
 

MIŁE DOBREGO POCZĄTKI 
(stan na dzień 3 IX 2007) 

 
Z dniem 3 IX 2007 roku w ZSP Nr 2 w Sieradzu 

naukę rozpoczęły 33 klasy: 10 klas liceum 
profilowanego, 13 klas technikum (6 klas w zawo-
dzie technik ekonomista, 4 klasy w zawodzie technik 
handlowiec i 3 klasy w zawodzie technik logistyk) 
oraz 10 klas zasadniczej szkoły zawodowej (jedna 
klasa sprzedawców, dwie klasy sprzedawców i ku-
charzy małej gastronomii, 7 klas wielozawodo-
wych). 

Utworzono 10 klas pierwszych: 6 klas liceum 
i technikum oraz 4 klasy zasadniczej szkoły 
zawodowej. 

Na uroczysty apel rozpoczynający nowy rok 
szkolny przybyło 299 uczniów z liceum 
profilowanego, 365 uczniów z technikum, 314 
uczniów z zasadniczej szkoły zawodowej oraz 60 
nauczycieli. Tak więc w pierwszym dniu nauki 
szkoła liczyła 978 uczniów! 

Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi 
i oczywiście wszystkim uczniom – szczególnie 
pierwszoklasistom – życzymy szczęśliwego nowego 
roku szkolnego 2007/2008 

Redakcja i opiekun „Kuriera Zamkowego”
 

 

 

WRZEŚNIOWE 17-LATKI 

 
Paulina Gaik i Kamila Nawrot (2A) 14 września ukończyły 17 lat – w przeddzień wyborów Miss Polonia. 
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WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH 

 
Klasa Wychowawca Wykładany przedmiot 
1 A P. prof. Karolina Smus j. angielski 
1 B P. prof. Anna Barwaśna matematyka 
1 D P. prof. Katarzyna Krawczyk j. niemiecki 
1 F P. prof. Katarzyna Focht przedmioty zawodowe 
1 L P. prof. Krystyna Laszczyk j. rosyjski 
1 U P. prof. Jadwiga Podsiadła biologia, technologia informacyjna 
1 a P. prof. Monika Grzelak wychowanie fizyczne 
1 b P. prof. Waldemar Grzesiak historia 
1 c P. prof. Paulina Jędras j. angielski 
1 d P. prof. Marcin Wardęga j. angielski 

 
NOWO ZATRUDNIENI NAUCZYCIELE 

 
Nazwisko i imię Wykładany 

przedmiot 
Nazwisko i imię Wykładany przedmiot 

Dąbrowska Katarzyna j. niemiecki Kozanecka Teresa chemia 
Dęga Sylwia j. polski Maciejewska Jadwiga rachunkowość w małej 

gastronomii 
Dutkiewicz Aleksandra fizyka Siniarska Marta religia 

Dybowska Jolanta przedmioty 
informatyczne 

Świniarski Zbigniew przedmioty logistyczne 

 
KOMUNIKATY 

 
W pierwszym tygodniu nauki w bibliotece szkolnej odbył się kiermasz używanych podręczników. 

Zainteresowanie młodzieży było duże – tak po stronie kupujących, jak i sprzedających. Kupujący 
na szczęście uważali, ponieważ starsze koleżanki i starsi koledzy próbowali sprzedawać także podręczniki 
nieaktualne (np. z przedsiębiorczości i po). 

Brakowało podręczników dla klas programowo najwyższych. Warto o tym pamiętać w kwietniu, 
by tegoroczni maturzyści sprzedali książki młodszym koleżankom i kolegom oraz w czerwcu, nim szkołę 
ukończą absolwenci zsz. 

Redakcja „KZ” wyraża nadzieję, że kiermasz będzie powtarzany także w latach następnych. 
 
W piątek 14 IX, w ramach akcji „Sprzątania świata”, uczniowie klas pierwszych technikum sprzątali 

ulice na terenie Starego Miasta w Sieradzu. 
 

W poniedziałek 17 IX uczniowie klas 3U i 3F wzięli udział w miejskich obchodach Dnia Sybiraka. 
 

W środę 19 IX (o godz. 8.20 w sali 07) uczniowie klas 1F i 1U uczestniczyli w spotkaniu z policjantem 
dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
 

WYNIKI EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 
 

Do egzaminów poprawkowych mogło przystąpić 38 uczniów: 25 – z liceum i technikum, 
13 z zasadniczej szkoły zawodowej. Egzaminy zdało 28 uczniów, nie zdało siedmiu; trzy osoby nie zgłosiły 
się na egzamin. 

Egzaminy poprawkowe odbyły się 28 i 29 VIII br. 
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397. PIESZA PIELGRZYMKA SIERADZKA NA JASNĄ GÓRĘ 

PAMIĘTNIK PIELGRZYMA 
 

Dzień I 
22 sierpnia 

 
Pierwszego dnia musieliśmy wstać bardzo wcześnie, bo już o 6.30 w farze została odprawiona msza 

przedpielgrzymkowa. Wszyscy pielgrzymi i ich rodziny zjawili się w kościele. Około 8.00 wyruszyliśmy 
z Sieradza w drogę do Częstochowy po uprzednim błogosławieństwie udzielonym przez księdza prałata 
Józefa Frątczaka (który zresztą niedawno obchodził 55-lecie kapłaństwa). Pierwszy odcinek pielgrzymka 
przeszła szybko i spokojnie, wszyscy radośnie uczyli się pieśni religijnych (mowa o tych co szli pierwszy 
raz). Po 10 km zatrzymaliśmy się w Stoczkach na półgodzinny postój. Potem wyruszyliśmy prosto 
do Burzenina. Na tym odcinku dopadła nas straszna ulewa. Ci co zostawili kurtki lub płaszcze w bagażu 
podręcznym mieli poważny problem co zrobić, żeby nie przemoknąć do suchej nitki. Na szczęście 
w Burzeninie czekała nas przerwa obiadowa i postój trwający około 1,5 godziny. Z Burzenina poszliśmy 
do Niechmirowa. Deszcz przestał padać na około pół godziny, jednak potem znowu się rozpadało. Potem 
wędrowaliśmy do Szynkielowa, gdzie niewielka grupa pielgrzymów nocowała, na pozostałych nocleg czekał 
w odległej o 5 km Konopnicy. O godz. 21.00 w kościołach w Konopnicy i Szynkielowie odbył się apel 
jasnogórski. Po apelu wszyscy idą spać. Ale ci, którzy mają jeszcze siły, integrują się ze sobą.  W sumie tego 
dnia pokonaliśmy 40 km. 
 

Dzień II 
23 sierpnia 

 
Dzień rozpoczyna się mszą świętą. Po mszy wyruszamy na trasę która dzisiaj wynosi 30 km. 

Na szczęście pogoda dopisuje. Podczas pierwszego odcinka do Osjakowa niektórym pielgrzymom nogi 
zaczynają odmawiać posłuszeństwa – w Osjakowie, podczas postoju, ekipa medyczna ma pełne ręce roboty 
(zresztą od tego dnia mieli jej coraz więcej). W Osjakowie mieliśmy półgodziny postój. Na krajowej drodze 
nr 8 mijamy miejsce tragicznej śmierci ks. Tadeusza Tadeusiaka, który zginął tu 21 lat temu, potrącony 
przez samochód. Potem szliśmy do Radoszewic, gdzie czekała nas przerwa obiadowa. W Radoszewicach 
okoliczni mieszkańcy poczęstowali nas zupami (pomidorową i ogórkową), ciastem, herbatą, a na koniec 
każdy kto chciał dostał chleb na wieczór. Podczas odcinka do Siemkowic słońce piekło bardzo mocno, tak 
że dużo osób wtedy się „spiekło”. W Siemkowicach mieliśmy ostatni krótki postój przed miejscem naszego 
noclegu w Działoszynie. Tam, podobnie jak w dniu poprzednim, o 21.00 uczestniczyliśmy w apelu 
jasnogórskim, a potem wszyscy poszli spać, ponieważ następnego dnia mieliśmy pobudkę o 4:00 rano. 
 

Dzień III 
24 sierpnia 

 
O 4.00 wyruszyliśmy w ciszy, bez żadnych śpiewów do Popowa. Przed nami było 50 km. 

Przez 3 godziny było bardzo zimno, ciemno i w dodatku wszyscy prawie usypiali „na stojąco”. Po 12 km 
marszu dotarliśmy do kościoła w Popowie, gdzie uczestniczyliśmy we mszy świętej. Po mszy pielgrzymi 
udali się do restauracji „Pod grzybkiem” na śniadanie, które ufundowali nam właściciele ośrodka 
rekreacyjnego, państwo Beata i Marek Czupryn. Na śniadanie był żurek z chlebem, do tego herbata. Gdy już 
wszyscy się najedli, wyruszyliśmy w drogę do Miedźna. W Miedźnie był postój obiadowy, większość 
pielgrzymów miała już problemy z obolałymi nogami. Potem wyruszyliśmy do Kamyka. W połowie drogi 
zatrzymaliśmy się na górce pokutnej (pierwsze miejsce, z którego widać Jasną Górę) – wszyscy klękają i się 
modlą. W Kamyku mieliśmy ostatni postój przed Częstochową. Tam dołączyli do nas pielgrzymi 
ze Zduńskiej Woli, z którymi wspólnie weszliśmy na Jasną Górę. 

Zmęczeni lecz szczęśliwi i wzruszeni dotarliśmy na Jasną Górę. Na miejscu powitał nas biskup 
włocławski, Wiesław Alojzy Mering oraz ojcowie Paulini. Po powitaniu wszyscy udali się do Kaplicy 
Cudownego Obrazu. Potem poszliśmy po bagaż, a następnie na swoje miejsca noclegowe. 
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Dzień IV 

25 sierpnia 
 

Dzień rozpoczął się o 8.00 mszą świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering. 
O godzinie 12.00, razem z pielgrzymami ze Zduńskiej Woli, udaliśmy się na drogę krzyżową. 
Na zakończenie drogi krzyżowej, pod pomnikiem Jana Pawła II, wszyscy zaśpiewali Barkę. O 21.00 
braliśmy udział w apelu jasnogórskim przed cudownym obrazem Matki Boskiej. Po apelu pielgrzymi zebrali 
się na tzw. „patelni”, aby śpiewać, tańczyć i wspólnie się bawić. 
 

Dzień V 
26 sierpnia 

 
26 VIII – Święto Matki Boskiej Jasnogórskiej. O 11.00 została odprawiona msza święta, której 

przewodniczył arcybiskup krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił prymas Polski, 
kardynał Józef Glemp. We mszy uczestniczyło około 200 tysięcy wiernych. Potem mieliśmy czas wolny 
(należało tylko przyjść na apel jasnogórski), jednak następnego dnia trzeba wstać o 6.00 na mszę świętą. 
 

Dzień VI 
27 sierpnia 

 
O 6:00 rano niewyspani pielgrzymi, poszli na mszę świętą, ostatnią w Częstochowie. Pożegnani przez 

ojców paulinów wyruszyliśmy w drogę powrotną do Sieradza. Wszyscy uważali, że czas na Jasnej Górze był 
bardzo owocny. Do przejścia było 50 km. Pierwszy postój w drodze powrotnej czekał nas w Kamyku. Przed 
Kamykiem była jednak „górka przeprośna”, gdzie znów modliliśmy się i ostatni raz widzieliśmy Jasną Górę. 
Następnie wyruszyliśmy do Miedźna, gdzie była przerwa obiadowa. Po chwili relaksu wyruszyliśmy 
do Popowa (krótki postój), a następnie do Działoszyna. Tam zmęczeni, po apelu jasnogórskim, udaliśmy się 
na spoczynek. Warto dodać, że w Działoszynie przywitała nas miejscowa orkiestra. 
 

Dzień VII 
28 sierpnia 

 
To już przedostatni dzień naszej wędrówki. Do przejścia 30 km. O 7.00 uczestniczyliśmy we mszy 

świętej w Działoszynie, po której nastąpił wymarsz do Siemkowic. W Siemkowicach krótki odpoczynek 
i dalej w drogę! Najpierw do Radoszewic (przerwa obiadowa), a następnie do Osjakowa. Tuż przed 
Osjakowem wszyscy pielgrzymi, którzy szli pierwszy raz, musieli pocałować „Babcię Krysię” (był to 
mężczyzna komicznie przebrany za kobietę) – w nagrodę każdy dostał cukierka. W Osjakowie mieliśmy 
krótki postój, ostatni dla tych, którzy spali w Konopnicy, ale nie ostatni dla tych, którzy nocowali 
w Szynkielowie. Przedostatni dzień pielgrzymki zakończył apel jasnogórski. 
 

Dzień VIII 
29 sierpnia 

  
O 5.30 wyszliśmy z Konopnicy. W Szynkielowie zeszliśmy się z drugą grupą pielgrzymów. Po mszy 

świętej o 6.30 wyruszyliśmy w dalszą drogę. W Burzeninie mieliśmy przerwę obiadową; podobnie jak 
w roku ubiegłym pielgrzymi otrzymali bułki pochodzące z piekarni w Charłupi Małej, zwane „chałupkami”. 
W drodze z Burzenina do Sieradza pielgrzymi zaczęli otrzymywać kwiaty – im bliżej było do Sieradza, tym 
więcej osób je otrzymało. 

Do Sieradza przybyliśmy około 20.00. Powitał nas ksiądz prałat Józef Frątczak wraz z asystą, który 
wyszedł naprzeciw zbliżającym się pielgrzymom. Po obu stronach ulic prowadzących w kierunku fary 
gromadziły się tłumy radośnie witające pielgrzymów. Uroczyste powitanie pielgrzymów nastąpiło przy 
figurze Matki Bożej koło fary. Tam też pielgrzymi z otrzymanych po drodze kwiatów ułożyli piękny, duży 
krzyż.  

Zmęczeni, lecz pełni radości, wraz ze spotkanymi rodzinami, udaliśmy się do domów. 
 

Maciej Mazur
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NAUCZYCIELKA Z POWOŁANIA, KTÓRA KOCHA TEATR 

wywiad z p. prof. Sylwią Dęgą 
 

Czy w dotychczasowej karierze zawodowej miała Pani okazję zetknąć się 
z młodzieżą naszej szkoły? 
Tak. Zaraz po ukończeniu studiów, kiedy wróciłam z Lublina do Sieradza, przejęłam 
od pani prof. Ewy Jaśkiewicz opiekę nad Grupą Teatralną „ZAMKOWA”, którą tworzyli 
wówczas tylko uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej 
w Sieradzu. 
Gdzie Pani dotąd pracowała? 
Tak jak wspomniałam, zaczęłam od pracy z Grupą Teatralną „ZAMKOWA”. Nie było 
to jednak w murach naszej szkoły, ale w Młodzieżowym Domu Kultury w Sieradzu, gdzie 
nadal pracuję. Prawie równocześnie rozpoczął się czteroletni okres pracy w Gimnazjum 
Nr 2 w Sieradzu, gdzie uczyłam języka polskiego, religii i prowadziłam gimnazjalne koło 
teatralne. 
Czym dla Pani jest teatr? 
Ale pytanie! Teatr... Teatr to dla mnie ludzie... To drugi człowiek, który przeżywa swoje 
radości i dramaty, a potem dzieli się nimi na „małej scenie swego życia”... 
Jakie są Pani pierwsze spostrzeżenia, oceny dotyczące uczniów naszej szkoły? 
Bardzo pozytywne. Uczę tu dopiero drugi tydzień, a już wiem, że spotkałam 
fantastycznych młodych ludzi, w których jest wiele dobra, pomysłowości i chęci do pracy. 
Jaki ma Pani kontakt z uczniami? 
W czasie przerw pozdrawiają mnie uśmiechnięci absolwenci Gimnazjum Nr 2. To moi 
byli, a czasem i obecni uczniowie. Cieszę się, że są obok, a to, że nie unikają swojej 
„byłej” pani świadczy chyba o tym, że ten kontakt był dobry. Ufam, że tak też będzie 
w murach tej szkoły ☺ 
Czy ma Pani jakąś swoją „technikę” nauczania? 
Tak. Obok definicji, zagadnień literackich, filozoficznych i językowych – stosuję przykłady 
z życia, które mogą młodemu człowiekowi nie tylko przybliżyć omawiane treści, ale także 
pomóc rozwiązać problem, który trwa, albo właśnie pojawił się w jego życiu, w relacjach 
z rodzicami, przyjaciółmi, bliskimi... 
Co nakłoniło Panią do pracy w zawodzie nauczyciela? 
To moje powołanie! Odkryłam je już w liceum i cieszę się, że teraz realizuję 
je na Zamkowej. 
Czy zamierza Pani prowadzić nadal Grupę Teatralną “ZAMKOWA”? 
Czy będzie w niej miejsce dla uczniów naszej szkoły? 
Oczywiście. Zapraszam wszystkich miłośników teatru w każdy czwartek o godzinie 15.20 
do Młodzieżowego Domu Kultury (obok Placu Wojewódzkiego).13 pażdziernika planujemy 
wyjazd na Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich, gdzie „ZAMKOWA” została zaproszona 
do wystawienia aż dwóch spektakli. Wspierajcie więc nas... albo przybywajcie☺ 

Dziekujemy za rozmowę. 
 

Z P. Prof. Sylwią Bogumiłą Dęgą 
Rozmawiała Karolina Krupa 

 

Pierwszy w roku szkolnym numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Maciej 
Mazur (2B), Karolina Krupa (2F), Milena Sobczak 
(1D), Milena Siewierska (1L), Paulina Pałucka (2A), 
Patryk Pałucki (3A), Maksym Krawczyk (1L), Emil 
Bartosik (1L), Rafał Mincer (1L) i Bartek Resterniak 
(1L) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego.
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PIERWSZY DZIEŃ SZKOŁY… 

 
Wakacje, jak wszystko co dobre, szybko się skończyły. Pora powrócić do nauki i pracy. Kolejne 

wyzwania, sukcesy, czasem porażki – oto, co nas niedługo czeka. Spójrzmy jednak na to bardziej 
optymistycznie. Przecież nadchodzące miesiące to także czas nowych znajomości, przyjaźni, różnorodnych 
imprez i uroczystości. Owszem, zdobywanie wiedzy jest niewątpliwie priorytetem, ale o ile przyjemniej 
przyswaja się ją w przyjaznym otoczeniu. Szkoła nie tylko uczy, ale i wychowuje do przyszłego życia. 

Pierwszy dzień szkoły... 
W dniu 3 września 2007 r. zaczął się nowy rok szkolny. W tym dniu o godzinie 9.00 nastąpiło 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku szkoły przy ul. Zamkowej. Pani dyrektor powitała 
zebranych nauczycieli i uczniów. Zapoznała klasy z przydziałem  wychowawstw. Potem przedstawiła 
nowych uczniów, którzy zostali ciepło przyjęci przez koleżanki i kolegów. Klasy przywitały ich uśmiechem 
na twarzy ☺. Podczas apelu pani dyrektor bardzo głośno i wyraźnie dawała wszystkim „do słuchu”, 
że obowiązuje „ścisłe przestrzeganie regulaminu szkolnego”. 

Następnie wszyscy udali się do przydzielonych sal, gdzie wychowawcy zapoznali ich z tegorocznym 
planem zajęć lekcyjnych, a także podali nazwiska uczących nauczycieli. Uczniowie podziwiali pięknie 
odnowioną szkołę. Wszyscy opuścili mury szkolne z myślą o kolejnym dniu ( znowu do książek!!!). 

ZSP Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu liczy około 1000 uczniów. Na ogół z zewnątrz szkoła jest 
raczej „szara”, ale gdy zajrzymy do środka, to występują w niej pastelowe ciepłe kolory, nauczyciele 
są bardzo mili, pomocni, dbają o nas, są bardzo opiekuńczy. Uczniowie ze starszych klas są życzliwie do nas 
nastawieni. Szkoła jest bez wątpienia miejscem, gdzie młody człowiek doświadcza bardzo wielu 
stresujących sytuacji: musi poddać się określonym wymaganiom i regułom gry, ułożyć sobie relacje 
z rówieśnikami i nauczycielami, niekiedy rywalizować, a przede wszystkim – jest poddawany nieustannej 
ocenie. 

Milena Sobczak 
 

WARTO PRZECZYTAĆ 
 

„Chcę żyć!” 
 

Książka Marliese Arnold pt. Chcę żyć! opowiada o losach 17-letniej dziewczyny zarażonej wirusem 
HIV. 

Nadine, główna bohaterka tej książki, chodzi do XI klasy i uwielbia grać w siatkówkę – należy nawet 
do drużyny. Pewnego dnia, zaraz po treningu, wybiega z sali na umówione wcześniej spotkanie z nową 
sympatią – Markiem. Zostaje jednak niemile zaskoczona, ponieważ chłopak, który miał przyjść po nią, nie 
zjawił się. Zdenerwowana wraca do domu i czyta list od byłego chłopaka – Floriana. Pisze w nim, 
że podczas transfuzji krwi został zarażony AIDS i boi się, czy ona nie zaraziła się od niego (powodem jego 
obaw był fakt, że nigdy nie stosowali prezerwatywy). 

Następnego dnia wieczorem dziewczyna otrzymuje telefon od Marka z przeprosinami za wczorajszą 
nieobecność, której powodem było przeziębienie. Nadine czuje się szczęśliwa, ale tylko przez chwilę. 
Przypomina sobie o liście. Postanawia odpisać, ale nadaremnie, ponieważ nic jej nie wychodzi, nie wie, 
co pisać, więc przekłada to na później. Kolejnego dnia dzwoni do poradni AIDS, lecz linia ciągle jest zajęta. 
Odwiedza Marka, od Marka idzie na trening, a następnie do domu. Po kolejnych nieudanych próbach 
kontaktu z poradnią, Nadine rozważa spotkanie z lekarzem rodzinnym. Przypadkiem złapało ją przeziębienie 
i po dwóch dniach leżenia w łóżku idzie do lekarza. Po badaniu dowiaduje się, że to grypa. Zdenerwowana 
zapytała: „Czy jest możliwe, abym miała AIDS?” Zdziwiony lekarz pobiera jej krew, dziewczyna opuszcza 
gabinet. Cały tydzień mija w niepewności i lęku. W sobotę dostaje telefon od lekarza z zaproszeniem 
do jego gabinetu. Na spotkaniu dowiaduje się, że jest nosicielką wirusa HIV. Wraca do domu. Rodzice 
zauważają, że jest roztrzęsiona. Dowiadują się o chorobie córki. Nadine kolejne dni spędza w domu. 

Po kilku dniach mama zabiera ja do restauracji na obiad, by powiedzieć jej o umówionym bez jej 
zgody spotkaniu w poradni dla chorych na AIDS. Po południu udaje się razem z rodzicami do poradni 
i razem z nimi wchodzi do gabinetu, gdzie czeka na nich Manuel – osoba pomagająca ludziom w takich 
sytuacjach. Wyjaśnia im, jak mają się zachowywać w zaistniałej sytuacji i co muszą zmienić w swoim życiu. 

Bohaterka książki wraca do szkoły, nie może się jednak na niczym skupić. Wraca również na treningi. 
Po jednym z nich pod halą czeka Marek. Odprowadza ją i dowiaduje się od niej, iż nie ma dla nich 
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przyszłości. Na kolejnym treningu niespodziewanie wydaje się tajemnica o chorobie i Nadine obrzucona 
natarczywymi pytaniami wybiega z sali. W domu odwiedza ją koleżanka i podtrzymuje na duchu. 
Koleżanka dzwoni również do trenerki, by powiedzieć jej co myśli o jej zachowaniu i co czuje teraz Nadine. 

W najbliższy poniedziałek idzie na pierwsze spotkanie do poradni. Mówi tam o swoich problemach 
i obawach związanych z chorobą. Po powrocie do domu odbiera telefon od trenerki z prośbą o spotkanie. 
Następnego dnia trenerka odwiedza Nadine i przeprasza za swoje zachowanie. Pyta także, czy Nadine wróci 
do drużyny, ponieważ bez niej nie ma po co zgłaszać zespołu na turniej siatkówki. 

Nadine zgadza się i jedzie z drużyną. Namiot dzieli z dwoma koleżankami, które jednak trochę się 
wahały. Drużyna wygrała mecz, po którym Nadine poczuła, że wszystko powoli wraca do normalności. Gdy 
oblewano zwycięstwo bezalkoholowym szampanem, pierwszy łyk należał do Nadine, a następnie po kolei 
piły z tej samej butelki jej koleżanki. 

Książka kończy się więc happy endem, ale życie Nadine przecież toczyło się dalej… 
Warto przeczytać tę książkę. Gorąco Was zachęcam do jej przeczytania 

 
Milena Siewierska 

 
PS Książka Marliese Arnold pt. Chcę żyć! Historia Nadine – nosicielki wirusa HIV jest dostępna ogółowi 
czytelników w bibliotece szkolnej. 
 

SPORTOWY MIX 
 

PIŁKA NOŻNA 
 

W sobotę 8 IX w Europie rozgrywano mecze eliminacji Mistrzostw Europy w Austrii i Szwajcarii 
w 2008 r. Oto prezentujemy wyniki i krótkie opisy meczów w naszej grupie (A): 
 
Portugalia - Polska 2:2 

Polska zremisowała w Lizbonie z Portugalią 2:2 (1:0). Wynik ten pozwolił Polsce umocnić się 
na prowadzeniu w tabeli. 

Bramki: dla Portugalii - Maniche (50), Cristiano Ronaldo (73); dla Polski - Mariusz Lewandowski 
(44), Jacek Krzynówek (87).  

Sędziował Roberto Rosetti (Włochy). Widzów: 62 000.  
 
Portugalia: Ricardo; Bosingwa, Fernando Meira, Bruno Alves, Marco Caneira (13-Miguel); Maniche, Petit, 
Deco; Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes (69-Ricardo Quaresma), Simao Sabrosa (81-Joao Moutinho).  
 
Polska: Artur Boruc; Marcin Wasilewski, Mariusz Jop, Michał Żewłakow, Grzegorz Bronowicki (55-Paweł 
Golański); Jakub Błaszczykowski, Dariusz Dudka, Jacek Krzynówek, Mariusz Lewandowski, Euzebiusz 
Smolarek (74-Wojciech Łobodziński); Maciej Żurawski (56-Radosław Matusiak).  
 
Serbia - Finlandia 0:0 

Spotkanie zespołów pretendujących do czołowych miejsc w tabeli grupy A zakończyło się korzystnym 
dla reprezentacji Polski bezbramkowym remisem. Serbowie mieli przewagę w polu, ale nie wykorzystali 
żadnej z kilku okazji do zdobycia bramki.  

Sędziował: Eric Braamhaar (Holandia). Widzów: 15 000.  
 

12 września rozegrano w Europie rozegrano kolejne mecze eliminacyjne w grupie A: 
 
Finlandia - Polska 0:0 

Żółte kartki: Alexei Eremenko jr (Finlandia), Mariusz Jop, Jakub Błaszczykowski (Polska). Sędziował 
Herbert Fandel (Niemcy). Widzów: 34 000. 
 
Finlandia: Jussi Jaaskelainen; Petri Pasanen, Sami Hyypia, Hannu Tihinen, Toni Kuivasto; Jonas Kolkka, 
Teemu Tainio, Marcus Heikkinen (90-Jarkko Wiss), Daniel Sjoelund; Alexei Eremenko jr, Jonatan 
Johansson (72-Mikael Forssell).  
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Polska: Artur Bourc; Paweł Golański, Mariusz Jop, Michał Żewłakow, Dariusz Dudka; Jakub 
Błaszczykowski, Mariusz Lewandowski, Radosław Sobolewski, Jacek Krzynówek, Euzebiusz Smolarek 
(80-Maciej Żurawski); Grzegorz Rasiak (66-Marek Saganowski). 
 
Kazachstan - Belgia 2:2 (1:2) 

Bramki: dla Kazachstanu - Dmitrij Bakow (39), Samat Smakow (77-karny); dla Belgii - Karel Geraerts 
(12), Kevin Mirallas (24).  

Sędziował: Alexandru Dan Tudor (Rumunia).  
 
Portugalia - Serbia 1:1 

Bramki: Simao Sabrosa (11) - Branko Ivanović (86). 
Kibice zapamiętają skandaliczne zachowanie trenera drużyny Portugalii po zakończeniu tego meczu: 

Scolari który uderzył serbskiego piłkarza. Awans drużyny Portugalii do dalszych rozgrywek staje 
pod znakiem zapytania. Brak drużyny Portugalii w Mistrzostwach Europy należałoby uznać za sensację. 
  

TENIS 
 

Radwańska 30 tenisistką w rankingu WTA Tour, prowadzi Henin 
  

Najlepsza obecnie polska tenisistka - Agnieszka Radwańska znalazła się na 30 miejscu w rankingu 
WTA Tour i jest to najwyższa pozycja w jej dotychczasowej karierze. W klasyfikacji tej prowadzi Belgijka 
Justine Henin, która w sobotę wygrała wielkoszlemowy turniej US Open. 

Dotychczas Radwańska, która na twardych kortach w Nowym Jorku dotarła do 1/8 finału, najwyżej 
była sklasyfikowana na 32. pozycji na świecie. W trzeciej rundzie US Open krakowianka wyeliminowała 
broniąca tytułu Rosjankę Marię Szarapową. 

Porażka ta sprawiła, że Szarapowa spadła w rankingu z drugiej na czwartą pozycję, a jej miejsce zajęła 
inna Rosjanka, Swietłana Kuzniecowa, która po dojściu do finału US Open po raz pierwszy znalazła się tak 
wysoko. Natomiast trzecią lokatę sprzed dwóch tygodni utrzymała Serbka Jelena Jankovic.  

Henin prowadzi również w rankingu WTA "Champions race", gdzie wyprzedza Jankovic 
i Kuzniecową. 18-letnia Radwańska zajmuje w nim 34. pozycję.  

Czołówka rankingów WTA na dzień 10 IX 2007 roku: Justine Henin (Belgia) - 5200 pkt, Swietłana 
Kuzniecowa (Rosja) - 3780 pkt, Jelena Jankovic (Serbia) - 3365 pkt. 
 

KOSZYKÓWKA 
 

Travis Best w Prokomie! 
 

Amerykański rozgrywający Travis Best dołączył do drużyny Prokomu Trefla Sopot. Best przez 10 lat 
rozegrał ponad 700 spotkań w NBA.  

W najsłynniejszej lidze koszykarskiej świata Best zadebiutował w 1995 roku, w barwach Indiana 
Racers. W 2000 roku wspólnie z tym klubem wystąpił w finale NBA z Los Angeles Lakers. Grał także 
w Chicago Bulls, Miami Heat, Dallas Mavericks i New Jersey Nets.  

W 2005 roku przeniósł się do Europy gdzie reprezentował barwy Uniksu Kazań i Vidi Vici Bolonia.  
 

Czwarty Polak w NBA! 
 

Kariera jak z najpiękniejszych snów. Łukasz Obrzut do niedawna grał tylko w lidze akademickiej, 
a teraz wystąpi w słynnej NBA. Polak podpisał kontrakt z Indiana Racers. „Zawsze o tym marzyłem" - 
powiedział w wywiadzie dla „Dziennika”. 

 
Opracował: Patryk Pałucki 
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WIERSZE MAKSYMA KRAWCZYKA 

 
Anioły nocy  

 
Nie jesteśmy sami, 

Choć jest nas niewielu, 
Żyjemy po nocach, 
W okrutnym cieniu, 
Chodzimy szukamy, 

Pytamy się Boga, 
Dokąd prowadzi nas jego droga? 
Jaki ma cel w życiu tworzenia? 

Czemu wciąż czuję, że mnie nie docenia? 
Czy po to nas stworzył, byśmy się zabijali? 

Czy po to żebyśmy miłość dawali? 
Żyjemy na świecie splamionym krwią, 

A może tego nauczył nas on? 
 

CZAS < THE TIME OF LIVE> 
 

Zegar tyka czas ucieka, 
Zegar milczy – czas ucieka, 
Choć inaczej nieświadomie 
Sekund za mną nie dogonię. 

 
Na momenty je podzielę, 
Zapamiętam zakoduję, 

Te wesołe namaluję 
A te smutne, hej, co z nimi? 
Za nie, kogo mam obwinić? 

Siebie, matkę może los, 
Czy to Bóg zadaje cios? 

 
Czas ucieka, zegar tyka, 

Drzwi do życia czas zamyka. 
Jednym wolno i beztrosko, 

Innym trzaśnie bardzo mocno. 
Nie zna czas sprawiedliwości 
Jest to czas rzeczywistości!! 

 
Do tej, którą kocham  

 
Rozmyślam w nocy, rozmyślam nad ranem, 

Że być razem nie będzie nam dane, 
Serce mnie boli, dusza ma tonie, 

Jak pomyślę, że to już skończone! 
Skończone za wcześnie, bo nim się zaczęło, 

Błagam cię: daj znać, że to nie minęło, 
Że nie przekreśliłaś mojej miłości, 

Daj mi ten znak pełen radości, 
Radości, która już nigdy nie zaśnie, 

Bo wiem, że miłość w nas nigdy nie zgaśnie!!! 
 

Kocham cię, kocham cię, moja droga, 
Niech wreszcie połączy się nasza droga. 

W imię miłości a nie zazdrości, 
Kiedy wreszcie me serce w twoim zagości? 

Pytam się ciebie, pytam się Boga, 
Kiedy połączy się nasza droga? 

 

Homo sapiens globalizacius 
 

Człowiek dziś jest zagubiony, 
A świat jego podzielony, 
Na narody, wiary, rasy, 
Na języki, strony, czasy. 

 
Każdy z nas się gdzieś tu odnajdzie, 

Czy cel w życiu kiedyś znajdzie? 
Co wybierze za ideał: 

Boga, pieniądz czy Hitlera? 
Jaki pogląd ma w swej głowie? 

Przemoc, pokój któż z nas to wie? 
 

Snuć ja mogę te pytania 
Nawet do białego rana. 

Nie znam do nie odpowiedzi, 
W każdym z nas jedna z nich siedzi?! 

 

 

ODWIEDZILI WYCHOWAWCĘ 
 

W środę 12 IX, w samo południe, siedmiu tegorocznych  absolwentów z klasy 3A (wśród nich nasza redakcyjna 
koleżanka, Paulina Płaczek) odwiedziło swojego wychowawcę, p. prof. Waldemara Grzesiaka. Ożyły wspomnienia, 
w murach szkolnych „podskoczył” „wskaźnik radości”, absolwenci za pośrednictwem „KZ” serdecznie pozdrawiają 
swoich nauczycieli. Dzięki tej wizycie redakcja „KZ” dowiedziała się, że cała siódemka postanowiła kontynuować 
naukę. Absolwenci dokonali nast. wyborów: Kasia Brejner i Paulina Nawrocka – WSHE w Sieradzu, prewencja 
patologii i zagrożeń społecznych, Weronika Kubiczak – Uniwersytet Poznański, politologia, Daniel Mucha – 
Politechnika Łódzka, inżynieria środowiska, Joasia Pertkiewicz – NKJO w Sieradzu, germanistyka, Paulina Płaczek – 
Politechnika Łódzka, ochrona środowiska, Dominika Wojtysiak – Politechnika Łódzka, marketing i zarządzanie. 
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GALERIA KARYKATUR „KURIERA ZAMKOWEGO” 

czyli zgadnij, kto to jest? 
(rys. Paulina Pałucka) 
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CIEKAWOSTKI DLA MANIAKÓW KOMPUTEROWYCH (1) 

 
Masz Vistę?? Czy Twój router ogranicza jej funkcjonalność??? 

 
Microsoft udostępnił możliwość sprawdzenia on-line jak radzą sobie z obsługą zaawansowanych funkcji 

sieciowych Systemu Windows Vista routery użytkowników. Internet Connectivity Evaluation Tool 
podczas testu komputera użytkownika nawiązuje szereg połączeń sprawdzających m. in.: 
- podstawowy poziom połączenia z Internetem koniecznego do przeprowadzenia testu, 
- typ usługi translacji adresów (NAT), 
- poziom wydajności połączeń TCP, 
- ilość utraconych pakietów podczas sesji, 
- poziom zdolności routera do utrzymania dużej liczby sesji oraz nawiązanych połączeń uPnP. 

Rozpoczęcie testu poprzedza pobranie kontrolki ActiveX IDG.Tool 1.3.5 Cab. Czas trwania 
kompletnego testu to wg. Microsoftu ok. 10 min. Jakie dodatkowe informacje (nieoficjalnie) zbiera 
i przekazuje do Microsoftu powyższy test pozostaje tajemnicą? Trudno jednak uwierzyć, że Microsoft 
„bezinteresownie” troszczy się o pełną kompatybilność urządzeń użytkowników z Windows Vista. [źródło: 
Microsoft ] 

 
Ethernet miejski już nie tylko w Warszawie 

 
Telekomunikacja Polska wyszła z usługi miejskiego Ethernetu z Warszawy do innych miast. Usługa 

miejski Ethernet TP zapewnia transmisję danych oraz stały dostęp do internetu z szybkością od 2 Mbit/s 
do 1 Gbit/s w technologii Ethernet. TP SA kieruje go do średnich i dużych spółek, których infrastruktura 
lokalowa rozmieszczona jest w obszarze lokalnej MAN (Metropolitan Area Network).  
 

Korzyści wynikające z tego rozwiązania wg. TP to: 
- jedno uniwersalne łącze do przesyłania sygnałów różnego typu, 
- wysoka jakość transmisji danych, sygnału wideo oraz połączeń głosowych, 
- bezpieczeństwo - pełne zabezpieczenie sieci przed atakami z zewnątrz, 
- prosty sposób taryfikowania - miesięczny abonament obejmujący całe łącze, 
- kompleksowość - w cenie usługi wliczone jest zarządzanie switchami klienckimi CE, 
- niezawodności - dzięki zastosowania wielu rodzajów łączy zapasowych. 
 

Dostępne są trzy opcje usługi miejski Ethernet: 
- opcja PORT - transmisja danych, 
- opcja LINK - transmisja danych, 
- opcja VC Internet - dostęp do Internetu. 
 

Ethernet miejski oferowany przez TP to prędkość dostępu do sieci w opcjach 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 
lub 1 Gbit/s lub prędkość transmisji danych i dostępu do internetu w opcjach od 2Mbit/s do 1Gbit/s. 
Obecnie usługa ta jest już dostępna dla klientów biznesowych TP S.A. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. [Źródło: TP S.A.] 
 

Masz linuksa? To nie masz gwarancji... 
 

W serwisie enterprise.linux.com pojawiła się interesująca historia pewnej użytkowniczki linuksa. 
Laura Breeden w styczniu tego roku zakupiła nowy laptop Compaq Presario C304NR. Powodem zakupu 
była chęć zainstalowania dystrybucji Ubuntu, na której jej stary notebook był zbyt słaby. Sprzedawca 
zapewnił ją, że sprzęt jest „Linux ready”... 
 

Do niedawna Laura była bardzo zadowolona zarówno z nowego sprzętu, jak i oprogramowania. 
Niestety, parę tygodni temu zaczęły się problemy z klawiaturą - niektóre klawisze niekiedy „przyklejały” się 
po naciśnięciu, podczas gdy spacja nie zawsze na naciśnięcie reagowała. Nic to - sprzęt był objęty roczną 
gwarancją, Laura zadzwoniła więc do serwisu Compaq. Jednak, gdy podczas rozmowy na pytanie jakiego 
systemu operacyjnego używa odpowiedziała, że linuksa - otrzymała informację, że Compaq nie uznaje 
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gwarancji na sprzęt, gdy na tym sprzęcie zainstalowany jest linux. Jeżeli chce, by serwis zajął się jej 
komputerem w ramach gwarancji - musi usunąć linuksa i zainstalować oryginalny OS. 

Najsmutniejszy  w całej historii jest wniosek, że za tego typu irracjonalnymi - wydawało by się - 
zachowaniami stoją niejawne umowy między wytwórcami sprzętu a Wiadomo-Kim, uniemożliwiające np. 
oferowanie sprzętu z przeinstalowanym linuksem. Ale może jest to tylko kolejna teoria spiskowa? 
 

IE6 i IE7 na jednym komputerze 
 

Obraz maszyny wirtualnej Internet Explorer 6 Application Compatibility VPC Image z zain-
stalowaną aktywną kopią sytemu Windows XP SP2 oraz przeglądarką Internet Explorer 6 można pobrać 
za darmo z witryny Microsoft Download Center Rozwiązanie to powstało min. z myślą o użytkownikach 
tworzących strony WWW na komputerze z zainstalowaną przeglądarka Internet Explorer 7 i stojących przed 
koniecznością przetestowania działania swojej witryny na przeglądarce Internet Explorer 6. 

Skorzystanie z wirtualnej maszyny użytkownikom Windows XP umożliwia również nieodpłatnie 
udostępniona przez Microsoft aplikacja Virtual PC 2004. Natomiast użytkownicy systemu Windows Vista 
wykorzystają w tym celu również bezpłatnie dostępny Virtual PC 2007. 
 

Okres funkcjonalności wirtualnego systemu wygasa 23 lipca 2007 r. [Źródło: Microsoft]  
 

Anytime Upgrade i przenoszenie licencji Windows Vista 
 

Anytime Upgrade to program Microsoftu umożliwiający uaktualnienie niższej wersji systemu Windows 
Vista np. Windows Vista Home Premium do wersji bardziej zaawansowanej np. Windows Vista Ultimate 
w oparciu o zakup on-line klucza aktywującego. Microsoft zmienił zapis licencyjny dotyczący przeniesienia 
zakupionej w ten sposób licencji na inny komputer. W jego obecnym kształcie, użytkownik bez przeszkód 
może dokonać instalacji zakupionego w ten sposób Windows Vista na innym komputerze pod dwoma 
warunkami: użytkownik posiada wersją systemu box - tzw. licencja pudełkowa (wersja OEM nie podlega 
temu zapisowi) oraz dokona usunięcia systemu z jednostki gdzie poprzednio był zainstalowany. 
Potwierdzenie zmian umowy licencyjnej można uzyskać na stronach Microsoftu. [Źródło: Microsoft ]  
  

D-Link 11 lat gwarancji dla WIRELESS N 
 

Firma D-Link, jeden z czołowych producentów sprzętu sieciowego, z dniem 15 marca 2007 roku 
wprowadziła 11-letnię gwarancję na swoje produkty z serii WIRELESS N. Są to urządzenia pracujące w 
drafcie standardu IEEE 802.11n, nad którym prace trwają od stycznia 2004 roku. IEEE 802.11n 
wykorzystując poszerzone kanały transmisyjne (łącznie do 40 MHz) wg. zapowiedzi ma umożliwić 
uzyskanie prędkości sięgających od 100 Mb/s do 250 Mb/s. Podstawą jest wykorzystanie technologii 
MIMO (Multiple Input, Multiple Output) bazującej na wykorzystaniu transmisji danych kilku kanałów 
tworzących jedno połączenie radiowe. Urządzenia MIMO korzystają z kilku anten nadawczych 
i odbiorczych pracujących jednocześnie efektem tego jest zwiększenie zasięgu sieci oraz dokładniejsze 
pokrycie sygnałem terenu, na którym pracuje urządzenie.  

Wg. szefa polskiego biura D-Link Michała Derdzikowskiego: 
Produkty Wireless N to wszystko co najlepsze w technologiach bezprzewodowych. Bazując na najlepszej 

jakości tych urządzeń wydłużamy okres gwarancyjny z dwóch aż do jedenastu lat, tym samym budując 
zaufanie klientów do najnowszego i najszybszego standardu komunikacji bez kabli... 

Nowe warunki gwarancyjne to dla użytkowników pewność i poczucie bezpieczeństwa, że sprzęt, który 
nabywają jest niezawodny.  
 

Seria produktów Wireless N D-Linka objęta 11 letnią gwarancją to na chwilę obecną: router bezprzewo-
dowy DIR-635, router gigabitowy DIR-655, router ADSL DSL-2740B, punkt dostępowy DAP-1353, karty 
sieciowe DWA-547 i DWA-645 oraz karta USB DWA-140. [Źródło: D-Link Polska] 

 
Opracowali: Mysza / Lanos / Dżojo 

 


