
JESIEŃ 
 

Jeszcze mruga do nas słońce 
przez źrenice okien, 
jeszcze zsunie sie po książce 
coraz słabszym wzrokiem. 
Jeszcze chciałoby się z nami 
bawić, kąpać w rzece, 
promieniami jak kłosami 
łaskotać nas w plecy. 
Ale wiatr na morskich skrzydłach 
chłód od rzeki niesie, 
pragnie złowić słońce w sidła 
złota polska jesień. 
Płyną chmurki jak łabędzie 
po niebie za słońcem. 
Pająk babie lato przędzie 
pod lasem na łące. 
Złoci sie i żółci jesień, 
podskakuje w pląsach, 
tańczy z wiatrem w parku, w lesie 
i z drzew liście strąca. 

Walenty Jarecki
 

NOWY SKŁAD  
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO! 

 
W środę 19 września odbyły się wybory 

przewodniczącego samorządu. W tym roku zorgani-
zowano to inaczej niż w latach ubiegłych. Na zebraniu 
Samorządu Uczniowskiego, w którego skład wchodzi 
każda trójka klasowa, odbyło się jawne głosowanie. 

 Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została 
Malwina Kamiennik (2D), zastępcą – Justyna 
Pyżanowska (3D), a sekretarzem – Kamila Karaczun 
(2H). Opiekunami Samorządu są: p. prof. Anna Barwaśna 
i p. prof. Krystyna Laszczyk. Samorząd Uczniowski 
w naszej szkole to grupa młodych i aktywnych ludzi, 
chcących uczestniczyć w życiu szkoły, inicjująca wiele 
różnych przedsięwzięć, aby w szkole było ciekawiej 
i przyjemniej. Mamy nadzieję, że ten rok będzie udany 
i bogaty w różne imprezy kulturalne. 
 
WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH
 

1D – p. prof. Barbara Wysota 
1F – p. prof. Krystyna Laszczyk 
1G – p. prof. Jadwiga Podsiadła 
1H – p. prof. Robert Trojszczak 
1L – p. prof. Monika Grzelak 
1a – p. prof. Katarzyna Krawczyk 
1b – p. prof. Waldemar Grzesiak 
1c – p. prof. Aleksandra Dutkiewicz

 

W NUMERZE: 
 
• O wakacyjnej pracy młodzieży – piszemy na s. 2; 
• Naszych nowych nauczycieli – przybliżamy na s. 3-4; 
• Jak było na wycieczce do Charłupi Małej – przeczytasz 
na s. 4; 
• Zdjęcia z wycieczki do Charłupi Małej – obejrzysz na s. 5
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 6; 
• O muzyce – piszemy na s. 7; 
• Z poezją – spotkasz się na s. 8; 
• O konkursie wiedzy kosmicznej – informujemy na 
s. 10. 

(fot. p. prof. J. Gruszka)

  
A jak było na rajdzie „Sieradzkiego Szwędaczka”? 

– sprawdź na s. 9. 
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Wakacyjne dochody młodzieży 
 

Coraz częściej młodzi ludzie, w tym głównie 
studenci, podczas wakacji podejmuje się różnych 
zajęć zarobkowych. 

Niektórzy z konieczności, aby dopiąć roczny 
budżet na studiach lub też wesprzeć gospodarstwo 
domowe rodziców, inni chcąc zarobić na lepsze 
wakacje, zdobyć doświadczenie, czy też choćby i po 
to, by poznać coś nowego i przeżyć przygodę. 

Głównym powodem podjęcia wakacyjnej pracy 
są bez wątpienia pieniądze, a te większe zarobić 
można za granicą. Parę miesięcy wakacji może 
w zupełności wystarczyć na opłacalny wyjazd 
zarobkowy czy to na własną rękę, czy też w oparciu 
o agencję, czy też inną instytucję pośrednictwa 
pracy. Stosunkowo najbezpieczniejszą, choć niezbyt 
tanią opcją, są tutaj zorganizowane wyjazdy 
zarobkowe dla studentów. 

Rodzaje wakacyjnych prac są różnorodne. 
Młodzi ludzie decydują się na pracę u rodziny 
(często na wsi), na pobliskich budowach, w magazy-
nach, w kawiarniach lub barach. Wyjeżdżają do 
turystycznych miejscowości w kraju, bądź też 
decydują się na pracę za granicą. W co piątym 
domu, w którym są dzieci w wieku szkolnym, 

przynajmniej jedno w czasie wakacji pracowało 
zarobkowo. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie 
najrzadziej pracowali uczniowie szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów – ankietowani, którzy przy-
znawali, że mieszkające z nimi dzieci w wieku 7–12 
oraz 13–15 lat pracowały w wakacje, stanowią około 
6%. Aktywność zarobkowa była natomiast częstsza 
wśród uczniów szkół średnich – przejawiała ją 
młodzież z niemal jednej trzeciej rodzin, w których 
są osoby w wieku 16–19 lat, stanowią około 30%. 

W minione wakacje pracowało niemal dwie 
trzecie (62%) uczniów. Ponad jedna trzecia z nich 
(36%) pracuje dorywczo, a nieliczni (7%) mają stałą 
pracę. Doświadczenia zawodowe ma za sobą więcej 
chłopców niż dziewcząt (odpowiednio 85 i 67%). 
Chłopcy niemal dwukrotnie częściej niż dziewczęta 
deklarują stałe lub dorywcze zatrudnienie, częściej 
również podejmują pracę wakacyjną. 

Jak widać młodzież stara się być samodzielna 
i próbuje pomóc rodzicom. Dobrze to o niej 
świadczy. Znane jest przekonanie, że młodzież 
w dzisiejszych czasach nic nie robi. Jednak jak 
widać w tym wypadku, przekonanie to jest błędne. 

Przyg. Sylwia Mikołajczyk (4D)
 

 
 
 

ZAPRASZAJĄ Biblioteka Pedagog Psycholog Pielęgniarka 
Poniedziałek 800 – 1900 815 – 1345 - 800 – 1500 

Wtorek 800 – 1800 900 – 1215 1130 – 1430 800 – 1500 
Środa 800 – 1830 1200 – 1730   800 – 1100 800 – 1500 

Czwartek 800 – 1900 1015 – 1215 1130 – 1530 800 – 1030 
Piątek 800 – 1630 815 – 1200 - 800 – 1500 
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NASI NOWI NAUCZYCIELE 
 
„Kurier Zamkowy”: Co skłoniło Panią / Pana do pracy w nasze szkole? 
P. prof. Izabela Jabłońska-Gałaj: Praca zgodna z moimi zainteresowaniami kulinarnymi. 
P. prof. Szymon Czyż: Od zawsze chciałem uczyć w szkole średniej, dlatego jak tylko nadarzyła się okazja, nie 
zawahałem się i wybrałem właśnie tą szkołę. 
P. prof. Maciej Pawlak: Jestem nauczycielem prawa w technikum w Złoczewie i w Błaszkach. Pojawiła się 
możliwość nauczania mojego przedmiotu w Waszej szkole, więc podjąłem się tej pracy. 
 

„K.Z.”: Jakiego przedmiotu Pani / Pan uczy? 
I.J.-G.: Technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta, podstawy żywienia. 
Sz.Cz: Uczę przedmiotów zawodowych w klasach hotelarskich. Jest to organizacja pracy w hotelarstwie i zajęcia 
praktyczne. Myślę, że te przedmioty nie powinny sprawiać żadnych problemów, gdyż turystyka jest bardzo ciekawą 
branżą i łatwo się przyswaja wiadomości na jej temat. 
M.P.: Elementy prawa. 
 

„K.Z.”: Jak się Pani / Panu podoba w naszej szkole? 
I.J.-G.: Podoba mi się tutaj, ale jak bardzo, to jeszcze nie wiem. 
Sz.Cz.: Szkoła podoba mi się bardzo. Wszyscy są dla mnie bardzo życzliwi i pomocni. Dzięki temu pracuje mi się 
dobrze i mogę przyzwyczaić się do panujących tu warunków. 
M.P.: Po trzech tygodniach pracy trudno jeszcze coś powiedzieć na ten temat, ale na razie szkołę odbieram 
pozytywnie.  
 

„K.Z.”: Czy zawsze chciała Pani / chciał Pan zostać nauczycielem? 
I.J.-G.: Tak, ale myślałam też np. o pracy w policji, w laboratorium. 
Sz.Cz.: Nauczycielem chciałem być od zawsze, jednak początkowo moim marzeniem było uczyć języka angielskiego. 
W międzyczasie zainteresowała mnie jeszcze praca w turystyce, dlatego zdecydowałem się na takie studia. A teraz 
jestem szczęśliwy, że mogę połączyć moje ulubione dziedziny i wykładać zarówno język angielski jak i przedmioty 
związane z hotelarstwem i turystyką.  
M.P.: Około 10 lat temu zostałem zatrudniony jako opiekun dla młodzieży w ośrodku młodzieżowym. W tym czasie 
byłem także społecznym kuratorem dla nieletnich. Z tych zajęć ewolucyjnie doszedłem do pracy nauczycielskiej. 
 

„K.Z.”: Jak układa się Pani / Panu współpraca z naszymi uczniami? Sprawiają dużo trudności czy są raczej 
chętni do pracy? 
I.J.-G.: Powiem jednym słowem: różnie. 
Sz.Cz.: Myślę, że nie jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, że trafiły mi się bardzo dobre klasy. Póki co dobrze mi się z 
nimi współpracuje i mam nadzieję, że tak już pozostanie. Nie sprawiają, żadnych trudności wychowawczych, uważam 
ich za sympatycznych, otwartych i inteligentnych ludzi, którzy wiedzą czego chcą i mają coś mądrego do 
powiedzenia. 
M.P.: Na razie odnoszę wrażenie, że się wzajemnie obserwujemy, nikt się specjalnie nie wyróżnia na plus lub minus; 
uczniowie – póki co – trudności nie sprawiają, ale chęci do pracy także nie zauważyłem. 
 

„K.Z.”: Co najbardziej lubi Pani / Pan w pracy z młodzieżą? 
I.J.-G.: Lubię, gdy uczniowie spełniają moje oczekiwania oraz gdy widzę efekty mojej pracy. 
Sz.Cz.: Praca z młodzieżą dodaje mi skrzydeł. Staram się być otwarty na ludzi i chce mieć z nimi jak najlepszy 
kontakt. Nie ukrywam, że niewielka różnica wieku między nami bardzo w tym pomaga. Poza tym możliwość 
nauczania daje mi dużo satysfakcji szczególnie, gdy ktoś chce z tej wiedzy skorzystać i docenia moje zaangażowanie. 
M.P.: Chwile, kiedy widzę zainteresowanie i zaangażowanie, co samo w sobie powinno przynieść pozytywne efekty. 
 

„K.Z.”: Czy lubiła Pani / lubił Pan szkołę i uczenie się, gdy była Pani / był Pan nastolatkiem? 
I.J.-G.: Czasami. Milej wspominam lata studiów. 
Sz.Cz.: Lubiłem naukę, ale tylko te przedmioty, które mnie najbardziej interesowały. Nigdy nie byłem typem kujona. 
Szkoła była dla mnie miejscem, gdzie mogłem widywać się z przyjaciółmi, a nauka była po prostu nieodłącznym jej 
elementem. 
M.P.: Będąc nastolatkiem traktowałem szkołę jako aparat represji i zniewolenia oraz instytucję, która ogranicza moją 
wolność osobistą. Tylko że nastolatkiem to ja byłem w okresie schyłkowego, kryzysowego PRL-u. 
 

„K.Z.”: Co lubi Pani / Pan robić w wolnym czasie? Czy ma Pani / Pan jakieś hobby? 
I.J.-G.: Czytam książki – thrillery medyczne, chętnie oglądam programy kulinarne (bardzo lubię oglądać programy 
kulinarne Makłowicza), lubię zwiedzać, lubię też centra handlowe. 
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Sz.Cz.: Chyba nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli powiem, że moje hobby to przede wszystkim podróże. Poza tym 
uwielbiam spotkania z przyjaciółmi, uczyć się języków obcych, muzykę, dobry film, książki kryminalne.  
M.P.: Rozwijać umysł, ducha i ciało, tzn. czytać dużo książek, jeździć na rowerze, grać w piłkę nożną. 
 

„K.Z.”: Czy jest jakaś cecha charakterystyczna, która odróżnia naszą szkołę od innych? 
I.J.-G.: Myślę, że różnorodność zawodów. 
Sz.Cz.: Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ zbyt krótko tu pracuję.  
M.P.: Krótkie przerwy i specyficzne położenie. 
 

„K.Z.”: Woli Pani / Pan swobodny kontakt z uczniami czy raczej rygor i zasady? 
I.J.-G.: Zależy to od sytuacji i ucznia. Powiem tak: wszystko z umiarem. 
Sz.Cz.: Jestem wymagający jeśli chodzi o nauczanie, mam swoje zasady, jednak nie stawiam na rygor i zastraszanie. 
Chcę być dobrym nauczycielem, aby później każdy mógł spożytkować tę  wiedzę do własnych celów. Jednakże zależy 
mi na dobrym kontakcie z młodzieżą. Lubię, gdy na moich lekcjach uczniowie chętnie ze mną współpracują 
i wymieniają swoje poglądy. Rozmawiam często z nimi także na luźne tematy, gdyż pozwala to budować dobre 
relacje.  
M.P.: Nasze wzajemne prawa i obowiązki są jednoznacznie określone. Jeżeli będziemy ich przestrzegać, nie będzie 
potrzeby stosowania rygoru. 
 

„K.Z.”: Czy jest Pani zadowolona / Pan zadowolony ze swej pracy? 
I.J.-G.: Średnio. 
Sz.Cz.: Tak, czuję się spełniony jako nauczyciel i ta praca daje mi mnóstwo satysfakcji.  
M.P.: Myślę, ze zadowolenie czy niezadowolenie to nie są stany utrwalone. Raz jest lepiej, drugi raz gorzej. 
 

„K.Z.”: Czego Pani / Pan nie toleruje na lekcjach? 
I.J.-G.: Rozmów i braku zainteresowania tematem. 
Sz.Cz.: Na swoich lekcjach wymagam wzajemnego szacunku. Zawsze respektuję zdanie swoich uczniów i wszystkich 
traktuję jak równych sobie. Nie toleruję lekceważącego zachowania wobec mnie i innych uczniów, a także 
aroganckich odzywek.  
M.P.: Wszelkich form przeszkadzania, gadania, prób spożywania posiłków, napojów, spóźnień itp. 
 
„K.Z.”: Jakie ma Pani / Pan plany na przyszłość? 
I.J.-G.: Żadnych rewolucji życiowych już nie przewiduję, choć mam jeszcze sporo marzeń. 
Sz.Cz.: Zrealizowałem już plany związane z wykształceniem i pracą, więc póki co w najbliższej przyszłości chcę 
założyć rodzinę. 
M.P.: Nie wybiegam za daleko w przyszłość, skupiam się na teraźniejszości. Jeżeli właściwie przeżyjemy 
teraźniejszość, to przyszłość też będzie w porządku. 
 

„K.Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 
Malwina Kamiennik & Monika Skowron (2D) 

 
NA PIELGRZYMCE DO CHARŁUPI MAŁEJ 

 
W czwartek 20 września klasy: 1D i 1H wybrały się 

na pielgrzymkę do Charłupi Małej. Pod opieką naszych 
nauczycieli: p. prof. D. Danielewskiego, M. Legezińskiej, 
M. Siniarskiej, R. Trojszczaka, B. Wysoty i J. Ziarnika  
mieliśmy okazję zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej 
Księżnej Sieradzkiej. 

O 9.00 stawiliśmy się na zbiórce koło „Lidla”, po 
czym wyruszyliśmy w drogę. Na nasze szczęście pogoda 
nam dopisała i po pochmurnym i zimnym poranku 
niebawem na niebie ukazało się słońce. Wkrótce 
znaleźliśmy się na polnej dróżce prowadzącej do pięk-
nego, neogotyckiego kościoła w centrum wsi. 

Na miejscu podzieliliśmy się na dwie grupy: 
pierwsza weszła do kościoła, a druga udała się na zajęcia 
integracyjne z panią psycholog do domu pielgrzyma. 

Wewnątrz kościoła proboszcz parafii, ksiądz prałat 
Grzegorz Drzewiecki, opowiedział nam o historii 
i architekturze tej świątyni. Każdy miał również czas na 
indywidualną modlitwę i chwilę zadumy w ciszy. 
Główną „atrakcją” było dla nas odsłonięcie obrazu Matki 
Bożej Charłupskiej. 

Po ciekawym „wykładzie” księdza proboszcza grupy 
zamieniły się: klasa 1D poszła z księdzem prałatem do 
kościoła, natomiast 1H urządziła sobie grilla. 

Gdy skończyliśmy jeść przepyszne kiełbaski, 
rozgrzaliśmy się herbatą i wyruszyliśmy w drogę 
powrotną. Podziękowaliśmy za miło spędzony czas oraz 
gościnę księdzu Grzegorzowi Drzewieckiemu i autobu-
sem wróciliśmy do Sieradza. Z bagażem nowych 
doświadczeń i wrażeń udaliśmy sie do naszych domów. 

Anna Andrzejak (1H)
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NA PIELGRZYMCE DO CHARŁUPI MAŁEJ 
(fot. p. prof. Marta Siniarska) 
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KĄCIK KULINARNY MAGDALENY MARCHEWY 
 

Zupa krem z brukselki 
Składniki: 

 60 dag brukselki 
 litr dobrego rosołu lub esencjonalnego 

wywaru z jarzyn 
 1 szklanka śmietany kremówki, żółtko 

 łyżka mąki 
 3 łyżki zimnego mleka 
 szczypta cząbru, sól 
 cukier, biały pieprz 

 
Opłukaną brukselkę wrzucamy na wrzącą, lekko osoloną i ocukrzoną wodę (woda powinna tyko przykrywać brukselki) 

i gotujemy, nie przykrywając garnka, przez 10-15 min. gdy brukselka będzie miękka, miksujemy ją lub przerzucamy przez sito. 
Następnie łączymy ją z rosołem, zagotowujemy, dodajemy mąkę rozprowadzoną w zimnym mleku, zagotowujemy raz jeszcze 
i trzymamy na ogniu ok. 3 min. Doprawiamy do smaku. Po zdjęciu z ognia łączymy ze śmietaną lekko spienioną z żółtkiem 
i zaraz po przygotowaniu podajemy z paluszkami z ciasta francuskiego lub proszkiem ptysiowym. 
 

Żeberka jagnięce po grecku 
Składniki: 

 1 kg żeberek jagnięcych, oliwa 
 
Na marynatę: 

 5 łyżek oliwy 
 sok z cytryny 
 2 duże ząbki czosnku 

 sól, pieprz 
 łyżka posiekanego świeżego oregano lub łyżeczka suszonego 

 
W dużej misce mieszamy składniki marynaty: oliwę, sok z cytryny, drobniutko posiekany czosnek oraz oregano. 

Doprowadzamy do smaku. Umyte żeberka (można pokroić) wkładamy do marynaty i przykryte wstawiamy na 2 godziny 
do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie je odwracać. 

Żeberka odsączyć, ułożyć na grillu, piec powoli, aż staną się złocistobrązowe (ok. 30 min.). Co pewien czas odwracać, 
smarować oliwą i marynatą. 
 

Sałatka z malin i płatków owsianych 
Składniki: 

 6 łyżek płatków owsianych 
 łyżka miodu 
 7-10 posiekanych orzechów 

 duże jabłko 
 5-6 łyżek mleka 
 sok z ½ cytryny 

 maliny 
 truskawki 

 
Płatki owsiane zalać 6-8 łyżkami zimnej, przegotowanej wody. Następnie dodać do płatków łyżkę miodu i orzechy. Zostawić 

co najmniej na pół godziny. Przed podaniem dodać do płatków utarte duże jabłko. mleko, sok z cytryny, a także umyte i osączone 
truskawki i maliny. 
 

Tarta migdałowa z likierem amaretto 
Składniki: 

 20 dag mąki, kostka masła 
 opakowanie budyniu migdałowego 
 5 dag siekanych migdałów 

 10 dag cukru pudru,  
 2 żółtka 
 2 łyżki śmietany 

 
Na krem: 

 ½ l mleka, 2 łyżki mąki, 10 dag cukru, 5 żółtek, kieliszek likieru amaretto, 10 dag migdałów 
Ponadto: 

 50 dag śliwek, 5 dag posiekanych migdałów 
 

Z podanych składników zagnieść kruche ciasto, zawinąć w folię, włożyć do lodówki na 30 min.  
Ciastem wyłożyć natłuszczoną folię na tartę, uformować 4 cm rant. Ciasto nakłuć widelcem, przykryć pergaminem, obciążyć 

warstwą grochu. Piec 15 min. w temp. 180ºC.  
Migdały zemleć. Mleko zagotować ze zmielonymi migdałami. Żółtka ubić z cukrem, wymieszać z mąką, cały czas ubijając, 

wlewać gorące mleko. Stale mieszając, gotować krem ok. 2 min. 
Krem przestudzić, wymieszać z likierem, wyłożyć na tartę. Na wierzchu ułożyć połówki śliwek. 
Piec ok. 30 min. w temp. 180ºC. Wierzch tarty posypać posiekanymi migdałami. 

 
Smacznego!!! 
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SIERADZKA SCENA ROCKOWA 
 

W piątek 14 września odbyła się już III edycja 
Sieradzkiej Sceny Rockowej. Odrestaurowany rynek 
zdawał się znakomitym miejscem na taką właśnie 
imprezę: duża przestrzeń, „Sosna Cafe”, gdzie można 
było usiąść podczas zabawy. W tym roku swoją 
obecnością zaszczycił nas zespół „Pigułka”, którego 
mieliśmy okazję poznać już podczas I edycji. Skład 
zespołu: Marcin Sosnowski (wokal, gitara), Marcin Celej 
(wokal, perkusja), Mateusz Szymczak (gitara basowa). 

Nie mogło zabraknąć także zespołu „OVO” 
z Sieradza, który również był obecny na wcześniejszym 
koncercie. Skład zespołu: Jakub Kuras (wokal), Marcin 
Celej (perkusja), Mariusz Pokora (gitara basowa), Arnold 
Świtała (gitara, chórki). 

Pewnie wielu kojarzy chłopaków z „OVO” 
i „Pigułki”, ponieważ są miejscowi. Jednak na 
Sieradzkiej Scenie Rockowej był jeszcze jeden zespół, 
który okazał się dużym zaskoczeniem. Mowa o „The 
Purple Orions” z Kalisza. Interesujące jest to, że brak 
w tej grupie osób pełnoletnich. Zespół składa się z piątki 
dzieci. Najmłodsze ma 8, a najstarsze 14 lat. Świadczy 
to o tym, że cięższą muzykę można mieć we krwi 
od najwcześniejszych lat. 

Szczerze mówiąc zawiódł mnie ten piątkowy 
koncert. Mogę go porównać np. do I edycji. Scena była 
wówczas ogrodzona, można było podejść do barierki 
i być blisko występujących. Muzyka była głośniejsza za 
sprawą lepszego sprzętu. Przyszło dużo osób, które 
naprawdę chciały posłuchać i zatracić się w swojej 
ulubionej muzyce. Rozdawano  również darmowe płyty 
z koncertu. Panowała prawdziwa rockowa atmosfera. 
Gdy wracałam po koncercie do domu, nie słyszałam, 
miałam nadwyrężony kark, zdarte gardło, wszystko mnie 
bolało od pogo (taniec do cięższej muzyki). Ale byłam 
zadowolona, bo to był prawdziwy koncert. 

Natomiast III edycja nie wypaliła. Mimo 
ograniczonych kosztów można było imprezę lepiej 
zaplanować. Dojście do sceny nie było możliwe ze 
względu na stoły i krzesła, które zabarykadowały 
przejście. Widok zasłaniały parasolki wznoszące się nad 
stołami. Liczba występujących osób spadła. Ludzi było 
znacznie mniej i niewielu przyszło dla muzyki, co dało 
się zauważyć po zakończeniu III edycji po ilości butelek 
leżących na całym rynku. To nie był koncert, raczej 
słuchanie muzyki w słuchawkach, co i rusz zakłócane 
śmiechem pijanych osób. Coraz mniej ludzi idzie na 
koncert dla zespołu, by się wyszaleć. Teraz dla wielu jest 
to, niestety, tylko pretekst do picia. Jestem szczerze 
zaniepokojona i zniesmaczona tym, co dzieje się 
z naszym społeczeństwem. Pragnę wierzyć, że następna 
Sieradzka Scena Rockowa będzie wydarzeniem 
kulturalno-rozrywkowym, a nie popeliną. 

Natalia Marchewa (1G) 
 

„PAKTOFONIKA” 
 

Każdy, kto słucha hip-hopu na pewno wie sporo 
o „Paktofonice”, ale są też tacy, którzy kompletnie nie 
wiedzę NIC o tym zespole. Zacznę może od członków 
tego zespołu: „Fokus” – Wojciech Alszer, „Rahim” – 
Sebastian Salbert oraz nieżyjący już od 12 lat „Magik”, 
czyli Piotr Łuszcz. Grupa ta rozpoczęła karierę w 1998 r. 
przez „Fokusa”, a zakończyła w 2003 r. trzy lata po 
tragicznej śmierci Piotra Łuszcza.  

Ich pierwsze piosenki (Priorytety, Gdyby i Ja to ja) 
zostały napisane w 1998 roku w październiku. Grupą tą 
zainteresowała się wytwórnia R.R.X., z którą podpisali 
kontrakt. Po jakimś czasie kontrakt został zerwany. 
W 2000 roku grupa podpisała kontrakt z wytwórnią 
Gigant Records. Tego samego roku pojechali na wakacje 
do Niemiec, gdzie napisała piosenkę 2kilo razem 
z niemieckimi artystami. 18 grudnia 1998 r. ukazała się 
pierwsza płyta zespołu, zatytułowana „Kinematografia”.  
Na tej płycie znalazły się utwory Chwile ulotne i Jestem 
Bogiem, które cieszyły się  popularnością w Polsce. 
26 grudnia 2000 roku, osiem dni po premierze debiutu, 
rankiem o godzinie 6.15 „Magik” (Piotr Łuszcz) 
wyskoczył przez okno ze swojego mieszkania. W stanie 
krytycznym został przywieziony do szpitala. Około 
godziny 6.45 zmarł. 21 marca 2003 roku zespół zagrał 
pożegnalny koncert w „Spodku” w Katowicach. Razem 
z biletami uczestnicy koncertu otrzymywali płytę z ich 
nagraniami. 16 grudnia 2008  r. została wydana książka 
Macieja Psiuka Paktofonika – Przewodnik Krytyki 
Politycznej, obejmująca scenariusz do filmu o zespole 
i ostatnich latach życia Piotra „Magika” Łuszcza. Rok 
później rozpoczęto prace nad ekranizacją scenariusza. 
Reżyserem filmu Jesteś Bogiem został Leszek Dawid. 

Pierwsze sceny do filmu zostały nakręcone 
w Katowicach w 2011 roku. Jego prapremiera odbyła się 
w maju 2012 roku podczas 37. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Paulina Gajewska (1F) 
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KĄCIK POETYCKI 
 

Wyznanie 
 
Widzisz we mnie same wady, 
mówisz jak ci ze mną źle. 
Znów spisujesz nas na straty, 
lecz ja ciągle wierzę, że. 
Przyjdzie kiedyś taki moment, 
przyjdzie taki dzień. 
Dotkniesz moich ciepłych dłoni, 
czule spojrzysz i przytulisz mnie. 
 
Widząc Twoją piękną postać,  
widzę całe życie swe. 
Ty odchodzisz gdzieś daleko,  
tam gdzie już nie znajdę Cię. 
 
Lecz już nigdy się nie zmienię,  
żal mi tylko tamtych chwil, 
zawsze będziesz moim marzeniem 
wciąż o Tobie będę śnić.  
 

Słońce 
 
Łapię pierwsze promienie Słońca 
i potrafię je objąć 
swoim bladym ciałem. 
Słońce pędzi za mną 
niczym wariat za szczęściem. 
Słońce jest obok mnie! 
Słońce jest mnie. 
Słońce dla chwili wytchnienia . 
Lubię powracać do życia, 
gdy Słońce wpatruje się w moje oczy. 
 

Zamierzchłe czasy 
 
Dzisiaj nie znalazłam sposobu na bycie spokojną,  
Dzisiaj nie wiem czy zasypiać lub przestawać. 
Dzisiaj nie znalazłam szczęścia.  
znalazłam tylko rozczarowanie 
Chce zrozumieć, dlaczego jest tak, 
że w życiu nic nie pozostaje takie samo. 
 

Motyle 
 
Wszystko się kiedyś kończy i zaczyna. 
Mamy tyle marzeń do spełnienia. 
Serca zranione, niespełnione, 
szukają dróżki swojej. 
Czasami się zdarza, że zabłądzimy… 
A potem  się stoczymy. 
Wtedy warto pamiętać, że  
piękne chwile są jak motyle - 
znikają, odlatują, 
jeśli chcesz powracają. 

 
 

Zaczaruj 
 
Zaczaruj mnie jak wtedy, 
Rozkochaj mnie w sobie jeszcze raz. 
Spraw, by serce biło tak jak niegdyś, 
Olśnij moją duszę, skradnij mój świat. 
 
Tak, jak tamtego dnia, chcę poczuć 
smak Twoich słodkich ust.  
Prowadź mnie do krainy, 
tam gdzie rozkosz, miłość jak miód. 
 
Zabierz mnie w otchłań rozkoszy. 
Moje serce nutę namiętności nosi. 
Twoje ciepłe spojrzenie topi mojej duszy lód. 
 

Kryzys 
 
Kryzys w państwie trwa. 
Ceny idą w górę - 
taki mamy czas. 
Chodź miało być lepiej, 
jest coraz gorzej. 
 
W rządzie jak zwykle 
walka o władzę, 
jeden od drugiego chce czuć się ważniejszym. 
 
A gdzie dobro państwa? 
Pyta każdy obywatel. 
To przez kryzys! 
Odpowiada pewnie władza. 
 

Myślałam 
 
Myślałam, ze uda mi się 
dopiąć swego… 
Myślałam, że to jest życie,  
zazdrośćcie  mi tego! 
Tak właśnie myślałam, 
aż pękam dziś z dumy. 
 
A teraz gdzie jesteś? 
Zostawiłeś mnie z pełną walizką 
i pustym uśmiechem. 
Z twarzą zamoczoną w płaczu, 
i sercem wysuszonym w kawałkach. 
 
I jeszcze nie rozumiem... 
dlaczego  odszedłeś. 
Także nie rozumiem.. 
dlaczego przyszedłeś. 
 
Ale to prawda, że nic nie jest takie samo bez ciebie. 
 

Lark 
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NOWY KIERUNEK W NASZEJ 
SZKOLE! 

 

Wraz z nadejściem kolejnego roku szkolnego w 
szkole pojawił się nowy kierunek kształcenia – technik 
organizacji reklamy. Jest to nowy kierunek będący 
odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Przez cztery lata 
nauki uczniowie zdobywać będą wiedzę na temat: 
marketingu, psychologii reklamy, organizacji reklamy. 
Będą ćwiczyć również umiejętności praktyczno 
zawodowe na lekcjach w pracowni multimedialnej, 
pracowni plastyczno-technicznej a także pracowni 
reklamy. 

Podczas nauki szczególny nacisk kładziony będzie 
na kształtowanie takich cech oraz postaw jak: 
komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność 
w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, 
kształtowania prawidłowych stosunków interpersonal-
nych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się 
do zasad, praw, etyki zawodowej. 

Zawód technika organizacji reklamy jest zawodem 
szerokoprofilowym, wymaga on bowiem łączenia ze sobą 
między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, 
psychologicznej, a także lingwistycznej. To zajęcie dla 
osób uzdolnionych artystycznie, umiejących kreować 
własny wizerunek i zmieniać otoczenie. Kierunek ten jest 
przeznaczony dla wszystkich interesujących się reklamą 
w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, począwszy od 
pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami 
reklamowymi, poprzez tworzenie kampanii reklamowych 
dla firm, projektowanie graficzne reklam, tworzenie 
tożsamości wizualnej przedsiębiorstw, po prowadzenie 
własnej agencji reklamowej. 

Absolwent tego kierunku ma możliwość podjęcia 
pracy w agencjach public relations, działach marketingu 
i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, 
biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego 
przekazu, a także w agencjach scenariuszowych, 
agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii 
publicznej.  

Magdalena Bogus (1F) 
 

„Sieradzki Szwędaczek” 
 

X Rajd „Sieradzkiego Szwędaczka” Szlakiem Walk 
nad Wartą 1939 r. rozpoczął się o godzinie 8.00 w dniu 
22 września. Uczestnikami rajdu byli uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 
drużyny reprezentujące zakłady pracy: Policji, Wojska 
Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, organizacje 
społeczne, młodzieżowe, emeryci i renciści oraz 
członkowie ich rodzin. Z naszej szkoły w rajdzie wzięli 
udział: Oliwia Bakalarczyk (2G), Sylwia Mikołajczyk 
(4D), Robert Podsiadły (4G) i Małgosia Szymala (1F) 
pod opieką p. prof. Jacka Gruszki. 

Pieszo i na rowerach przy nie najlepszej pogodzie na 
rajd Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r. wybrało się  
ponad trzystu turystów. Wszyscy wyruszyli z placu 
Wojewódzkiego. 

 
Celem rajdu było: 

• Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad 
Wartą we wrześniu 1939 r. 
• Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolic 
Sieradza 
• Propagowanie znajomości przepisów ruchu drogowego 
dotyczącego pieszych i rowerzystów oraz zasad 
bezpieczeństwa 
• Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa 

Podczas Rajdu odbywały się  konkursy (konkurs 
wiedzy o ruchu drogowym; konkurs piosenki 
żołnierskiej, sprawnościowy na rowerach a także konkurs 
wiedzy o trasie rajdu i walkach nad Wartą w 1939 roku – 
w którym zajęłam III miejsce). 

Imprezę po raz dziesiąty zorganizowało koło PTTK 
„Sieradzki Szwędaczek” działające przy Komendzie 
Powiatowej Policji w Sieradzu. Zakończenie Rajdu 
odbyło się na terenie MOSiR w Rudzie o godzinie 15.30. 

Sylwia Mikołajczyk (4D) 
 

 
 

KOMUNIKATY 
 

28 VIII minęła 200. rocznica urodzin J. I. Kraszewskiego. 
Z tej okazji w naszej bibliotece można się zapoznać w okolicz-
nościową wystawą poświęconą życiu i twórczości tego pisarza. 

W czwartek 13 IX na wycieczkę do Państwowej Straży 
Pożarnej wybrała się klasa 1G pod opieką p. prof. M. Woźniak. 

W poniedziałek 17 IX na uroczystość z okazji Dnia 
Sybiraka udały się klasy 1G i 4G pod opieką p. prof. 
W. Grzesiaka. 

W piątek 28 IX o godz. 15.30 i 17.00 odbyły się pierwsze 
w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami. 

W zajęciach integracyjnych wzięły udział nast. klasy: 1F 
– 14 IX, 1L i 1a – 17 IX, 1D – 20 IX, 1G – 21 IX, 1H – 24 IX, 
1b – 26 IX i 1c – 2X. 
 

Pierwszy w roku szkolnym 2012/13 numer 
„Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w 
składzie: Anna Andrzejak (1H), Magdalena Bogus i 
Paulina Gajewska (1F), Malwina Kamiennik i Monika 
Skowron (2D), Sylwia Mikołajczyk (4D), Magdalena 
Marchewa (4G) i Natalia Marchewa (1G) pod opieką p. 
prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KĄCIK MŁODEGO NAUKOWCA – EKONOMISTY 
 

Bezrobocie w powiecie sieradzkim 
 

W powiecie sieradzkim od 2010 roku stale rośnie liczba 
bezrobotnych. W porównaniu z sąsiednimi powiatami 
bezrobocie zawsze było wyższe, ale teraz bez pracy jest już 
13,8 % mieszkańców. Wyniki z PUP w Sieradzu świadczą 
o tym, że kryzys nie omija naszego regionu. W samym 
styczniu zarejestrowało się już 1370 bezrobotnych, a to 
oznacza że w powiecie sieradzkim bez pracy jest prawie 7 i pół 
tysiąca mieszkańców. 

Kolejna zła informacja to taka, że tylko niewielki odsetek 
zarejestrowanych posiada prawo do zasiłku. Według statystyk 
nasz region przoduje w ilości bezrobotnych, dla porównania 
w powiecie zduńskowolskim jest ich o połowę mniej. Stopa 
bezrobocia w powiecie sieradzkim jest wyższa o prawie 1,5 % 
w stosunku do ogólnej krajowej. 

Największy problem ze znalezieniem pracy mają kobiety 
i osoby, które od dłuższego czasu nie są aktywne zawodowo. 
Statystyki ogólnokrajowe są bardzo podobne. Liczby nie 
pozostawiają złudzeń – w 2011 roku wzrosła liczba bezrobot-
nych zwłaszcza wśród kobiet, osób do 25 roku życia, a także 
wśród niepełnosprawnych. W grudniu ubiegłego roku bez 

zatrudnienia pozostawało prawie 7 tysięcy mieszkańców 
powiatu sieradzkiego – to o 417 osób więcej niż w grudniu 
2010 roku. Jedynie w przypadku osób bez kwalifikacji 
zawodowych odnotowano spadek bezrobocia. 

Problem ze znalezieniem pracy mają również młode 
osoby, które dopiero co ukończyły szkołę. W 2011 roku było 
ich 627. Prawie o 600 osób wzrosła liczba bezrobotnych wśród 
tych, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć pracy. 

Coraz poważniejszy problem w znalezieniu pracy mają 
osoby w najstarszych grupach wiekowych (45-54 lata 
i powyżej 55 lat).Te grupy w najmniejszym stopniu korzystają 
z istniejącej koniunktury gospodarczej, a w przypadku osób 
powyżej 55 roku życia obserwuje się stały wzrost liczby 
bezrobotnych. Przeszkodą do przezwyciężania problemu 
bezrobocia w tej grupie wiekowej są jej charakterystyczne 
cechy utrudniające aktywizację zawodową (np. ograniczone 
możliwości przekwalifikowania, słaba mobilność). 

Powszechnie znana jest prawidłowość, że im dłużej ktoś 
pozostaje bezrobotnym ty trudniej jest mu podjąć pracę. 

Sylwia Mikołajczyk (4D)
 

KONKURS WIEDZY KOSMICZNEJ !!! 
 

„POLSKA W EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ” 
 

Zapraszamy wszystkich miłośników i entuzjastów fizyki do aktywnego uczestniczenia w zabawie! 
 

Każdy z uczestników konkursu musi odpowiedzieć na 5 pytań szczegółowych i na 1 pytanie/ zadanie 
problemowe sprawdzających zdobytą wiedzę w dziedzinie badań kosmicznych i satelitarnych. Termin doręczenia 
odpowiedzi do Nauczyciela Fizyki mija 2 października 2012 r. 
 
PYTANIA KONKURSOWE: 
Pytania szczegółowe: 
1 Które kraje przystąpiły do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ciągu ostatnich 10-ciu lat? 
2 Jak nazywa się misja ESA do komety w celu zbadania jej otoczenia i powierzchni jądra? 
3 Jak nazywała się sonda ESA, która dotąd jako jedyna przelatywała nad biegunami Słońca? 
4 Na jakiej misji ESA odbywa obecnie swą podróż do celu polskiej konstrukcji „elektryczny młotek” do badania 
powierzchni ciał niebieskich? 
5 Na księżycu jakiej planety wylądował próbnik konstrukcji ESA z polskim przyrządem na pokładzie do mierzenia 
temperatury? 
Pytania / zadania problemowe: 
6. Zaprojektuj marsjański habitat z uwzględnieniem miejsca wybudowania go na Marsie – technika dowolna (rysunek, 
makieta, itp.). Projekt musi zawierać opis. 
7. W jaki sposób misja Cassini-Huygens pogłębiła wiedzę o Saturnie oraz jego najbliższym otoczeniu (pierścień, księżyce)? 
8. Opisz czym różni się Kosmiczny Teleskop Herschel od innych teleskopów kosmicznych i naziemnych. 
9. Zaplanuj misję satelity do obserwacji wybranego elementu ziemskiego środowiska (np. opadów, zachmurzenia, zabudowy, 
oceanów, ozonu, itp.). Uzasadnij wybór elementu środowiska, zastanów się nad wyborem stosownej orbity dla satelity. 
10. Przeanalizuj lokalizację najważniejszych kosmodromów na świecie. Wskaż prawidłowości w wyborze lokalizacji. Na tej 
podstawie określ, gdzie w Polsce mógłby powstać kosmodrom. 
11. Rozważ możliwości budowy kopalni surowców mineralnych na planetoidach. Jakie pierwiastki można by w ten sposób 
pozyskać, jakie planetoidy wchodzą w grę, jak mogłaby wyglądać misja kosmiczna realizująca takie zadania? 
12. W jaki sposób satelity potrafią dostarczyć informacji o wysokości terenu, nad którym przelatują (na Ziemi, na innych 
planetach)? 
13. Porównaj krajobraz księżyców Galileuszowych Jowisza z krajobrazem Księżyca ziemskiego. Wyjaśnij, dlaczego 
wspomniane księżyce Jowisza są tak aktywne, a księżyc Ziemi nie. 
 

Więcej informacji na ten temat u p. prof. A. Dutkiewicz – nauczyciela fizyki. 


