nauk ścisłych oraz 
humanistycznych. W zasadzie jest to kobieta wszechstronna. Lubi zmiany w życiu, kocha przyjaciół, wiele 
podróżuje i łatwo przystosowuje się do nowych warunków. Nie jest dobrym partnerem w rodzinie. 

Opracowała: Jesika Szewczyk 

Czwarty numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2008/2009 przygotowała redakcja w składzie:  Iwona Gołdyn  (2U), 
Jesika Szwczyk (1L), Ewelina Wojtynka (1a), Karolina Dąbrowska (2D), Klaudia Pałucka (3D), Angelika Kosatka i Justyna Stangret 
(1A), Marcel Suwała (2B; fot.) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego.
 


