
ZAKOŃCZYŁ SIĘ I SEMESTR

„SIEDMIU WSPANIAŁYCH”

1. Jakub Frątczak (1L) – śr. ocen: 4,75

2. Jarosław Kurowski (3B) – śr. ocen: 4,61

3. Aneta Gwiazda (4E) – śr. ocen: 4,42

4. Anna Gwiazda (2D) – śr. ocen: 4,38

5. Marcin Jankowski (3B) – śr. ocen: 4,38

6. Magdalena Jędrzejewska (2A) – śr. ocen: 4,35

7. Ewa Stempień (4F) – śr. ocen: 4,33

Gratulujemy!!!
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WYNIKI KLASYFIKACJI

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO
Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI BIBLII I MITOLOGII

(konkurs odbył się 12 i 15 I 2007)

Klasa 1A 1B 1D 1F 1L 1U Najlepsi (12 pkt):
Zdobyte punkty 233,5 238 140 216 241,5 215 S. Garbowska (1A)
Liczba uczniów 29 29 27 27 28 26 P. Pałucka (1A)
Średnia arytmetyczna 8,06 8,21 5,19 8 8,63 8,27 M. Kasprzak (1L)
Miejsce IV III VI V I II A. Spętana (1L)
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STUDNIÓWKA 2007

„Chwilo trwaj, jesteś taka piękna"
Tymi właśnie słowami pani dyrektor Magdalena Marciniak rozpoczęła tegoroczną studniówkę.
Bal rozpoczął się o godz. 20.00 w Urzędzie Miasta. Wszyscy od dawna czekali na tę noc. Przygotowania

trwały  od  początku  roku  szkolnego.  Nie  brakowało  kłótni  i  sporów  co  do  wystroju  sali  oraz  zespołu,  ale
na szczęście wszystko się udało. Wszyscy uczestnicy balu, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, wspaniale się
prezentowali. Bal rozpoczął się oczywiście polonezem. Nikt się nie pomylił, nie zapomniał kroków, cały polonez
trwał  około  15  minut  i  wypadł  wspaniale.  Oczywiście  zawdzięczamy  to  naszym  kolegom i  koleżankom  oraz
nauczycielom, którzy poświęcili wiele czasu i sił na przygotowanie wielu figur. Nauczyciele często zostawali z nami
po zajęciach. Jednak na balu mogliśmy podziwiać efekty ich pracy.

Studniówka  przebiegała  spokojnie,  wszyscy  bardzo dobrze  się  bawili.  Kiedy  zespół   „Dinozaury"  zagrał
pierwszy utwór, sala wypełniła się po brzegi parami. Nikt nie spodziewał się, że przy pierwszym tańcu wszyscy
wspólnie  ruszą  na  parkiet.  Atmosfera  była cudowna.  Uczniowie  bawili  się  zazwyczaj  klasami,  m.  in.  dlatego,
by ułatwić pracę kamerzystom. Grono pedagogiczne również bardzo dobrze się bawiło, nie tylko miedzy sobą, lecz
także z uczniami. Tego wieczoru nikt nie myślał o nauce ani o tym, że w poniedziałek trzeba znów iść do szkoły.

Jeśli  chodzi  o  menu,  to  wszyscy  byli  zaskoczeni  dwa razy:  gdy  na  salę  wniesiono  pieczone  prosięta,
a później piętrowy tort. Wszystko było bardzo smaczne. Musimy także wspomnieć o obsłudze, która zawsze dbała,
by stoły nie pozostawały puste. Studniówka trwała do 5.00, wszyscy się tak dobrze bawili, że nawet nie zauważyli,
że trzeba już wracać do domów. Na szczęście były jeszcze „poprawiny”.

To na co tak długo czekaliśmy, skończyło się w mgnieniu oka, pozostały tylko wspomnienia i liczne zdjęcia.
Często mówiono nam, że studniówka to najpiękniejszy bal w życiu.  Teraz, kiedy już  jesteśmy po studniówce,
możemy z całą pewnością stwierdzić, że tak właśnie jest, ponieważ zabawa była wspaniała. Na pewno chwile te
na zawsze pozostaną w naszej pamięci i w naszych sercach.

Paulina Płaczek

Takiej studniówki jeszcze nie było!
Jako  pierwszy  rocznik  wprowadziliśmy następujące  podstawowe zmiany:  zespołu  i  obsługi.  Rezygnacja

z kabaretu pozwoliła na dodatkową godzinę dobrej zabawy. Atmosfera na studniówce była bardzo miła, maturzyści
i nauczyciele razem się bawili i – jak nam wiadomo – wszyscy bawili się świetnie.

Mamy  nadzieję,  że  nasze  samopoczucie  po  egzaminie  maturalnym  będzie  równie  radosne  jak
po studniówce. Życzymy tego wszystkim uczestnikom balu.

Joanna Czapnik, Paweł Pawlak, Małgorzata Simiot, Karolina Popławska
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Wypowiedzi nauczycieli o studniówce:

Studniówka od zawsze jest uroczystością wyjątkową dla uczniów, ich rodziców i nauczy-
cieli. Tegoroczny bal maturalny był z pewnością dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem.

Po  krótkim  przemówieniu  pani  dyrektor  oraz  zaproszonych  gości  z  ogromną
przyjemnością mogliśmy obejrzeć poloneza zaprezentowanego przez wybranych maturzystów.
Było to naprawdę piękne „widowisko”. Uczniowie z gracją i wdziękiem wykonali ten wspaniały
narodowy taniec.

Następnie wszyscy udali  się do suto zastawionych stołów. A były one nie tylko pięknie
udekorowane, ale przede wszystkim wypełnione i często uzupełniane wspaniałymi potrawami.
Wśród  nich  szczególne  wrażenie  wywołały:  pieczone  prosię  i  piętrowy  tort.  Oczywiście  nie
zabrakło też wielu innych smakołyków: zimnych przystawek, gorących dań, deserów i owoców.

Głównym „punktem” programu była jednak zabawa taneczna. Zespół „Dinozaury” spisał
się na medal. Zabawa trwała do białego rana.

P. Prof. Maria Plesiewicz
 

Ta  noc  pozostanie  w  mej  pamięci  na  zawsze.  Planowałam  wrócić  do  domu  o  1.00,
a zakończyłam  zabawę  po  3.00.  Polonez  w  wykonaniu  naszych  uczniów  to  był  prawdziwy
spektakl. Orkiestra sprawdziła się – przez całą noc bawiliśmy się wszyscy i to bardzo dobrze.
Zadziwiły mnie „atrakcje” kulinarne – smaku czteropiętrowych tortów nie zapomnę nigdy.

Dziękujemy organizatorom tegorocznego balu studniówkowego, że umożliwili nam w tak
miłej atmosferze spędzić tę noc z naszymi uczniami. Myślę, że oni – przyszli maturzyści, główni
bohaterowie  tego niezapomnianego wieczoru –  są  również  zadowoleni.  Teraz pozostaje im
odliczać dni do egzaminu maturalnego i oczywiście uczyć się.

P. Prof. Katarzyna Pilc-Vinci

KOMUNIKATY

W listopadzie 2006 r.  odbył  się  szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Wzięło
w nim udział 12 uczniów. Do zawodów okręgowych zakwalifikowali się: Karolina Kwiatkowska
(4E) i Przemysław Pawlak (3E). Zawody okręgowe olimpiady zostały przeprowadzone w Łodzi
6 stycznia. Uczniów przygotowywała p. prof. Barbara Wysota.

W etapie szkolnym XI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowych i Menedżerskich, które
odbyły się w listopadzie wzięło udział 35 uczniów. Do zawodów okręgowych zakwalifikowali się
Dominik  Buchla,  Karolina  Kwiatkowska,  Sylwia  Majchrzak,  Paulina  Wlazła  (4E)  oraz  Ewa
Stempień  (4F).  Zawody okręgowe odbyły się  12 stycznia w Kutnie.  Uczniów przygotowywała
p. prof. Renata Miśkiewicz.

4  grudnia  28  uczniów  z  klas  3-4  wzięło  udział  w  Olimpiadzie  Wiedzy  o  Regionie
i Przedsiębiorczości. Do II etapu zakwalifikowali się: Karolina Kwiatkowska, Justyna Osmulska,
Paulina  Wlazła  (4E)  oraz  Przemysław  Pawlak  (3E).  Zawody  odbędą  się  16  lutego  w  Łodzi.
Uczniów przygotowują p. prof. A. Grodecka i B. Wysota.

18 stycznia o godz. 1700 w sali  111 Samorząd Uczniowski zorganizował  wieczór poetycki
„Śpieszmy  się  kochać  ludzi,  bo  tak  szybko  odchodzą”,  poświęcony  twórczości  zmarłego  rok
temu ks. Jana Twardowskiego. Twórczości tego poety została poświęcona także osobna wystawa
w gablotach na I piętrze przygotowana przez Ewelinę Skotnicką i Joannę Stasiun (3B).

Zajęcia z psychologiem zaplanowano 24 stycznia dla klasy 1L (lekcje 7-8, sala 116) oraz 1a
(lekcje 9-10, sala 208).

! HUMOR !
Spotykają się dwie koleżanki. Jedna mówi do drugiej:
- Ty wiesz,  mój mąż to anioł. 
A druga:
- A mój jeszcze żyje.

Małżeństwo w kinie ogląda romans.
- Jak myślisz - pyta zapłakana żona - czy oni w końcu się
pobiorą?
- Na pewno. Takie filmy zawsze kończą się tragicznie.
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Co wiemy o naszych
wychowawcach?

Quiz  ten  pokazuje,  co  uczniowie
wiedzą  o upodobaniach swoich wychowaw-
ców.  Pierwsza  została  „sprawdzona”
wychowawczyni  klasy  II  A,  p.  prof.  Anna
Grodecka.  Oto  czego  dowiedzieliśmy  się
o „preferencjach”  p.  prof.  Anny  Grodeckiej
(A. G.)  oraz  czy są  one trafnie  postrzegane
przez jej klasę:

A. G. Kl. 2A Opcja 1 Opcja 2 A. G. Kl. 2A Zgodność
X Kawa czy Herbata X 0p

Pomarańcza czy Jabłko X X 1p
Siatkówka czy Skoki narciarskie X X 1p
Paryż czy Rzym X X 1p

X X Rower czy Samochód 1p
Róża czy Stokrotka X X 1p

X Samolot czy Pociąg X 0p
X Telewizor czy Komputer X 0p

Szkoła czy Dom X X 1p
Film czy Książka X X 1p

Suma 7/10

Wniosek: klasa 2A dobrze zna upodobania swojej wychowawczyni.

DIRTY DANCING

Hej, Droga Młodzieży! Wiem, że dla większości z Was to co stare jest nudne i zacofane, ale
chcę Wam udowodnić, że tak tym razem nie jest.

Jestem wielką fanką filmu Emila Ardolino pt. Dirty dancing. Akcja filmu rozgrywa się latem
1963 r.,  przed zamachem na J.  Kennedy'ego i  przed powstanie  zespołu  The Beatles.  Doktor
Jacke Hausman (Jerry Orbach) wraz z żoną Marjorie (Kelly Bishop), a także dwiema córkami:
Baby (Renifer Grey) i  Lisą  (Jane Bruckner),  wybrali  się  na wakacyjny turnus wypoczynkowy
do Kellermana.  Po  zaaklimatyzowaniu  się  w  ośrodku  Baby  wybiera  się  na  spacer,  po  czym
przypadkiem  trafia  na  imprezę  personelu  ośrodka  (na  której  być  nie  powinna).  Kolejnego
wieczoru dziewczyna dowiaduje się, że główna tancerka zatrudniona w ośrodku, Peny (Cyntia
Rhodes), ma problem: jest w ciąży. Baby postanawia jej pomóc. Zdaniem obu dziewczyn trzeba
usunąć ciążę, lecz Peny nie ma pieniędzy. Gdy córka doktora załatwia pieniądze, powstaje nowa
przeszkoda:  można to  zrobić  tylko  w czwartek,  kiedy Peny i  tancerz  Johnny Castle  (Patrick
Swayze) mają  występ w pobliskim ośrodku.  Pojawia się  pomysł,  by Baby zatańczyła zamiast
Peny. Decydują  się  na to,  choć  wiedzą,  że będzie to trudne do zrealizowania. Johnny i Baby
ćwiczą, a przy tym pojawia się coś  między nimi… co? – dowiecie się, gdy sami obejrzycie ten
film.

Polecam, jest on godzien Waszej uwagi. Myślę, że wielu z Was film ten przypadnie do gustu.
Miłego oglądania!

Gosik

Piąty w roku szkolnym numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Karolina Krupa (1F),
Klaudia Pałucka (1D), Paulina Pałucka (1A), Patryk Pałucki (2A), Paulina Płaczek (3A) i Małgorzata Stefaniak (2A)
pod kierunkiem p. prof. Grzegorza Brodackiego.
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ŚMIAĆ SIĘ CZY PŁAKAĆ ?
Wyboru uwag z pewnego dziennika dokonano za zgodą wychowawcy klasy.

G. J. pomimo próśb nauczyciela je na lekcji – 11 IX 2006 r.
K. K. używa niecenzuralnych słów na lekcji j. angielskiego – 14 IX 2006 r.
M. zachowuje się w sposób odbiegający od normy – 18 IX 2006 r.
Dziewczęta spóźniły się na lekcję 15 minut – 14 IX 2006 r.
K. K. zachowuje się arogancko; opuścił samowolnie klasę o godz. 17.55 – 25 IX 2006 r.
D. M. systematycznie dezorganizuje proces lekcyjny – komentuje i jest nietaktowny –
25 IX 2006 r.
M. P. nie przynosi obuwia na zmianę i wulgarnie odnosi się do pracowników obsługi –
25 IX 2006 r.
G. D., K. K., P. M., M. D. nie wykonują poleceń nauczyciela, używają nieodpowiedniego
wulgarnego słownictwa – 28 IX 2006 r.
K. K. i M. D. z dużą determinacją przeszkadzają w prowadzeniu zajęć – 2 X 2006 r.
R. M., Z. K., Z. M. uciekli z lekcji historii – 16 X 2006 r.
J. P. i M. D. oszukują, przeszkadzają i nie stosują się do regulaminu – 18 X 2006 r.
A. M., J. P., A. T. zachowują się nieodpowiednio wobec koleżanki z klasy (obcinają włosy
E. Z.) - 25 X 2006 r.
M. D., D. K., S. R. używają niecenzuralnych słów na lekcji j. angielskiego – 30 X 2006 r.
M. D. i D. K. złapani na paleniu papierosów – 30 X 2006 r.
G. D. i K. K. spóźnili się na lekcję; z powodu nikotyny tracą słuch i poczucie czasu – 13 XI
2006 r.
M. uciekł z zajęć podstaw żywienia – 16 XI 2006 r.
M. P. nie reaguje na uwagi nauczyciela na przerwie – 20 XI 2006 r.
M.  znów  jest  niezrównoważony:  przeszkadza  i  grozi  nauczycielowi;  informacja
u P. Dyrektor – 20 XI 2006 r.
N. N. dokonała kradzieży na miejscu praktyk i została rozwiązana z nią umowa o pracę –
d.m.2006 r.
K. K. znów przeszkadza w prowadzeniu zajęć po i fizyki – 22 XI 2006 r.
K. K. żuje gumę na zajęciach i nie wykonuje poleceń nauczyciela; odmawia wykonania
poleceń nauczyciela; urządza sobie głupie żarty na lekcji; wychodzi z klasy wbrew woli
nauczyciela – 23 XI 2006 r.
M. W. używa telefonu komórkowego podczas zajęć j. niemieckiego – 16 XI 2006 r.
D. W. nieodpowiednio wyraża się o nauczycielach – 27 XI 2006 r.
K. K. utrudnia prowadzenie lekcji  oraz zachowuje się  bezczelnie wobec nauczyciela –
27 XI 2006 r.
M. D. i D. W. rozmawiają na lekcji – 27 XI 2006 r.
K. nie pracuje na lekcji, nie reaguje na uwagi nauczyciela; przeszkadza w prowadzeniu
zajęć – 29-30 XI 2006 r.
W. i D. zachowują się niepoprawnie na lekcji – 30 XI 2006 r.
B. B. odnosi się niegrzecznie do pań z obsługi i kłamie, że została zwolniona – 30 XI
2006 r.
K. przyłapany na paleniu papierosów w toalecie – 4 XII 2006 r.
K. przeszkadza na lekcji religii i przedsiębiorczości – 6 XII 2006 r.
M. C. i J. G. przyłapani na paleniu papierosów – 6 XII 2006 r.
W. D. nie zna zasad zachowania się w klasie – 11 XI 2006 r.
K. K. bije kolegę (agresja) na lekcji – 14 XII 2006 r.
K. K. wyrzucił zeszyt koleżanki przez okno – 14 XII 2006 r.
G. D. oszukuje – 20 XII 2006.
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NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W ostatnich  dniach  grudnia  2006  r.  księgozbiór  biblioteki  szkolnej  wzbogacił  się  o  około
30 nowych pozycji. Na szczególną uwagę zasługują dwie z nich:  Leksykon Miasta Sieradza. Praca
zbiorowa pod red. T. Olejnika oraz album Sieradz moje miasto.

Pierwsza  z  nich  to  publikacja  niemalże  encyklopedyczna  –  pierwszy  Leksykon  Miasta
Sieradza. Jest to rezultat ponad 40-letniej pracy zespołu 62 autorów ponad 600 haseł leksykonu.
Książka  ta  to  kompedium  wiedzy  o  Sieradzu  –  jego  historii,  najważniejszych  wydarzeniach,
uczestniczących w nich osobach oraz o czasach współczesnych. Leksykon odzwierciedla teraźniejszy
stan  wiedzy  o  mieście,  a  także  intelektualne  aspiracje  i  możliwości  sieradzkiego  środowiska
twórczego.  Adresowany  jest  on  do  szerokiego  kręgu  odbiorców  interesujących  się  zarówno
przeszłością  nadwarciańskiego piastowskiego grodu,  jak też  współczesną  problematyką  dotyczącą
miasta.

Leksykon zawiera 236 haseł biograficznych i 438 haseł rzeczowych w układzie alfabetycznym.
Tam, gdzie było to możliwe, podano literaturę, umożliwiającą Czytelnikowi pogłębienie informacji
na  dany  temat.  Niektóre  hasła  wzbogacono  źródłami  ikonograficznymi,  sfragistycznymi  lub
kartograficznymi. Ogółem  Leksykon Miasta Sieradza zawiera 231 ilustracji czarno-białych i kilka
tablic kolorowych.

Druga  książka,  nosząca  tytuł  Sieradz  moje  miasto,  to  album  ukazujący  piękno
nadwarciańskiego  grodu  oraz  najważniejsze  wydarzenia  z  jego  dziejów.  Praca  obejmuje  swym
zakresem ogromy obszar  zagadnień  związanych z  Sieradzem,  jego  zabytkami,  historią  i  kulturą,
opisuje  dokonania  niektórych  Sieradzan,  o  których  autorom  udało  się  zebrać  wystarczające
materiały. W albumie tym można wyodrębnić 4 obszary tematyczne. Dwa pierwsze poświęcone są
środowisku i historii miasta oraz bohaterskim czynom Sieradzan w dziejach Polski do 1945 roku.
Trzeci obszar tematyczny ukazuje współczesny wizerunek miasta, jego infrastrukturę, zakłady pracy,
przyrodę, klimat, a także barwny folklor i bogaty dorobek kulturalny.

Sporo miejsca w albumie poświecono Garnizonowi Sieradz i stacjonującym w nim jednostkom
wojskowym, ponieważ jego powstanie i trwanie do dziś miało i ma znaczący wpływ na rozwój miasta
oraz życie jego mieszkańców.

W  albumie  Sieradz  moje  miasto zachowano  chronologiczny  układ  treści,  co  ułatwia
Czytelnikowi  przenoszenie  się  w  minione  czasy.  Na  uwagę  zasługuje  ponadto  wiele  barwnych
fotografii utrwalających piękno Ziemi Sieradzkiej.

Karolka

Sieradz moje miasto  , s. 121 (fot. R. Sierociński)  
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NOWA GALERIA KARYKATUR „KURIERA ZAMKOWEGO”
czyli zgadnij, kto to jest?
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Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu
dba o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg publicznych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu obejmuje swoim działaniem powiaty: łaski,
pajęczański,  poddębicki,  sieradzki,  wieluński,  wieruszowski,  zduńskowolski  oraz  miasta:  Sieradz
i Zduńską Wolę.

W ramach statutowej  działalności  WORD w Sieradzu przeprowadza egzaminy dla  kandydatów
na kierowców na  wszystkie  kategorie  praw jazdy.  Jest  on  także  organizatorem i  współorganizatorem
licznych przedsięwzięć  mających na celu poprawę  bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działalnością
edukacyjną i profilaktyczną zajmuje się wyodrębniony dział BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego),
do którego zadań należy m.in.:

• inicjowanie  przedsięwzięć  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa  na  drogach  regionu
sieradzkiego,
•  edukację  komunikacyjną  oraz popularyzację  zasad BRD wśród społeczeństwa,  zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży,
• prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników ruchu drogowego.

TRAGICZNA STATYSTYKA
Powszechnie wiadomo, że drogi publiczne w Polsce nie należą do miejsc bezpiecznych. Ale nie

każdy wie, jak wielki jest stopień zagrożenia dla tych wszystkich, którzy z dróg publicznych korzystają.
Nie  każdy  wie,  że  pod  względem  ilości  ofiar  śmiertelnych  na  każde  100  wypadków  drogowych
zajmujemy  pierwsze  miejsce  wśród  najbardziej  rozwiniętych  krajów  Europy.  Nie  każdy  wie,  że  –
statystycznie rzecz biorąc – co 1,5 godziny na drogach naszego kraju ginie jeden człowiek.

By  jak  najpełniej  przedstawić  Wam  skalę  problemu  odwołam  się  do  wspomnianej  statystyki.
Za suchymi liczbami kryją się tysiące ludzkich dramatów rozgrywających się każdego roku na naszych
drogach. W 2004 roku odnotowano na terenie Polski 424938 kolizji oraz 51069 wypadków drogowych,
w których śmierć  poniosło 5712 osób,  a  64661 zostało rannych.  Straty materialne oszacowane przez
firmy ubezpieczeniowe zamknęły się kwotą ponad 30 mld złotych. 

Jakie są główne powody tej tragicznej statystyki? Jest ich kilka, ale zdecydowanie na pierwszym
miejscu należy wymienić  lekceważenie i  rażące naruszanie przepisów ruchu drogowego. Fatalny stan
większości naszych dróg, rosnąca z każdym rokiem liczba pojazdów oraz brak rozwiniętego ratownictwa
drogowego, to kolejne przyczyny obecnego stanu rzeczy.

Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Sieradzu  podejmuje  szereg  różnorodnych  działań
mających  na  celu  poprawę  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym.  Jednym  z  nich  jest  systematyczne
gromadzenie  danych,  pozwalających  na  bieżącą  ocenę  sytuacji  i  stosowanie  odpowiednich  środków
zaradczych.

Jak zatem wygląda sytuacja na drogach w naszym, sieradzkim regionie?
W latach 1999 – 2005 zdarzyło się 22 159 kolizji oraz 3 759 wypadków drogowych, w których

4453 osoby zostały ranne, a 703 poniosło śmierć. Koszt wszystkich zdarzeń drogowych wyniósł 2 337,9
mln złotych.

To sumaryczne zestawienie jest zbyt ogólne, by na jego podstawie można było wyciągnąć bardziej
szczegółowe wnioski.  W oparciu o materiały, którymi dysponuje nasz Ośrodek, dokonam częściowej
analizy zdarzeń drogowych w naszym regionie w 2005 roku.

W 2005 roku miało miejsce  4241 zdarzeń  drogowych.  Złożyły się  na  nie  3  744 kolizje  i  497
wypadków drogowych. W ich wyniku 605 osób zostało rannych, a 96 poniosło śmierć. Wśród 701 ofiar
wspomnianych zdarzeń 47% stanowili kierowcy, 36% pasażerowie i 17% piesi.

Analiza  wieku  ofiar  wypadków  drogowych  wykazała,  że  najczęściej  rannymi  byli  kierowcy
w wieku 16 – 30 lat . Wśród pasażerów przeważały osoby w wieku 16 – 25 lat, a wśród pieszych 11 – 20
lat. Liczba ofiar śmiertelnych najwyższa była wśród kierowców i dotyczyła grupy wiekowej 16 – 25 lat,
natomiast wśród pieszych ofiarami byli głównie ludzie starsi, w wieku 41 – 50 lat.

W  2005  roku  na  analizowanym  terenie  w  wypadkach  drogowych  poniosło  śmierć  5  dzieci
a 54 zostały ranne. Najbardziej narażoną grupą wiekową były dzieci w wieku 11- 15 lat.
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W  84%  sprawcami  wypadków  byli  kierowcy.  Wśród  nich  najwięcej  wypadków  spowodowała
osoby w wieku 26 – 40 lat. Piesi spowodowali 7% wypadków, a ich sprawcy to głównie osoby starsze,
w wieku  41  –  60  lat.  Najtragiczniejsze  w skutkach wypadki  miały miejsce  w niedzielę.  Najczęstszą
przyczyną wypadków z winy kierującego było niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków ruchu
drogowego. W przypadku pieszych było to wtargnięcie na jezdnię przed jadącym pojazdem; 14 zabitych
i 75 rannych to bilans wypadków spowodowanych przez sprawców  będących w stanie nietrzeźwym.

Już tylko ta – pobieżna z konieczności – analiza, pozwala na wyciągnięcie określonych wniosków.
Ale  żadna,  nawet  najbardziej  precyzyjna  analiza,  niewiele  zmieni,  jeżeli  brawura  będzie  brała  górę
nad zdrowym rozsądkiem,  jeżeli  w  karygodny  sposób  lekceważone  będą  przepisy  ruchu  drogowego,
jeżeli  zabraknie  społecznego  potępienia  i  surowych  kar  dla  sprawców  wypadków  spowodowanych
w stanie nietrzeźwym.

Jak już wspomniałem, suche liczby nie oddają ogromu tragedii będących następstwem wypadków
drogowych. Ale każdy kto był świadkiem zdarzenia w ruchu drogowym, w którym zginęli ludzie, długo
tego widoku nie zapomni. To od nas wszystkich, od naszego rozsądku, posiadanej wiedzy i umiejętności
zależy, czy poruszanie się po drogach publicznych stanie się bezpieczniejsze.

Ryszard Poczopko
Inspektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD

w Sieradzu

Harmonogram spotkań z rodzicami
w dniu 26 I 2007 r.

Godzina 1530 – 1700 Godzina 1700 – 1830

Sala Klasa Wychowawca Sala Klasa Wychowawca
103 3A p. prof. W. Grzesiak 2 1A p. prof. K. Szymczak
2 3B p. prof. A. Barwaśna Biblioteka 1B p. prof. M. Bogdańska
07 3C p. prof. M. Kwiatusińska 209 2B p. prof. M. Świniarski
110 4E p. prof. I. Bednarek 201 2C p. prof. K. Pastusiak
111 4F p. prof. Z. Grzesiak 7 1U p. prof. M. Skoczylas
7 1a p. prof. M. Banaszczyk 07 2U p. prof. A. Jabłońska
1 1b p. prof. J. Wodzyńska 101 1D p. prof. K. Pilc-Vinci
02 1c, 3b p. prof. M. Przybył 110 2D p. prof. K. Jaworska-Griese
203 1d p. prof. J. Budzisz 112 2E p. prof. Z. Kołodziej
101 2a p. prof. M. Woźniak 111 3D p. prof. M. Plesiewicz
201 2b p. prof. W. Gołębiewski 1 3E p. prof. B. Wysota
208 2c p. prof. M. Grzelak 103 1F p. prof. A. Krynicki
112 2A p. prof. A. Grodecka 115 2F p. prof. R. Miśkiewicz

02 3F p. prof. J. Gruszka
203 1L p. prof. R. Brzeziecki
208 2L p. prof. E. Jaśkiewicz


