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WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH 
 

Klasa  Imię i nazwisko  Wykładany przedmiot 
1A  Jacek Gruszka  Historia, PO 
1B  Małgorzata Kwiatusińska  Język niemiecki 
1D  Barbara Wysota  Przedmioty zawodowe 
1L  Agnieszka Jabłońska  Przedmioty zawodowe 
1F  Ewa Dominiak  Matematyka 
1a  Marlena Woźniak  Przedmioty zawodowe 
1b  Magdalena Banaszczyk  Matematyka 
1c  Robert Trojszczak  Wychowanie fizyczne 

 
 

NOWO ZATRUDNIENI NAUCZYCIELE 
 

P. prof. Iwona Konieczna – wychowanie do życia w rodzinie 
P. prof. Monika Kruszczyńska – wychowanie fizyczne 
P. prof. Krzysztof Nowak – wychowanie fizyczne 
Ks. Marcin Pachliński ‐ religia 
P. prof. Katarzyna Siwka – język niemiecki 
P. prof. Lidia Tomaszewska – język angielski 
P. prof. Robert Trojszczak – wychowanie fizyczne 

 
WYNIKI EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

 
W dniach 27‐28 sierpnia do egzaminów poprawkowych przystąpiło 45 uczniów. Zdało 31 osób. Jedna 

osoba przystąpiła ponadto do egzaminu klasyfikacyjnego (zdała). 
 

ZAPRASZAJĄ 
 

Godziny pracy  Biblioteka szkolna  Pedagog szkolny  Pielęgniarka szkolna 
Poniedziałek  800 – 1900 815 – 1400 800 – 1500

Wtorek  800 – 1900  815 – 1200 800 – 1500 
Środa  800 – 1900  1230 – 1730 800 – 1500 

Czwartek  800 – 1900  1000 – 1200 800 – 1500 
Piątek  800 – 1900  815 – 1145 800 – 1500 

 
Zapraszamy do udziału 

 

W XXII OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ 
 

pod honorowym patronatem Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego. 
Tegoroczne hasło: „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania.” 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.pte.pl/owe 
Termin zgłoszeń upływa 30 IX 2008 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły i nauczycielami przedmiotów 
zawodowych. 
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POWITANIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 
(fot. Bartek Rosłan i Marcel Suwała) 
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STRACH SIĘ BAĆ… 
 

Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania, zamierzone osiągnięcia – to wszystko zawsze wiąże się z  jakąś 
zmianą. Człowiek  zazwyczaj boi  się  zmian,  jednak w  życiu  trzeba  się  rozwijać,  zdobywać wiedzę. Należy 
choćby powoli iść do przodu, a nigdy nie pozostawać w miejscu. 

Dla mnie takim nowym wyzwaniem był 1 września 2008 r. Nowa szkoła, nowi ludzie, w oczach strach 
i pytanie: co dalej? A dalej kolejne dni… 

Pierwszoklasiści:  przerażeni?,  rozbrykani?,  pewni  siebie?  –  jak  naprawdę  jest?  Otóż minął  tydzień 
naszej nauki w tej szkole. Skończyło się rozhasane życie gimnazjalisty. Teraz trzeba walczyć o coś więcej – 
o maturę! 

Na  początku  przerażające  były wymagania.  Ile  to  się musi w  tej  biednej  główce  zmieścić.  Ale  cóż 
widzimy  dalej:  testy  kompetencyjne  –  jak  one wypadną?  Tak  naprawdę  teraz  okaże  się,  co  pamiętamy 
z gimnazjum. Przy okazji – strach przed kompromitacją… 

Swawolni wchodzimy do szkoły jakoś z premedytacją omijając szatnię, a tu niespodzianka: pani woźna 
kontroluje obuwie – nie da się przejść niezauważonym… 

Po tygodniu pobytu mogę stwierdzić, że szkoła ma wysoki poziom nauczania, no  i niestety trzeba się 
uczyć i jeszcze raz uczyć… 

Angelika Kosatka i Justyna Stangret 
 

POEZJA KLASY 1A 
 

Ostatnia godzina 
 
Ostatnia godzina w moim 
Życiu mija bez Ciebie,  
Twoich rąk, 
Twoich ust i słów. 
Ostatnia godzina bez miłości 
Z nienawiścią do Ciebie. 
To Ty nie chcesz mnie, lecz ja Ciebie chcę. 
To Ty mnie nie kochasz, a ja Cię uwielbiam. 
Ty żyjesz – ja umieram. 

Miłość do grobowej deski 
 
Moje serce wlecze się bez pamięci twej, 
Moje łzy błąkają się po policzku mym, 
Moje usta cierpią, gdyż brak im smaku twych
Moje oczy wszystko widzą, ale ciebie nie, 
Moja miłość mocna jest, na dnie trumny 
Spoczywa dziś. 
 

Paulina Balcerzak

 
 
 

Nad łąka leciał anioł biały  
Szukał mnie wśród trawy. 
Chciał powiedzieć o miłości 

Że kocham kogoś bez wzajemności. 
Jednak ja już to wiedziałam,  
Temu uczuciu się poddałam. 
Nie mogłam z tym wygrać 
Tylko miłości się oddać. 
I to był błąd największy 
Brnąć w to wszystko 

Angażować swe czyste serce 
Nie mieć nic w zamian. 
Oprócz przyjaźni w której  
Nie ma uczucia miłości. 

 
 
 

Boże mój jedyny, 
Boże mój kochany. 

W Tobie cała moja wiara. 
W Tobie nadzieję swą pokładam. 
W Tobie wszystko to co posiadam. 

Jesteś niczym moja mapa 
Wskazujesz mi drogę do świata. 
Jesteś niczym moje światło 
Dzięki Tobie jest tak jasno. 
Tak jasno, że chcę żyć 

‐ dla Ciebie. 
 

Amorek
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KOMUNIKATY 
 

W  środę  10  IX  Łódzki  Salon Maturzystów  „Perspektywy  2008”  odwiedzili  uczniowie  klasy  4L wraz 
z p. prof. H. Głogowską i E. Jaśkiewicz. 

W  środę 17  IX uczniowie  z  klasy 3A  i 4L pod opieką p. prof.  Z. Kołodzieja wzięli udział w miejskich 
obchodach Dnia Sybiraka. 

W czwartek 18 IX odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym wywiadówki. 
W  piątek  19  IX w  akcji  sprzątania  świata wzięła  udział  klasa  2U  pod  opieką  p.  prof.  J.  Podsiadłej. 

Uczniowie sprzątali okolice rzeki Warty. 
W poniedziałek 22 IX uczniowie z klasy 3F i 2a pod opieką p. prof. G. Brodackiego i J. Ziarnika w sali C 

Starostwa  Powiatowego w  Sieradzu  o  godz.  1200 wysłuchali  odczytu  dr  Joanny  Żelazko  pt.  „Działalność 
konspiracyjna młodzieży w Sieradzkiem po 1945 roku”. 
 

PACHNIDŁO 
 

Przy  Powiatowej  Bibliotece  Publicznej  w  Sieradzu 
działa  Dyskusyjny  Klub  Książki. Wiosną  wzięłam  udział 
w dwóch  spotkaniach  poświęconych  interesującym 
książkom.  Pierwsze  spotkanie  było  poświęcone 
twórczości  pisarza  japońskiego,  Haruki  Murakami,  na 
kolejnym  spotkaliśmy  się,  by  podyskutować  o  książce 
pt. Pachnidło Patrica Süskida.  

O  autorze  niewiele  wiadomo,  jest  on  tajemniczą 
postacią.  Patric  Süskid  nie  lubi  poklasku.  Udzielał 
niewiele wywiadów, nie uczestniczy w życiu publicznym, 
wielokrotnie  odmawiał  przyjęcia  nagród  literackich. 
Urodził  się  26  marca  1949  roku  w  Ambach.  Jest 
niemieckim  pisarzem  oraz  autorem  scenariuszy. 
Studiował  historię  w  Monachium  oraz  w  Aix  –  en  – 
Provence. Teraz żyje w Monachium  i w Paryżu. Powieść 
Pachnidło wydał w  1985  roku, ponadto napisał  książki: 
Kontrabasista  (jednoaktowy  monolog  –  1981),  Gołąb 
(1987),  Historia  pana  Sommera  (1991),  Trzy  historie 
i jedno rozważanie (1996) i Rossini (1997). 

Książka  Pachnidło  choć  jest  powieścią  historyczną, 
jednak  łatwo  się  ją  czyta.  Opowiada  ona  o mordercy, 
który  pragnie  zdobyć  wszystkie  zapachy.  Z  pewnością 
wiele osób w szkole oglądało już film, który trochę różni 
się od książki.  Jan Baptysta, bo tak miał na  imię główny 
bohater,  nie  szuka  13  zapachów,  ale  szuka  tego 
wyjątkowego, żeby stworzyć zapach i zawładnąć ludźmi. 
Dużo osób, które obejrzało  film uważa,  że książka musi 
być straszna. Jednak tak nie  jest. Niektórzy odradzają tę 
książkę,  która  jest  napisana  w  łagodniejszy  sposób 
i bardziej przyswajalny. Ja obejrzałam film i dla mnie jest 
zaskakujące,  jak można było na podstawie  takiej książki 
stworzyć go. Z pewnością było to trudne. Jednak dobrze, 
że znalazł się ktoś, kto w naszych czasach  i nakręcił coś 
co  nie  było  plagiatem,  kolejną  historią  miłosną, 
horrorem, czy też przygodą fantasy. 

Film  został  nakręcony  w  2006  roku  przez  Toma 
Tykwera. Uważam, że to wspaniały film i można go sobie 
obejrzeć któregoś wolnego wieczoru. 

Wracając do książki... Główny bohater Jan Baptysta 
urodził się na targu w Paryżu. Autor określa miejsce jego 
urodzenia najbardziej śmierdzącym miejscem. Jego opisy 

zapachów  zadziwiają,  że  autor  posiada  taką wiedzę  na 
ten  temat.  Czytając  wydaje  nam  się,  że  czujemy  ten 
zapach. Potrafimy sobie wyobrazić,  jak wygląda opisane 
miejsce.  Najdziwniejsze  jest  to,  że  gdy  Baptysta  trafia 
pod  dom  perfumiarza,  to  autor  posiada  tak  wiele 
wiadomości  na  temat  pojemników,  sposobów 
uzyskiwania  zapachów  i  nadzwyczajne  ‐  skład  perfum, 
jakby sam był z zawodu perfumiarzem. Uważam, że  jest 
to  jedno  z  bardzo  ważnych  dzieł.  Jedyne  w  swoim 
rodzaju,  bo  nikt  nie  potrafiłby  tak  pięknie  ująć  historii 
mordercy. 

Na  spotkaniu  zastanawialiśmy  się nad  życiem  Jana 
Baptysty. Dlaczego był człowiekiem złym? Co go skłoniło 
do  tak  brutalnych morderstw?  Stwierdziliśmy,  że  nigdy 
nie  zaznał  ciepła  matczynego,  rodzinnego.  Zawsze  był 
wykorzystywany, ciężko pracował, odrzucano go. Żył on 
jak pasożyt, często autor porównywał go do kleszcza. Żył 
tak,  żeby  przeżyć.  Był  oddanym  sługa,  jednak  kiedy 
zdobywał  zaufanie  swojego  pana,  po  kryjomu  tworzył 
własne  zapachy.  Jan  Baptysta  był  zimny, 
bezinteresowny,  bez  skrupułów,  pozbawiony  sumienia. 
Kierował  się  tylko własnymi  celami,  gdy wydawało mu 
się,  że  wszystko  stracone  chorował  lub  gotowy  był 
umrzeć.  Potrafił  odżywiać  się  tylko  roślinami,  gdy  nie 
było  nic  więcej  do  jedzenia.  Autor  ukazał  go  jako 
wstrętnego  mężczyznę.  Odkrył,  że  może  manipulować 
ludźmi poprzez  zapach. Chciał nimi  rządzić,  jednak  czuł 
wielką nienawiść do nich. Jest jeszcze jedno ważne w tej 
książce  co  zauważyła  jedna  z  pań  na  spotkaniu  – 
w każdym miejscu, w  którym  się  znalazł,  był  7  lat.  Po 
podliczeniu  okazało  się,  że  umarł  mając  ok.  30  lat. 
Jednak dla  tych, którzy nie przeczytali  książki, nie będę 
zdradzała  jak  się  kończy  historia  Jana.  Jest  on 
zaskakujący  i  nikt  z  nas  by  się  takiego  końca  nie 
spodziewał. 

Następne  spotkanie  odbędzie  się  w  październiku, 
serdecznie  zapraszamy.  Mam  nadzieję,  że  przyjdziesz. 
Jeżeli  lubisz  czytać  książki,  to  zaryzykuj  i  przyjdź, może 
tam jest właśnie Twoje miejsce... ;) 

Eliza Kasperska 
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KRZYŻÓWKA 1/08/09 
Przygotowała Karolina Sudak. 

 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

 
Polecenia: 

1. Rozpoczyna się 23 września. 
2. Wąsata ryba. 
3. Spotkasz ją na podmokłych terenach. 
4. W nim znajdują się oceny. 
5. Nosisz go przy brzydkiej pogodzie. 
6. Obecnie jest ich dużo w lesie. 
7. Dziewczyny, 30 IX to Dzień …? 

8. Zrywasz z niego kartką dzień po dniu. 
9. Długo oczekiwany sygnał dla ucznia. 
10. Zawiera szkło powiększające. 
11. Kuzyn świni domowej. 
12. Trzymasz w nim zdjęcia. 
13. Serial: „Barwy …” 
14. Mr Bean z TV. 
15. Obchodzisz je co roku. 

 
Cztery pierwsze osoby, które przekażą poprawne rozwiązanie krzyżówki, otrzymają nagrody książkowe. 

Odpowiedzi prosimy przekazywać p. prof. G. Brodackiemu. W kolejnym numerze „K. Z.” podamy poprawne 
odpowiedzi i osoby nagrodzone. 
 

☺  HUMOR  ☺ 
 

Kubuś Puchatek przybiega do Prosiaczka i mówi: 
‐ Wiem, co się z tobą stanie jak dorośniesz… 
‐ A co, czytałeś mój horoskop? 
‐ Nie. Książkę kucharską. 

 
☺  ☺  ☺ 

 
Rozmawia dwóch informatyków: 
‐ Wiesz, wczoraj moja babcia miała urodziny. 
‐ Tak? ile skończyła lat? 
‐ 64. 
‐ No proszę. Taka ładna okrągła rocznica. 
 

‐  Jasiu.  Słyszałem  o  jedynce  z  historii!  –  krzyczy 
ojciec. 
‐ To przez Łokietka – broni się Jaś. 
‐ To po co się z nim zadajesz? 
 

☺  ☺  ☺ 
 
Lekcja biologii. Pani pyta Jasia: 
‐  Jak  się  nazywa  największy  zwierz  mieszkający 
w naszych lasach? 
‐ Dźwiedź. 
‐ Chyba niedźwiedź… 
‐ To ja nie wiem. 
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Do historii dobiegły kolejne  igrzyska, które tym 

razem  odbywały  się w  Pekinie.  Jakie  one  były  dla 
Polaków?  Przed  olimpiadą  było  dużo  spekulacji, 
obliczeń,  pewniaków.  Duże  apetyty  były  przede 
wszystkim  w  pływaniu,  ale  jak  się  okazało,  nie 
zrobiliśmy  postępu  od  Aten,  a  wyniki  nie  dawały 
nawet medalu brązowego. Rewelacją na pekińskich 
basenach  był  jednak Michael  Phelps  (USA),  który 
ustanawiał nowe rekordy. Duże apetyty mieliśmy w 
grach  zespołowych:  siatkówka  i piłka  ręczna. Znów 
na  zabrakło  troszkę  szczęścia.  Mazurka 
Dąbrowskiego  słyszeliśmy  trzykrotnie.  To  mało 
i dużo.  Oczywiście  nie  zabrakło  incydentu 
skandalicznego z udziałem naszego wiceprezesa LA, 
który  troszkę  „pobalował”.  Ogólnie  zdobyliśmy  10 
medali,  czyli  tyle  samo  co  na  poprzedniej 
olimpiadzie. Nasz sport stanął w miejscu. Od wielu 
sportowców  słyszeliśmy wiele pretensji.  Jedno  jest 
pewne: jeżeli chcemy osiągać lepsze wyniki, musimy 
zmienić  strukturę  całego  naszego  sportu  i  to  od 
najniższego  poziomu.  Stworzyć  profesjonalne  bazy 
sportowe, zapewnić właściwy, kontrolowany postęp 
każdego sportowca, zmienić  ludzi, którzy  już chyba 
wypalili się. 

p. prof. Robert Trojszczak 
 

Chiny  pod  względem  przygotowań  Olimpiady 
wypadły  bardzo  dobrze.  A  jeśli  chodzi  o  polską 
reprezentację,  to  lepiej nie mówić. Z  tylu  szans na 
medale zdobycie tylko dziesięciu to coś strasznego. 
Powtórzony  został  „sukces”  z  Aten,  ale  tylko 
pozornie: reprezentacja była najliczniejsza w historii 
polskich występów podczas  igrzysk. Polski Komitet 
Olimpijski powinien podać się do dymisji, ponieważ 
niewiele  robi,  aby  nasi  sportowcy  byli  lepiej 
przygotowani  do  takich  imprez.  Postawa  wice‐
prezesa PZLA mówi sama za siebie. 

Dla mnie najcenniejszy był  złoty medal  Leszka 
Blanika – okupiony ciężką wieloletnią pracą. 

Łukasz Franiak 
 

W  tym  roku  igrzyska  olimpijskie  odbyły  się 
w Pekinie. Organizatorzy bez wątpienia postarali się 
o  efektowne  rozpoczęcie  ceremonii  otwarcia 
igrzysk.  Powierzone  im  zadanie  wykonali  powyżej 
oczekiwań.  Zdobycie  większości  złotych  medali 
przez Chińczyków potwierdziło  zapowiedzi.  Lecz  to 
nie  oni  ustanowili  najwięcej  rekordów  świata. 
Niegasnącą  gwiazdą  tegorocznych  igrzysk  był 
Amerykanin,  Michael  Phelps  –  „autor”  siedmiu 
rekordów  świata.  Świetnie  pokazał  się  także 
Jamajczyk  Usain  Bolt,  który  pokonał  dystans  100 
metrów w czasie poniżej 9 sekund. 

Nasi reprezentanci również mogą poszczycić się 
świetnymi osiągnięciami. Dziesięć medali zdobytych 
przez  polskich  sportowców  uplasowało  nas  nie 
najgorzej  w  rankingu  światowym.  Było  to 
powtórzenie wyniku  z  Aten.  Ale  każdy  z  nas  liczył 
mimo wszystko na więcej. 

Pierwszy dla Polski złoty medal zdobył kulomiot 
Tomasz  Majewski.  Złotymi  medalami  mogą 
poszczycić  się  także  nasi  wioślarze  i  gimnastyk 
Leszek  Blanik.  Nie  zapominajmy  o  medalistach, 
którzy  zdobyli  dla  nas  srebrne  medale  i  jedyny 
medal brązowy. Doceńmy trud tych, którzy znaleźli 
się na pechowym czwartym miejscu. 

Kolejne  igrzyska  odbędą  się  w  Londynie. 
Z pewnością będą porównywane w pekińskimi. My 
też będziemy wtedy porównywać występy naszych 
sportowców, którym życzymy za cztery lata bardziej 
udanego występu. 

Alicja Bąkowska i Anita Walencka 
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ZAPROJEKTUJ SIERADZKĄ STARÓWKĘ 
 

1. Konkurs organizuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu w ramach Konkursu Ofert Urzędu 
Miasta  Sieradz  przy  współudziale  ZO  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno‐Krajoznawczego 
w Sieradzu. 

2. Celem konkursu jest: 
‐ rozbudzenie zainteresowania historią i przyszłością Sieradza, 
‐ zaprezentowanie pomysłów na rewitalizację sieradzkiej starówki, 
‐ popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym. 

3. Warunki konkursu: 
‐ konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Sieradza oraz uczniów szkół 
sieradzkich nie mieszkających na stałe w Sieradzu, 
‐ w konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami profesjonalnego związku twórczego, 
‐ do konkursu nie można zgłaszać prac już nagradzanych w innych konkursach lub publikowanych. 

4. Udział w konkursie polega na: 
‐  napisaniu  krótkiego  utworu  literackiego  odzwierciedlającego  wizję  autora  dotyczącą  całości 
starówki lub jej fragmentu – ulicy, zespołu obiektów, zieleni, architektury itp. 
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 1 utwór: 
a) wiersz – o łącznej długości nie przekraczającej 50 linijek, 
b) proza – maksymalnie 2 strony maszynopisu formatu A‐4. 
‐  lub wykonaniu dowolną techniką  (akwarela, rysunek, wylepianka  i  in.)  ilustracji przedstawiającej 
wizję autora dotyczącą sieradzkiej starówki np. ulicy, zespołu obiektów, zieleni, architektury (można 
przesłać 1 pracę plastyczną  formatu A‐4  lub  A‐5; prace o większym bądź mniejszym  formacie nie 
będą oceniane). 

5. Prace konkursowe powinny być zaopatrzone w następujące informacje: 
‐ tytuł pracy ze wskazaniem miejsca, które zostało zaprojektowane / opisane  w pracy konkursowej, 
‐ imię, nazwisko i wiek autora (uczniowie podają nazwę szkoły, do której uczęszczają i klasę), dorośli 
uczestnicy dokładny adres zamieszkania i numer telefonu. 

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, ul.  Żwirki 
i Wigury 4 do dnia 24 października 2008 r. 
 

Jury,  powołane  przez  Organizatora,  oceni  otrzymane  prace.  Najlepsze  prace  zostaną  nagrodzone 
i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. Wyniki zostaną podane na stronie  internetowej biblioteki 
(www.pbp.sieradz.pl).  Laureaci  zostaną  zaproszeni  na  uroczyste  podsumowanie  i  wręczenie  nagród. 
Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do ostatecznej  interpretacji  regulaminu.  Organizator  nie 
zwraca prac zgłoszonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo ich publikacji bez honorarium. 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem: 0‐43 / 822‐36‐71 

 
Zapamiętaj! 

Nawet papier toaletowy wie, że aby być użytecznym musi się rozwijać. 
 

KRÓTKI SZNUREK MAŁYCH BZDUREK 
 

☺ Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym! 
☺ Jedz mniej – bramy niebios są wąskie! 

☺ Ciężko jest lekko żyć… 
☺ Nie pójdę do Nieba, bo mam lęk wysokości. 

 
 
 
 

 

Pierwszy w  roku  szkolnym  numer  „Kuriera  Zamkowego”  przygotowała  redakcja w  składzie:  Eliza  Kasperska  (3F), 
Angelika  Kosatka  (1A),  Klaudia  Pałucka  (3D),  Justyna  Stangret  (1A)  i  Karolina  Sudak  (3U)  pod  redakcją  p.  prof. 
Grzegorza Brodackiego. 
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