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KOCHANI! 
 

Zaczynamy nowy rok szkolny 2004/2005!!! W dniu 1 IX 2004 r. mury szkoły 
przekroczyło 62 nauczycieli oraz 960 uczniów, którzy uczęszczają do 31 klas. 
 W szczególny sposób redakcja „Kuriera Zamkowego” pragnie powitać nowo przyjęte 
koleżanki i kolegów. Mamy 8 klas pierwszych: 3 klasy liceum profilowanego, 3 klasy 
technikum oraz 2 klasy zasadniczej szkoły zawodowej. 
 Zachęcamy byście razem z nami trzymali kciuki za tegorocznych maturzystów- 
przecież to aż 9 klas. 
 Nauczycielom, pracownikom obsługi oraz Wam, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 
życzymy w nowym roku szkolnym powodzenia, pomyślności, sukcesów oraz wielu 
radosnych dni. 
 Redakcja 
 „Kuriera Zamkowego”



DZIĘKUJEMY IZIE! 
 

W imieniu redakcji „Kuriera Zamkowego” pragnę podziękować 
Izabeli Skibińskiej (5A) za 3 lata pracy w redakcji pisma, 
w szczególności za pracę na stanowisku redaktor naczelnej 
„Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2003/2004. 

Droga Izo, życzymy Ci powodzenia na egzaminach maturalnych 
oraz na egzaminie z przygotowania zawodowego. Obiecujemy, 
że będziemy trzymać za Ciebie kciuki. 

Z przyjemnością informuję, że od dnia 1.IX.2004r. pracą 
„Kuriera Zamkowego” kierować będą: Monika Bąk i Katarzyna 
Drewniak (IIA), którym życzę pomyślności i satysfakcji z pracy 
w redakcji szkolnego pisma. 

prof. Grzegorz Brodacki 
 
 

Wychowawcy klas pierwszych 
 

 

Klasa Nauczyciel Staż pracy Przedmioty 

I A Waldemar Grzesiak 17 lat historia 
w o s 

I B Anna Barwaśna 7 lat 
matematyka 
technologia 

informacyjna 

I C Małgorzata 
Kwiatusińska 10 lat język niemiecki 

I D Maria Plesiewicz 25 lat język polski 

I E Barbara Wysota 11 lat przedmioty z zakresu 
ekonomii 

I F Jacek Gruszka 9 lat 
historia 
w o s 
p o 

I a Magdalena 
Banaszczyk 17 lat 

matematyka 
technologia 

informacyjna 

I b Marek Przybył 2 lata wychowanie fizyczne
 

Od dnia 1 IX 2004r. nową wychowawczynią klasy II a jest p. prof. Sylwia Smorawska – 
Gierczyńska. 



NASI NOWI NAUCZYCIELE 
 
 
1.Jolanta Budzisz – wychowanie fizyczne, absolwentka AWF we Wrocławiu 
2.Renata Karkoszka – przedmioty zawodowe (technologia żywności), Akademia 

Rolnicza we Wrocławiu 
3.Tomasz Frątczak – geografia, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego 
4.Adam Krynicki – geografia, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego 
5.Karolina Wieczorek – psycholog (wolontariuszka), absolwentka Uniwersytetu 

Łódzkiego 
 
 

Witamy serdecznie państwa profesorów w naszej szkole!!! 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 

ECHA LETNIE 
 
 

Oazowa wyprawa po Europie 
 
 Kilkuosobowa grupa młodych sieradzan uczestniczyła w oazowej wyprawie 
po Europie wraz z młodymi mieszkańcami Aleksandrowa Kujawskiego i Warki. Byli wśród 
nich Kasia Klimczak i Artur Urban (5C). Mieli okazję zwiedzić kraje Beneluksu. Mieszkali  
w ośrodku rekolekcyjnym w Vaterloo, skąd wyjeżdżali na wycieczki do Brukseli, Antwerpii, 
Brugii, Ostendy i Rotterdamu. Zwiedzili także Paryż. 
 – Na oazie byłam świadkiem niesamowitych dla mnie rzeczy- wspomina Kasia. – To, 
co tam widziałam i przeżyłam na zawsze pozostanie w moim sercu. Wszyscy staliśmy się 
wielką rodziną. Każdy mógł przyjść, wyżalić się i przytulić, wiedząc, że nie zostanie 
wyśmiany. Nie wstydziliśmy się łez. 
 – Uczestnicy codziennie brali udział we mszy świętej oraz realizowali różne tematy. 
Zgłębiali, na czym polega powołanie do miłości, tajemnica człowieczeństwa oraz potrzeba 
więzi z rodzicami – stwierdza ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz, opiekun grupy sieradzkiej. 
 Kasia i Artur zapewniają, że wyprawa ta była dla nich duchowym przeżyciem. 
 
 
                                                                                                                     
 
 

Pierwszy w roku szkolnym 2004/2005 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała 
redakcja w składzie: Monika Bąk (II A), Katarzyna Drewniak (II A), Katarzyna Zagłoba 
(I F) i Kaja Szumicka (I F) pod kierunkiem p. prof. Grzegorza Brodackiego. 



TERAZ KOLEJ NA CIEBIE!!! 
 

W dniu 23 kwietnia 2004 r. odbył się finał 5 Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego „Euklides”, w którym uczeń klasy II B 
Robert Niepiekło wziął udział i zwyciężył. 

 
 

Co Cię skłoniło do wzięcia udziału w konkursie? 
Interesuje się matematyką i przedmiotami ścisłymi. Matematyka to mój ulubiony przedmiot  
i dlatego postanowiłem wziąć udział w tym konkursie. 

 

Co to był za konkurs i kiedy się odbył? 
Konkurs składał się z trzech etapów; pierwszy odbył się w szkole, drugi – rejonowy –  
we Wrocławiu, a finał miał miejsce w Gdańsku 23 kwietnia 2004 r. No i tam zostałem 
zwycięzcą. 
 

Czy długo przygotowywałeś się do konkursu? 

Uczę się systematycznie, wiec nie musiałem się wcale do niego przygotowywać. Ale dla 
przypomnienia zerknąłem jeszcze tydzień wcześniej do książek. 
 

Czy zadania sprawiły Ci jakieś trudności? 
Zadania były dość jasno sformułowane, wymagały szczegółowej wiedzy. Pojawiły się 
zadania, które sprawiły mi małe trudności, ale zdołałem sobie  
z nimi poradzić. 
 

Jaki był poziom konkursu? 
Bardzo wysoki. W końcu to był finał. 
 

Jaka była Twoja reakcja na wygraną? 
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się zwycięstwa, ale po cichu liczyłem na dobre miejsce. 
 

Czy wiążesz swoją przyszłość z matematyką? 

Być może tak, nie wykluczam. Na razie zastanawiam się na tym. 
 

Czy Twoje życie zmieniło się po konkursie? 

 
Życie jest całkiem zwyczajne, może troszkę stałem się bardziej rozpoznawalny. 

Czy warto brać udział w takich konkursach? 

Myślę, że tak. Można sprawdzić swoją wiedzę. A po wygranej odczułem wielką satysfakcję.
   

Dziękujemy za rozmowę. 
Redakcja      

„Kuriera Zamkowego” 
 

 
TERAZ NA CIEBIE KOLEJ!!! 



 
Kącik poezji 

 
 

„ Nie zabierajcie” 
 
Nie zabierajcie mi słońca. 
Nie zabierajcie mi uśmiechu 
małego dziecka. 
Nie zabierajcie mi spojrzenia 
mojego chłopaka. 
Nie zabierajcie mi ławki w parku, 
na której siadam. 
Nie zabierajcie mi domu, 
który jest schronieniem. 
Nie zabierajcie mi przyjaciół i rodziny, 
mojej opoki. 
Nie zabierajcie mi Boga. 
Nie zabierajcie mi Życia. 
 
 

 
 

*** 
Idę do Ciebie aby uronić łzę. 
Siadam na ławeczce przy pomniku. 
Ty śpisz w tym zimnym grobie a ja … 
Na tablicy napis ŚWIĘTEJ PAMIĘCI… 
Nie mogę tego czytać. 
I ta data 2 października 2002 r. 
To był koniec. 
Nie ma Cię, choć byłeś zawsze ze mną. 
A ja zawsze, jak małe dziecko 
Wierzyłam, że śmierć nigdy nie zdoła Cię 
dopaść. 
A jednak. 
Przyjdę znowu jutro, Dziadziusiu. 

„Rada” 
 

Prosiłam Boga o chwile szczęścia. 
I nic. 
Prosiłam Boga o spełnienie marzeń. 
I nic. 
Prosiłam Boga o piątkę na polskim. 
I nic. 
Prosiłam Boga o radę. 
A On postawił przede mną człowieka, który 
powiedział: 
„Życie to twoja historia. 
Jeżeli chcesz być szczęśliwa, to będziesz. 
Jeżeli chcesz spełnić marzenia, to spełnisz. 
Jeżeli chcesz dostać piątkę, dostaniesz. 
Wystarczy trochę modlitwy i wysiłku. 
Bóg zostawił ci wolną drogę. 
Nie chcę się mieszać”. 
A teraz dziękuje Ci Boże. 
 
 
 

„To ja człowiek!!!” 
 

Jestem człowiekiem. 
Codziennie wstaję, aby 
chodzić po tym świecie. 
Codziennie spieszę się, 
aby osiągnąć swój cel. 
Codziennie próbuję uciec 
przed problemami. 
Codziennie widzę ludzi 
podobnych do mnie. 
Codziennie nachodzi 
mnie myśl, że jutro 
mnie już nie będzie. 

Monika Bąk         
 
 
 

BIBLIOTEKA WE WRZEŚNIU CZYNNA: 
 
 

PONIEDZIAŁEK  800 - 1910 

WTOREK   800 – 1400 

ŚRODA   800 - 1730

CZWARTEK   800 - 1910 

PIĄTEK   800 - 1800 

                                         ZAPRASZAMY!!!



☺  ☺   HUMOR :)   ☺  ☺ 
Stoją dwie blondynki przy windzie, 
Pierwsza z nich mówi: 
– Zawołaj windę! 
Druga woła: 
– Winda, winda!!! 
Pierwsza mówi: 
– Nie tak, przez guzik! 
Blondynka łapie swój guzik 
od bluzki i mówi: 
– Winda, winda!!! 
 
Przychodzi baca do jasnowidza, 
puka do drzwi i słyszy: 
– Kto tam? 
– Eee...Takiego jasnowidza to ja nawet 
do domu nie wpuszczam! 
 
               Co ma kaczka? 
Na historii: 
Prof.: Jak cię strzelę w ten kaczy 
dziób, to ci się zęby w ławkę wbiją! 
Ucz.: Kaczka nie ma zębów! 
Prof.: Za to ty będziesz miał 
sztuczną szczękę! 
 
Mama pyta Jasia: 
– Jasiu jaki przedmiot w szkole 
lubisz najbardziej? 
– Dzwonek, mamusiu. 
 
Dziadku, ponaśladuj dla mnie sowę! 
– Nie potrafię. 
– Dziadku, a kiedy ostatnio pocałowałeś 
babcię? 
– Hu, hu, hu... 
– No widzisz, a jednak potrafisz. 
 
Spotyka się dwóch informatyków: 
– Mojemu dziadkowi wyskoczył dysk. 

 
– I do którego serwisu go zawieźli? 

Mama pyta Jasia: 
– Czy zmieniłeś już rybkom wodę w akwarium? 
– Po co? One jeszcze tej nie wypiły! 
– Jasiu, jaka jest różnica między światłem 
słonecznym a elektrycznym? 
– Za słoneczne się nie płaci. 
 
− Tato, mam dzisiaj randkę z tą Kaśką z 
trzeciego piętra. Pożycz mi samochód. 
− A od czego masz nogi? 
− Jedną od sprzęgła a drugą od gazu. 
 
Na lekcji biologii pani pyta Jasia: 
– Jakie znasz rodzaje komórek? 
– Nokia, Motorola, Siemens... 
 
Kasia pyta mamę: 
– Mamusiu,  czy mogę  iść na  
podwórko się  pobawić? 
– Z  tą  dziurą w  rajstopach?! 
– Nie,  z  Asią z  drugiego  piętra. 
 
Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę 
nożną? 
– Bo niełatwo jest znaleźć jedenaście 
kobiet, które chciałyby wystąpić w takich 
samych kostiumach. 
 
– Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki 
mnie pochwalił! 
– To  bardzo  ładnie, a co powiedział? 
– Że wszyscy jesteśmy matołkami, a ja 
największym! 
 
Na lekcji geografii nauczyciel pyta ucznia: 
– Powiedz nam, Jasiu, kiedy była epoka lodowcowa? 
– Jak to kiedy? W zimie! 

 

☺  ☺    ☺  ☺    ☺  ☺    ☺  ☺ 
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