
NIEPODLEGŁOŚĆ 
  

Spośród słów używanych nieczęsto, 
tłumnie dzisiaj na place wybiegło 
słowo piękne, jak honor i męstwo, 
słowo, które brzmi – niepodległość. 
 
Niepodległość to brąz na cokołach, 
lecz na co dzień – mówiąc po prostu 
polski dom, polski las, polska szkoła, 
polska władza i polski Kościół. 
 
Ono znaczy – bez strachu spać. 
Ono znaczy – spokojnie się budzić, 
kochać, śmiać się i pewnie trwać 
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi. 
 

Marcin Wolski
 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
w środę 12 listopada wysłuchaliśmy przez radio-
węzeł okolicznościowe słuchowisko, przygotowane 
przez uczniów z klasy 1G pod kierunkiem p. prof. 
Zygmunta Kołodzieja. 

Przedstawione zostały w nim problemy przecięt-
nej polskiej rodziny żyjącej w listopadzie 1918 roku. 

Także w tym dniu uczniowie z klasy 1G wraz 
z wychowawcą wzięli udział w okolicznościowej 
wieczornicy pt. Zmartwychwstanie Polski w Teatrze 
Miejskim w Sieradzu. 

W NUMERZE: 
 
• Tegorocznego noblistę – przedstawiamy na s. 2; 
• Jak walczyć z grypą? – podpowiadamy na s. 3; 
• Rysunki świętych – obejrzysz na s. 4; 
• Co warto przeczytać? – zajrzyj na s. 5; 
• O filmie Bogowie – piszemy na s. 6; 
• O wilkach – przeczytasz również na s. 6; 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 7; 
• Do sieradzkiego Szwędaczka – powracamy na s. 8; 
• O inicjatywach wolontariatu – informujemy na s. 9; 
• Sport szkolny – jest obecny na s. 9; 
• O sukcesach naszych piłkarzy – piszemy na s. 10. 
 

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodleg-
łości to czasy nie tak bardzo odległe. W niedzielę 
16 XI zmarła w Warszawie w wieku 94 lat córka 
Józefa Piłsudskiego, Jadwiga Jaraczewska. Podczas 
ostatniej wojny była pilotem wojska polskiego 
w Anglii, a po wojnie pracowała w Wielkiej Brytanii
jako architekt. 

Wydarzenia I wojny światowej rozgrywały się 
także na terenie naszego województwa. Polecamy 
Waszej uwadze książkę Tadeusza Zbigniewa
Bogaleckiego Tradycje legionowe w regionie łódzkim 
1914-2014 (Łódź 2014). Można ją wypożyczyć w na-
szej bibliotece szkolnej. 
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LITERACKI NOBEL DLA FRANCUZA 
 

Laureatem literackiej tegorocznej Nagrody Nobla 
jest pisarz francuski, Patrick Modiano – ogłosiła 
Akademia Szwedzka. Patrick Modiano znany jest 
w Polsce z takich powieści jak Nawroty nocy, Ulica 
ciemnych sklepików, Zagubiona dzielnica. Książki 69-
letniego Modiano zostały przetłumaczone na 36 języ-
ków. To jedenasty Nobel dla literatury francuskiej 
w historii nagrody. 

Za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił 
najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat 
czasu okupacji – tak Szwedzka Akademia uzasadniła 
swój wybór, dodając, że Modiano w swej twórczości 
porusza tematy pamięci, zapomnienia, tożsamości 
i winy. W jego powieściach często pojawia się Paryż. 
 

Książka Ulica ciemnych sklepików opowiada o czasach wojny i okupacji, za którą autor dostał Nagrodę 
Goncourtów. Zagubiona dzielnica ma wątek kryminalny, a Przejechał cyrk jest pełną tajemnic powieścią. 

Katarzynka to z kolei książka dla dzieci, nieco starszych, z rysunkami Jeana-Jacquesa Sempego, tego od 
Mikołajka. To opowieść o dorosłej kobiecie, która wspomina dzieciństwo w Paryżu. 

Francuskie media z entuzjazmem o Noblu: 
„Wspaniała niespodzianka! Zasługiwał na Nobla! Francuska literatura znowu doceniona!” – tak entuzjastycznie 

zareagowały francuskie media. Podkreślają z dumą, że to już 11 Francuz, który dostał Literacką Nagrodę Nobla. 
Wielu komentatorów zapewnia, ze 69-letni Patrick Modiano w pełni na tę nagrodę zasłużył. Twierdzą, że wszystkie 
jego dotychczasowe powieści były równie genialne – nie było lepszych i gorszych. 

Wśród paryskich księgarzy zapanowała gorączka. Przygotowują się na szturm klientów kupujących powieści 
Modiano. Samym czytelnikom na razie się jednak ta gorączka nie udzieliła. Przekonał się o tym paryski korespondent 
RMF FM, Marek Gładysz. Dotąd mało się o nim mówiło w mediach, a więc przeciętny Francuz niewiele o nim wie – 
tłumaczy właścicielka paryskiej księgarni. 

Tegoroczny laureat literackiego Nobla, Patrick Modiano, urodził się 30 lipca 1945 roku na przedmieściach 
Paryża. Jego ojciec był biznesmenem, matka – aktorką. Jako pisarz zadebiutował w 1968 powieścią La Place de l' 
toile. W 1972 roku otrzymał nagrodę Akademii Francuskiej za powieść Les Boulevards de ceinture. W 1978 roku 
zdobył kolejną prestiżową francuską nagrodę literacką – Nagrodę Goncourtów – za powieść Ulica ciemnych sklepików 
(Rue des boutiques obscures). 

Oficjalna lista kandydatów do Nagrody Nobla jest tajna, a dokumenty związane z procesem wyboru noblisty 
zostaną ujawnione dopiero po 50 latach. W 2014 roku do literackiej Nagrody Nobla nominowano 210 osób. Na liście 
znalazło się 36 osób, których nazwiska pojawiły się po raz pierwszy. 

Literacka Nagroda Nobla przyznawana jest od 113 lat. Cztery razy wyróżniono nią dwie osoby jednocześnie, 
a siedem razy w ogóle nie wyłoniono laureata. Wśród 109 nagrodzonych pisarzy znalazło się 13 kobiet. 

Najczęściej Nobla dostawali pisarze i poeci z obszaru języka angielskiego – 27 razy. Twórców 
francuskojęzycznych na liście dotychczasowych noblistów jest 13, tyle samo razy odbierał Nobla literat 
niemieckojęzyczny. Kolejna grupa laureatów Nagrody Nobla to Słowianie (11), w tym czwórka Polaków oraz 
czwórka Rosjan, jeden Serb i jeden Czech. Listę nagrodzonych Słowian dopełnia Josif Brodski, piszący zarówno po 
rosyjsku, jak i angielsku (nagrodę otrzymał jako obywatel USA). 

Malwina Kamiennik (4D) 
 

POLSCY NOBLIŚCI: 
 

1903 i 1911 – Maria Skłodowska-Curie – chemia 
1905 – Henryk Sienkiewicz – literatura 
1924 – Władysław S. Reymont – literatura 
1980 – Czesław Miłosz – literatura 
1983 – Lech Wałęsa – nagroda pokojowa 
1996 – Wisława Szymborska – literatura 
 
 
 

 
WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW 

 
W środę 19 XI naszą szkołę odwiedziła grupa przed-

szkolaków z Przedszkola nr 6 w Sieradzu. Klasa 4G pod 
opieką p. prof. A. Grodeckiej i A. Szczepańskiej zorganizo-
wała dla dzieci warsztaty z zakresu zdrowej żywności 
i savoir vivre’u. Każdy przedszkolak wykonał dla siebie 
dekoracyjne kanapki. Uczniowie przygotowali babeczki z 
kolorowymi musami, ciasto marchewkowe, gofry z cukinią 
oraz sok marchwiowo-jabłkowy. Była to doskonała okazja, 
by uświadomić dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie. 

Daria Lipa (4G) 
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GRYPA I PRZEZIĘBIENIE - CO ROBIĆ, GDY ŁAMIE W KOŚCIACH? 

Sposób na grypę i przeziębienie 
 

Dobrze się wygrzej 
 

Gdy czujesz, że coś cię bierze, zastosuj ciepłoterapię. Wirusy nie lubią wysokiej temperatury, dlatego wszystko, co 
działa rozgrzewająco, jest twoim sprzymierzeńcem. Zacznij od gorącej kąpieli (10–15 minut) – to podniesie temperaturę 
ciała, hamując mnożenie się drobnoustrojów. Do wody możesz dodać kilka kropli olejku sosnowego (ma właściwości 
odkażające) albo napar z tymianku (działa napotnie i przeciwzapalnie). Nim założysz piżamę, nasmaruj klatkę piersiową  
i stopy maścią rozgrzewającą (np. Pulmonil, Maść kamforowa), włóż wełniane skarpety i połóż się do łóżka z kubkiem 
ciepłej herbaty, np. z kwiatów lipy z sokiem malinowym. Weź tabletkę z kwasem acetylosalicylowym (np. Aspirin C) lub 
inny preparat o działaniu przeciwzapalnym i rozgrzewającym (np. Coldrex, Febrisan Tabs), a także witaminę C z rutyną 
(np. Cerutin, Rutinoscorbin). Jeśli w nocy obficie się spocisz, przebierz się, ponownie wypij rozgrzewającą herbatę i połóż 
się spać. 

Oszczędzaj się 
 
Organizm szybciej rozprawi się z wirusami, jeśli ograniczysz codzienną aktywność. Dlatego przez 1–2 dni zostań w 

domu, żeby uniknąć przechłodzenia i nie roznosić zarazków. Jeśli to niemożliwe, „przełącz się” na oszczędny tryb, izoluj 
się od współpracowników i zadbaj o strój odpowiedni do aury. Natomiast po powrocie do domu dużo wypoczywaj i stosuj 
kurację napotną – dzięki temu szybciej wrócisz do formy. 
 

Płucz gardło 
 
Ukojenie bolesnemu gardłu przyniosą płukanki (np. naparem z szałwii, rumianku, wodą z solą – łyżeczka na szklankę 

przegotowanej letniej wody), bo działają odkażająco i przeciwzapalnie. Dlatego płucz gardło kilka razy dziennie. Sięgnij 
także po tabletki do ssania (np. Neo-angin, Strepsils), które działają antyseptycznie, zmniejszają obrzęk i przekrwienie 
błony śluzowej. Pomocne są też spreje do gardła (np. Tymsal, Propolis Forte Spray). 

W ciągu dnia regularnie pij niewielkie porcje płynów (w sumie 2,5–3 litry), aby nawilżyć błony śluzowe. Zadbaj 
o nawilżenie powietrza w domu, bo suche podrażnia śluzówkę i wzmaga ból gardła. Jeśli nie masz nawilżacza, powieś na 
kaloryferze mokre ręczniki. I pamiętaj, by dodatkowo nie drażnić błony śluzowej papierosami, ostrymi przyprawami, 
alkoholem. 

Obniżaj gorączkę 
 
Jeśli temperatura ciała wzrosła nieznacznie, nie staraj się jej od razu „zbijać” – to znak, że organizm pobudza 

mechanizmy odpornościowe do większej aktywności. Jeżeli jednak gorączka powoduje bardzo złe samopoczucie, możesz 
spróbować ją obniżyć bez sięgania po leki, stosując kurację napotną – gdy skóra się poci, oddaje ciepło na zewnątrz. 
Pomocne będą też zimne okłady na czoło, kark, pachwiny. Gdy temperatura zbliża się do 39°C, sięgnij po preparat 
z paracetamolem, ibuprofenem lub kwasem acetylosalicylowym (np. Gripex Hot Activ, Ibuprom, Polopiryna S). Środki te 
mają również działanie przeciwbólowe, dzięki czemu zmniejszają łamanie w kościach, bóle głowy i mięśni. 
 

Jedz lekkie dania 
 
Podczas choroby staraj się jeść często (4–5 razy dziennie) niewielkie porcje, żeby organizm nie marnował energii na 

trawienie. Zadbaj, by posiłki były odżywcze, a przy tym lekko strawne (np. zmiksowana zupa jarzynowa, kleik, kisiel ze 
świeżych lub mrożonych owoców). Pogromcą infekcji jest rosół z kury – doskonale rozgrzewa, a ponadto łagodzi katar, 
kaszel i ból gardła. Jeśli do bulionu dodasz czosnek, będzie działał przeciwzapalnie, jeśli zaś natkę pietruszki – wzbogacisz 
go w witaminę C. 

W przeziębieniowej diecie nie może zabraknąć naturalnych antybiotyków, jak czosnek (1–2 ząbki dziennie) i miód (1–
2 łyżki dziennie jako dodatek do herbaty), a także owoców i warzyw obfitujących w witaminę C (m.in.  cytrusy, czarna 
porzeczka, czerwona papryka). Do herbaty warto dodawać sok malinowy – zawiera salicylany, które unieszkodliwiają 
chorobotwórcze zarazki. 

 
Kiedy do lekarza? 

 
Absolutnie nie zwlekaj z wizytą, gdy: 

• w ciągu 3 dni nie odczuwasz poprawy, a objawy się nasilają; 
• gorączka powyżej 38°C utrzymuje się dłużej niż 3–4 dni; 
• kaszel trwa ponad 4 dni; 
• w wydzielinie pojawia się krew; 

• czujesz ból przy oddychaniu; 
• boli w okolicy nerek; 
• występuje wysypka. 

Malwina Kamiennik (4D) 
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NIEKTÓRZY ŚWIĘCI 
Rys. Patrycja Żurawska 

 

OJCIEC PIO FAUSTYNA KOWALSKA 
JAN PAWEŁ II MATKA TERESA Z KALKUTY 
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Warto przeczytać: 

CÓRKA OGNIA I KRWI 
 

Nina, odkąd pamięta, mieszka w sierocińcu; choć 
nikomu nigdy nie zrobiła krzywdy, to zdaje się, że nikt 
specjalnie za dziewczynką nie przepada. I ten czerwony 
kolor jej włosów... Opiekunowie wciąż pamiętają dzień, 
w którym malutka Nina trafiła pod ich opiekę – do tej 
pory nie są pewni, co tak naprawdę się wydarzyło i kim 
była tajemnicza istota, która porzuciła niemowlę pod 
drzwiami sierocińca. A dodatkowo od dnia, w którym 
nasza bohaterka skończyła trzynaście lat, zaczyna się 
z nią dziać coś dziwnego... 

Jaka tajemnica kryje się we krwi dziewczyny? 
Głównym powodem, dla którego zdecydowałam się 

na tę książkę, była... okładka. Nie kryję się ze swoją 
powierzchownością – zazwyczaj wybieram czytadła, 
których okładki mnie zwyczajnie przyciągają ;) 
oczywiście też zdarza mi się kierować Waszymi 
opiniami. A skoro okładka jest atrakcyjna, to może 
wnętrze również?... Przekonajcie się! 

Nina marzy o dniu, w którym będzie mogła opuścić 
niegościnne progi sierocińca; jedyną przyjaciółkę 
odnalazła w Angelice, dziewczynce powszechnie 
lubianej. Główna bohaterka nigdy nikogo nie skrzywdziła 
– słowem, tym bardziej złym czynem – ale jej życie 
notorycznie uprzykrzane jest przez jedną z opiekunek i 
pozostałe dzieciaki. Oczywiście w oczy rzucają się włosy 
dziewczynki, mieniące się czerwienią. Pewnego dnia 
jednak okazuje się, że Nina ma w sobie więcej, niż 
ktokolwiek mógłby się spodziewać, a ona sama trafi pod 
opiekę osób, które odpowiednio zadbają o jej wciąż 
rozwijające się „talenty”... 

Jak wyczytałam z odwrotu książki, autorka – czyli 
Ulexia Faust (jak mniemam jest to pseudonim ;)) ma 
obecnie lat czternaście. Poznawszy ten fakt, z jeszcze 
większym zaciekawieniem zabrałam się do książki. Już 
po pierwszych dziesięciu stronach „odczułam” wiek 
Autorki – nawet, gdybym wcześniej nie wiedziała, ile ma 
lat, jakoś... dało się to wyczuć. I nie twierdzę, że to źle – 
co prawda znalazłam kilka wad, aczkolwiek sądzę, że 
jeśli Ulexia nadal będzie tworzyć, to w końcu jej pisarska 
ręka wyrobi się na tyle, że książki spod niej wychodzące 
będzie czytać się bardzo przyjemnie. Ale do rzeczy... 

Na starcie przyczepię się do tego, jak zarysowana 
jest Nina, nasza tajemnicza dziewczynka. Wydaje mi się, 
że zbyt intensywnie zaznaczono, jak to bohaterka jest 
nieakceptowana przez otoczenie. Ok, zgadzam się, to 
ważne by właściwie zarysować tło historii, ale w tym 
wypadku... być może lepiej byłoby, gdyby historia 
o niechęci została przedstawiona na jednej stronie, na 
samym początku, raz a dobrze. Bez zbytniego 
rozwlekania tematu, bo w końcu Czytelnik głupi nie jest 
i sam wyciągnie odpowiednie wnioski ;) 

Wspominałam wcześniej o Angelice, która jako 
jedyna akceptowała czerwonowłosą dziewczynę; cóż, do 
niej też mam pewne zastrzeżenie. Angelica była jedyną 
przyjazną Ninie duszą, ogólnie lubianą i określaną jako 
wzór cnót wszelakich, ale wystarczyło jedno słowo 

nowej dyrektorki, by porzuciła całą podarowaną Ninie 
sympatię i skupiła się na swoich ambicjach. Do tego nie 
potrafiła zrozumieć obsesji głównej bohaterki na punkcie 
nieznanych jej rodziców, a to już zupełnie mnie 
zadziwiło – ostatecznie mieszkają w sierocińcu, 
a Angelica przynajmniej wie, co spotkało jej rodzinę. 

Córka ognia i krwi serwuje nam bardzo wielu 
bohaterów; niestety, do tego też muszę się przyczepić. 
Autorka wkleja nam jakąś postać, właściwie nie 
poznajemy jej dokładnie, jest tylko bardzo lekko 
i niedokładnie zarysowana – tak jakby miała wyłącznie 
zapełnić pustą rolę w tekście. Kilka takich bohaterów 
miga nam przed oczami, potem znikają, by następnie się 
pojawić, a wtedy z trudem sobie przypominamy, skąd oni 
się właściwie tam wzięli i jaka jest ich historia... ale 
żadnej historii nie ma. Akcja pędzi jak szalona, wrogowie 
się mnożą, to samo jeśli chodzi o różne spiski... 

Kończąc: Córka ognia i krwi nie jest aż tak bardzo 
zła, żeby w trakcie czytania rzucać nią o ścianę, ale jak 
już wspomniałam, Autorka jest młoda, a może za kilka 
lat jej książki będą znacznie lepsze. Jeśli sięgnę po 
kolejne tomy, to raczej z ciekawości, niż z tęsknoty za tą 
serią ;) 

Małgosia Szymala (3F) 
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A może do kina? 

BOGOWIE 
 

Już od dłuższego czasu czekano z niecierpliwością 
na premierę filmu opowiadającego o karierze słynnego 
kardiochirurga, Zbigniewa Religi, który w 1985 r. prze-
prowadził pierwszy udany zabieg przeszczepienia serca. 

W zeszłym tygodniu klasa 4D miała właśnie okazję 
obejrzeć film, pt. Bogowie w reżyserii Łukasza 
Palkowskiego. 

Film wywarł na mnie ogromne wrażenie, mimo że 
akcja rozgrywała się w trudnym okresie, a mianowicie 
w czasach PRL-u, kiedy brakowało dosłownie 
wszystkiego, a poglądy ludzi dotyczące np. serca były 
odległe od współczesnych. Wierzono, że serce jest 
symbolem duchowym, a nie tylko mięśniem, który jest 
w stanie uratować życie drugiego człowieka. 

Czterdziestoletni wówczas Zbigniew Religa dostaje 
propozycję poprowadzenia kliniki w Zabrzu. 
Rozbudzone na stażu w USA marzenia lekarza-idealisty 
o pionierskich w Polsce przeszczepach serca będą mogły 
się w końcu zrealizować. Rzeczywistość rzuca mu jednak 
pod nogi kłody. Kardiochirurg przeżywa kolejne porażki, 
jednak dzielnie stara się dopiąć swego wielkiego celu. 

Przede wszystkim ogromnym plusem tego filmu jest 
obsada aktorska. Główną rolę Zbigniewa Religi gra 
Tomasz Kot, który znakomicie wciela się w postać 
wybitnego kardiochirurga. Postaci drugoplanowe to: Jan 
Englert w roli profesora Wacława Sitkowskiego, Sonia 
Bohosiewicz jako żona jednego z pacjentów, Kinga Preis 
grająca matkę Ewy i Marian Opania jako prof. Jan 
Nielubowicz. 

Bogowie są moim zdaniem bardzo wartościowym 
filmem, który prezentuje człowieka z wielkimi ambicjami 
i uporem. Zbigniew Religa jako postać wybitna dla pols-
kiej medycyny i kardiochirurgii, pozostanie bez wątpie-
nia w naszej pamięci na długo m.in. dzięki takim filmom. 

Jest to więc film godny polecenia, który wzrusza, 
trzyma w napięciu, ale też momentami bawi. 

Monika Skowron (4D) 
 

Bogowie to jedna z sześciu premier, które znalazły 
się na liście 13 filmów wyróżnionych na Festiwalu 
Filmowym w Gdyni. Jak zauważył Michał Oleszczyk, 
znany krytyk filmowy i filmoznawca, konkurs w tym 
roku był niezwykle mocny i różnorodny, tym bardziej 
nominacja cieszy twórców tego właśnie filmu.  

„Pionierzy tacy jak nasz bohater – zauważa Piotr 
Woźniak-Starak, producent filmu – wyznacza-ją nowe 
drogi i są przykładem bezkompromisowości dla młodych 
ludzi. Również w dzisiejszych czasach.” 

Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego to film 
opowiadający historię pierwszego polskiego udanego 
przeszczepu serca. Operacji dokonał zespół 
kardiochirurgów z Zabrza, którym przewodził prof. 
Zbigniew Religa. Najbardziej znany w Polsce lekarz 
rzucił wyzwanie swoim mentorom, byłym przełożonym 
i ich przestarzałemu sposobowi myślenia. Wyjmując 
z ludzkiego ciała serce, Religa przełamał moralne, 
kulturowe i religijne tabu. 

Katarzyna Gęszczak (4F) 
 

MODA NA WILKI… 
 

Od ponad roku można zaobserwować, że wśród 
osób młodych panuje wielkie zainteresowanie wilkami. 
Wiele ludzi nie rozumie skąd się wzięła ta fascynacja 
i podchodzi do tego sceptycznie, a wręcz można 
powiedzieć, że gardzi tym. Dlatego śpieszymy wyjaśnić. 

W dzisiejszych czasach wilk już nie oznacza zła. 
Teraz to zwierze jest symbolem siły i niezależności. 
Obraz wilka ma podnosić osobę na duchu, wpływa 
dobrze na samopoczucie, pewność siebie i walkę 
z kompleksami. Dzieje się tak dlatego, że te zwierzęta 
żyją stadnie. Pomagają sobie wzajemnie i działają jak 
rodzinna. To daje nadzieje, że nawet jeśli teraz jest źle to 
później będzie lepiej, bo nie jesteśmy sami. 

Internet wypełnił się zdjęciami wilków. Taka 
podniesiona popularność tych zwierząt zaczęła się, gdy 
wyszedł pierwszy sezon popularnego serialu pt. „Gra 
o tron”. Główni bohaterowie z rodu Starków mają w 
herbie symbol wilka. Utożsamiają się z nim i głoszą 
motto „Winter is coming”, co ma przypominać, że 
zawsze może być gorzej, ale oni poradzą sobie, bo mogą 
na siebie liczyć. Oprócz tego są posiadaczami bardzo 

wiernych, oddanych i śpieszących z pomocą wilkorów. 
Są to bardzo piękne zwierzęta wymyślone przez autora 
książek na podstawie których tworzony jest serial. Od 
zwykłych wilków różnią się niewiarygodną wielkością. 

Od tamtej pory fani serialu rozpowszechniają 
fanarty, zdjęcia, gify itp na których widnieją wilki. Osoby 
mniej wtajemniczone, które nie koniecznie wiedzą gdzie 
to miało początek i jak to się zaczęło również przyjęły tą 
modę utożsamiając się z tym. A jeszcze inni są po prostu 
zafascynowani pięknem tych zwierząt. 

Część fanów z naszego kraju poczyniła nawet 
kroki w stronę ratowania dzikich wilków w Polsce. 
Wspierają oni organizację WWF, która na swojej stronie 
internetowej informuje jak można pomóc tym 
zwierzętom np. oddając 1% podatku przy wypełnianiu 
deklaracji podatkowej. 

Zainteresowanie wilkami może mieć różne 
podłoże. Nie kwestionuj tego. Po prostu zaakceptuj i żyj 
dalej swoim życiem. 

Kinga Tępowska (3L)
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

KUKURYKU !!! 
 

Rosół z pulpetami 
 
Składniki: 

Rosół: 
• 3 litry wody 
• 4 pałki kurczaka 
• 2 marchewki 
• 1 pietruszka 
• 1 cebula 
• pół selera 
• 3 ząbki czosnku 
• 1 kostka rosołowa, sól, pieprz 

Pulpeciki: 
• 40 dag mielonego mięsa z indyka 
• 1 mała cebula, lub szczypiorek 
• 1 jajko 
• 2 łyżki pokrojonej pietruszki 
• bułka tarta, kilka łyżek 
• sól, pieprz 

 
Sposób wykonania: 

W większym garnku gotujemy przez około 20 minut pałki z kurczaka z dodatkiem kostki rosołowej. Dodać 
umyte i pokrojone warzywa i gotować około godziny, a nawet półtorej.  Po upływie tego czasu wywar solimy,  
pieprzymy, dodajemy czosnek pokrojony w plasterki. 

Do mięsa z indyka dodajemy jedno całe jajko, mięso przyprawiamy wg uznania: solimy pieprzymy, dodajemy 
cebule i pokrojoną pietruszkę. Formujemy malutkie pulpeciki, jeśli mięso jest zbyt wodniste dodajemy bułkę tartą. 
Pulpeciki wrzucamy do gotującego się wywaru i gotujemy około 10 minut. Rosół możemy podać z makaronem 
i marchewką. 
 

Roladki z kurczaka z kolendrą 
 
Składniki: 

• 6 filetów z piersi kurczaka 
• 1 cebula 
• 2 cytryny 

• 1 kostka rosołu z kury (lepiej 
jeśli jest to domowy rosół) 
• 2 łyżki oliwy 

• ½ łyżeczki imbiru 
• 1 pęczek kolendry 
• sól, pieprz 

 
Sposób wykonania: 

Kolendrę siekamy. Mieszamy ją z sokiem z 1 cytryny i przyprawami. Filety rozbijamy i smarujemy mieszanką 
kolendry z przyprawami. Zawijamy je tak jak zrazy i spinamy drewnianymi szpadkami. Kostkę rosołową 
rozpuszczamy w 150 ml wody (lub dodajemy domowy rosół). Cebulę siekamy w kostkę i podsmażamy na oliwie. 
Drugą cytrynę parzymy, kroimy w cienkie plasterki (wraz ze skórką) i dodajemy do cebuli. Wlewamy rosół, 
wkładamy do sosu roladki. Przykrywamy i dusimy ok. 15 min. 
 

Zapiekany kogel mogel z nutką wanilii 
 
Składniki (na 2 porcje): 

• 3 jajka 
• 2 łyżki cukru 

• szczypta soli 
• laska wanilii (bądź aromat waniliowy) 

 
Uwaga: żółtka oddzielamy od białek. 

 
Sposób wykonania: 

Białka ubijamy na sztywno ze szczyptą soli, pod koniec ubijania dodając łyżkę cukru. Żółtka ucieramy z łyżką 
cukru na gęstą masę. Następnie dodajemy wanilię i dokładnie mieszamy. Do foremek do zapiekania przekładamy 
masę z żółtek, na nią wykładamy ubite białka. Zapiekamy w piekarniku nagrzanym do 1800 przez 20 minut. 

 
Smacznego  

 
Trzeci w roku szkolnym 2014/2015 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Martyna Bałwas (4H), 

Malwina Kamiennik, Zuzanna Sobańska i Monika Skowron (4D), Małgorzata Szymala (3F), Katarzyna Gęszczak (4F), Kinga 
Tępowska (3L) i Patrycja Żurawska (1D, rys.) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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POWRACAMY DO SIERADZKIEGO SZWĘDACZKA (20 IX 2014) 
Fot. Małgosia Szymala 

 

 
KOMUNIKATY 

 
W czwartek 23 X TWI „Zamkowa 15" w ramach cyklu 

„Ludzie z pasją” zorganizowało spotkanie z absolwentem 
naszej szkoły, panem Przemysławem Pawlakiem, który 
opowiadał o swych muzycznych zainteresowaniach a także o 
pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Sieradzu. 

W środę 5 XI  odbyły się szkolne eliminacje olimpiady 
wiedzy ekonomicznej. Wzięło w nich udział 9 uczniów z klasy 
2D i 3D. Wyniki poznamy 3 grudnia. 

10 XI minęła 130. rocznica urodzin Z. Nałkowskiej. Z tej 
okazji w bibliotece można zapoznać się z wystawą okolicz-
nościową poświęconą życiu i twórczości autorki Granicy. 

W czwartek 13 XI członkowie TWI „Zamkowa 15” z kl. 
4G zorganizowali kiermasz własnoręcznie upieczonych rogali 
świętomarcińskich. Dochód  z kiermaszu został przekazany na 
cele statutowe Towarzystwa. 
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Działania Szkolnego Wolontariatu 
 

We wtorek 21 października odbyło się spotkanie z panem Tomaszem Oszczędą – wolontariusze  
poinformowali o swoich dotychczasowych działaniach i zamierzeniach na koleiny rok szkolny oraz o 
wyróżnieniu w ogólnopolskiej akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie.” 

Wolontariusze spotkali się także z panem Łukaszem Stępniem – koordynatorem akcji Szlachetna 
Paczka, w której będziemy czynnie brać udział także w tym roku. 

W dniach 15-16. i 21 października wolontariuszki Anna Tomczyk i Daria Lipa (4G) sprzedawały 
znaczki-cegiełki dla 5-letniego Mateusza – w ramach akcji zorganizowanej przez Oddział Sieradzki 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zebraliśmy 300 zł. 

Przez cały czas zbieramy makulaturę w ramach akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Klasa, która 
dostarczy najwięcej makulatury, otrzyma nagrodę w postaci jednego dnia bez pytania. 

Na początku grudnia po raz kolejny odbędzie się zbiórka monet groszowych w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Góra Grosza”.  

Zapraszamy do włączenia się w działania Szkolnego Wolontariatu. 
Ibis 

 

SPORT SZKOLNY 
 

Dziewczęta 
  

W piątek 17 X podczas mistrzostw powiatu sieradzkiego szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej dziewcząt, 
które zostały rozegrane na MOSiR-ze nasza reprezentacja w składzie: Dominika Zuska (1G), Paulina Ignasiak (3a), 
Agnieszka Lisek (1H), Katarzyna Szydłowska (1D), Sylwia Ziętek (1G), Marlena Giesz (3D), Karolina Pędzik (1D), 
Agnieszka Człapa (1G), Adrianna Ubych (4G), Aleksandra Skowron (1G), Natalia Adamczewska (3D) i Martyna 
Mikołajczyk (3D) zajęła II miejsce. 

W piątek 14 XI nasze koleżanki zajęły I miejsce w mistrzostwach powiatu szkół ponadgimnazjalnych w piłce 
ręcznej na MOSiRze. Skład drużyny: Dominika Zuska (1G), Paulina Ignasiak (3a), Agnieszka Lisek (1H), Katarzyna 
Szydłowska (1D), Sylwia Ziętek (1G), Marlena Giesz (3D), Karolina Pędzik (1D), Agnieszka Człapa (1G), Adrianna 
Ubych (4G), Aleksandra Skowron (1G), Natalia Adamczewska (3D) i Martyna Mikołajczyk (3D), Kamila Lefik (3F), 
Klaudia Jaros (1D), Dominika Bartczak (3H), Paulina Klucha (3H), Aleksandra Similak (2G), Edyta Kowalczyk (3F), 
Monika Mikołajczyk (3F). 

Drużyna dziewcząt w tym samym składzie wzięła udział w poniedziałek 17 XI w międzypowiatowych zawodach 
w piłce ręcznej w Wieluniu i zajęła IV miejsce. 

Gratulujemy!!! 
 

Chłopcy 
  

W dniach 28-29 X na sieradzkim MOSiR-ze odbyły się mistrzostwa powiatu sieradzkiego szkół 
ponadgimnazjalnych w piłkę nożną. Nasza reprezentacja zajęła II miejsce. W turnieju brało udział 9 drużyn. Wyniki 
poszczególnych meczy były następujące: 

Grupa A: 
ZSP 2 - LO I Sieradz  1:0 
ZSP 2 - ZSP Złoczew 3:0 

Grupa finałowa: 
ZSP 2 - ZSP 1 1:1 
ZSP 2 - LO 2   0:0 

 
Skład drużyny: Marceli Kowalski, Paweł Chlebicz, Kamil Górzny, Jakub Woźniak, Przemysław Dudek, Bartosz 

Borys i Paweł Dobruchowski (3L), Mateusz Makowski, Michał Ozeg i Hubert Adamczewski (4L), Patryk Ścięgaj 
(2c)i Mateusz Śpiewak (3c). 

W dniach 6-7 XI nasi koledzy zajęli III miejsce podczas licealiady szkół powiatu sieradzkiego w piłkę ręczną. 
Zawody zostały przeprowadzone na obiektach jednostki wojskowej w Sieradzu. Wzięło w nich udział 9 drużyn. 
Wyniki poszczególnych meczy były następujące: 
Grupa A: 
ZSP 2 – ZSP Męcka Wola 12:6 
ZSP 2 – LO Błaszki   14:9 
ZSP 2 – LO I Sieradz 8:12 

Mecz o III miejsce: 
ZSP 2 – ZSP 1 15:12 (po dogrywce) 

Skład drużyny: Paweł Chlebicz, Paweł Dobruchowski, Kamil Górzny, Marceli Kowalski, Mariusz Marciniak, 
Emil Płóciennik i Jan Szymonik (3L), Bartłomiej Łosicki (2L), Mateusz Jarek i Michał Szydłowski (4G). 

Gratulujemy!!! 
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ZŁOTA JESIEŃ REPREZENTACJI POLSKI! 
  

W Tbilisi o trzy punkty początkowo nie było łatwo. Piłkarze Adama Nawałki w drugiej połowie zagrali jednak 
koncertowo i strzelili Gruzinom cztery gole! Polacy są coraz bliżej awansu na Euro 2016! 

W ostatnim w 2014 roku meczu o punkty reprezentacja Polski zmierzyła się w Tbilisi z Gruzją. Biało-czerwoni byli 
zdecydowanym faworytem tej potyczki, a do spotkania przystąpili jako lider swojej grupy. Szanse Polaków jeszcze przed 
pierwszym gwizdkiem sędziego wzrosły w związku z tym, że do dymisji podał się Temur Kecbaia, selekcjoner naszego 
przeciwka. Problemów rywalom więc nie brakowało. 

Gruzini na własnym terenie tracili jednak bardzo mało goli i rozerwanie ich obrony mogło nie być łatwe. Nawet w 
konfrontacjach z potentatami potrafili bronić się skutecznie. Adam Nawałka w związku z tym zdecydował się na ofensywne 
ustawienie, z Sebastianem Milą w podstawowym składzie. Za zdobywanie goli odpowiadać mieli Robert 
Lewandowski i Arkadiusz Milik. Ostatecznie po meczu na trudnym terenie, z ambitnie zwłaszcza w pierwszej połowie 
grającą reprezentacją Gruzji, Polska zwyciężyła 4:0. Drużyna Adama Nawałki w tych kwalifikacjach nie przegrała jeszcze 
meczu i jest na najlepszej drodze do tego, aby zapewnić sobie awans na mistrzostwa Europy! Lidera mamy, na Euro 2016 
czekamy! 

Gruzja - Polska 0:4 (0:0) 
 

Bramki: 0:1 - Kamil Glik 51' 
                0:2 - Grzegorz Krychowiak 70' 

0:3 - Sebastian Mila 73' 
0:4 - Arkadiusz Milik 90 +2' 

Składy: 
Gruzja: Giorgi Loria - Ucha Łobżanidze, Solomon Kwerkwelia, Akaki Chubutia, Gia Grigalawa, Murtaz Dauszwili, Guram 
Kaszia, Jano Ananidze (59' Tornike Okriaszwili), Jaba Kankawa, Aleksander Kobachidze (88' Nika Dzalamidze), Lewan 
Mczedlidze (68' Giorgi Chanturia). 
Polska: Wojciech Szczęsny - Łukasz Piszczek, Łukasz Szukała, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Krzysztof Mączyński (66' Tomasz 
Jodłowiec), Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki (69' Maciej Rybus), Sebastian Mila (86' Karol Linetty), Arkadiusz Milik, 
Robert Lewandowski. 
 

DOBRE WIDOWISKO – ZWYCIĘSTWO BYŁO BLISKO 
 

Reprezentacja Polski w swoim ostatnim w 2014 roku meczu zremisowała 2:2 ze Szwajcarią. Mało zabrakło, a ten mecz 
zakończyłby się naszym zwycięstwem. Ozdobą spotkania była bramka Arkadiusza Milika. 

Reprezentacja Polski świetnie spisuje się w eliminacjach Euro 2016, gdzie na cztery dotychczas rozegrane spotkania 
wygrała trzy, a jedno zremisowała. Na zakończenie 2014 roku kadra Adama Nawałki zmierzyła się jeszcze we Wrocławiu 
w towarzyskiej potyczce ze Szwajcarią 

W podstawowym składzie Polaków na spotkanie ze Szwajcarią znaleźli się tacy piłkarze, jak Paweł Olkowski, Thiago 
Rangel Cionek, Michał Kucharczyk czy Piotr Zieliński. Już sam początek meczu dostarczył sporej dawki emocji. Tomasz 
Jodłowiec podał spod końcowej linii do Zielińskiego, ale ten oddał nieczysty strzał z kilku metrów. Piłkę do siatki próbował 
jeszcze skierować Michał Kucharczyk, jednak nie zdołał jej sięgnąć. Helweci odpowiedzieli w 4.minucie i od razu 
skończyło się to bramką. Xherdan Shaqiri zagrał prostopadle do Josipa Drmicia, a ten uciekł polskim obrońcom i z zimną 
krwią wykorzystał sytuację sam na sam z Arturem Borucem! Gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się 
skromnym prowadzeniem Helwetów, to po krótkim rozegraniu rzutu rożnego i dośrodkowaniu Macieja Rybusa z lewego 
skrzydła Artur Jędrzejczyk ładnie przymierzył uderzeniem głową i Roman Burki skapitulował! Po tym trafieniu „Jędza" 
popisał się niebywałą „cieszynką", o której głośno zapewne będzie na całym świecie.  W 61 minucie kibice zgromadzeni na 
stadionie wpadli w euforię! Wówczas kapitalny strzał z rzutu wolnego oddał Arkadiusz Milik. Bramkarz Szwajcarii nie miał 
najmniejszych szans na obronę tego uderzenia! Wydawało się, że Polacy dowiozą zwycięstwo do końcowego gwizdka, ale 
w 82 minucie z boiska po drugiej żółtej kartce wyleciał Michał Żyro. Chwilę później straciliśmy gola... W 87 minucie Haris 
Seferović wyłożył futbolówkę na 20 metr do Freia, a ten oddał bardzo precyzyjny płaski strzał. Łukasz Fabiański był bez 
szans. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. 
  

Polska - Szwajcaria 2:2 (1:1) 
 

Bramki: 0:1 - Josip Drmić 4 
                1:1 - Artur Jędrzejczyk 45+1' 

2:1 - Arkadiusz Milik 61' 
2:2 - Fabian Frei 87' 

 
Składy: 
Polska: Artur Boruc (46' Łukasz Fabiański) - Paweł Olkowski, Kamil Glik, Thiago Rangel Cionek, Artur Jędrzejczyk (52' Łukasz 
Broź), Tomasz Jodłowiec, Grzegorz Krychowiak (68' Łukasz Teodorczyk), Maciej Rybus, Piotr Zieliński (46' Arkadiusz Milik), 
Michał Kucharczyk (52' Michał Żyro), Robert Lewandowski (63' Sebastian Mila). 
Szwajcaria: Roman Burki - Michael Lang, Fabian Schaer, Steve von Bergen, Francois Moubandje, Gelson Fernandes (62' Fabian 
Frei), Gokhan Inler (46' Valon Behrami), Pajtim Kasami (68' Haris Seferović), Xherdan Shaqiri, Valentin Stocker (62' Admir 
Mehmedi), Josip Drmić (77' Marco Schoenbaecher). 

Martyna Bałwas (4H) 


