
  
 

 

14 października 1773 roku powstała Komisja Edukacji Narodowej – pierwsza na ziemiach 
polskich i w Europie środkowej świecka władza oświatowa. Po rozwiązaniu zakonu jezuitów miała 
przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły oraz opracować zasady programowe i organizacyjne 
nowego systemu szkolnego. Reforma szkolnictwa stanowiła istotne ogniwo reformy państwa, celem jej 
było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych 
w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki. 

Komisja Edukacji Narodowej stworzyła – w trudnych dla kraju czasach – podwaliny pod 
nowoczesny system szkolny: unowocześniła programy nauczania, wytyczyła jasno cele wychowania, 
wprowadziła metody kształcenia oparte na doświadczeniu i racjonalnym ujmowaniu zjawisk. Wiele jej 
wskazań zachowało aktualność po dzień dzisiejszy. 

Dziś, 14 października, obchodzimy Dzień Nauczyciela. Składając życzenia pedagogom z naszej 
szkoły nie zapomnijmy o tych wszystkich nauczycielach, wychowawcach, którzy dotąd towarzyszyli 
nam w szkole podstawowej i w gimnazjum. Bo my w ich pamięci pozostaliśmy na długie lata. 

W dniu 14 października 2004 roku – w Dniu Nauczyciela – Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu 
oraz pracownikom obsługi najserdeczniejsze życzenia składa 

Redakcja „Kuriera Zamkowego”
oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły.
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W dniu 17 IX przed południem uczniowie klas 
I A i I B wzięli udział w obchodach Dnia 
Sybiraka. Uroczystości rozpoczęła msza św. 
w kościele farnym o godz. 900. Podczas kazania 
przedstawiciele młodzieży z wielu sieradzkich 
szkół mieli okazję poznać bliżej ten tragiczny 
epizod z dziejów II wojny światowej. Po mszy 
uczestnicy uroczystości: młodzież, przedstawiciele 
sieradzkiej jednostki wojskowej oraz mieszkańcy 
miasta wraz z orkiestrą i kompanią 
reprezentacyjną Wojska Polskiego udali się pod 
pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy 
pomniku pani prezydent Barbara Mrozowska-
Nieradko wygłosiła wspaniałe okolicznościowe 
przemówienie. Po złożeniu kwiatów uczestnicy 
rozeszli się do domów. 

 
Tego samego dnia, o godzinie 1230, uczniowie 

klas II A i II F pod opieką p. prof. Zofii Grzesiak 
i p. prof. Grzegorza Brodackiego , brali udział w 
uroczystości pożegnania dowódcy 15 sieradzkiej 
brygady wsparcia dowodzenia, generała Andrzeja 
Szymonika. Uroczystość odbyła się w jednostce 
wojskowej. Nowym dowódcą jednostki został 
pułkownik Jan Sobotka. 

Nasze koleżanki i nasi koledzy mieli okazję 
obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
orkiestry i kompanii reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego. 

W uroczystości tej liczny udział wzięła 
młodzież z innych szkół sieradzkich oraz 
delegacje środowisk lokalnych.  
 

 

 
 

W środę 22 IX o godz. 1050 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej uczniowie kl. III A wzięli 
udział w spotkaniu z psychologiem, p. Anną 
Putyńską nt. profilaktyki uzależnień. 

Z tej okazji dyrekcja biblioteki miejskiej 
przygotowała ekspozycję książek dotyczących 
omawianej tematyki. 

 
W drugiej połowie września w gablotkach na 

korytarzu I piętra mieliśmy okazję zapoznać się 
z pierwszą ekspozycją „Galerii Przenośnej”, która 
zaprezentowała prace plastyczne Eweliny 
Chrabelskiej (2 B). Osoby zainteresowane 
prezentacją w tej „Galerii” swych prac, kolekcji 
itp. prosimy o skontaktowanie się z prof. 
J. Ziarnikiem. 
 

W środę 29 IX w Urzędzie Miasta Sieradz 
odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym 
zebranie Młodzieżowej Rady Miasta. Brali w nim 
udział również uczniowie naszej szkoły. 
W pracach MRM będą nas reprezentowali: 
 – Kamil Cimcioch (2 C) – członek Prezydium 
Rady i Komisji Współpracy, 
 – Joanna Cłapka (3 D) – sekretarz Komisji 
Rewizyjnej, 
 – Justyna Garncarek (2 F) – członek Komisji 
Oświaty, 
 – Agata Jasek (3 F) – członek Komisji Sportu, 
Kultury i Turystyki, 
 – Aneta Krzyżańska (2 F) – członek Komisji 
Oświaty.

 
 
 
 
 

 
 

Także w piątek 17 IX 
uczniowie klas pierwszych 
oraz klasa II A wzięli udział 
w akcji sprzątania świata. 
Uczniowie z tych klas 
sprzątali ulice w pobliżu 
naszej szkoły. 

⇒  

KOMUNIKATY 



„Kurier Zamkowy” nr 2/2004/2005 
 

3
 

MINI WYWIAD Z P. PROF. 
TOMASZEM FRĄTCZAKIEM 

 
1. W dzieciństwie chciałem być: marynarzem. 
2. W wolnych chwilach: jeżdżę na rowerze 
    i gram na komputerze. 
3. Nie lubię: poniedziałków. 
4. Złości mnie: brak kultury u ludzi. 
5. U ludzi najbardziej cenię: szczerość. 

 
6. Czasami pozwalam sobie na: odrobinę szaleństwa. 
7. Moim hobby jest: wojsko. 
8. Najważniejszym w życiu jest: kochać i być 
    kochanym. 
9. Moje życiowe motto: nie jest źle, zawsze może być 
    gorzej. 
10. Geografia to: ciekawa nauka. 
     Dziękuję w imieniu redakcji „Kuriera Zamkowego” 

Ewelina Szymańska 
 

 
PAMIĘTALIŚMY 

 
   6 października minęła 115. rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej, patronki 
naszej szkoły. Z tej okazji w dniu 7 października mieliśmy okazję wysłuchać 
dwukrotnie (przed południem i po południu) dziesięciominutowej audycji 
poświęconej autorce Nocy i dni. Audycję przygotowała klasa 2E, fragmenty 
Dzienników pisarki czytała p. prof. Iwona Bednarek. 
   Klasa 2E przygotowała ponadto na I piętrze (obok sali 110) 
okolicznościową wystawę prezentującą życie i twórczość Marii Dąbrowskiej.

 

ODBYŁY SIĘ OTRZĘSINY 
 

W dniu 6 października odbyło się uroczyste 
powitanie uczniów klas pierwszych – otrzęsiny. 
W imprezie będącej konkursem wzięło udział 8 klas 
(6 klas licealnych i 2 zasadniczej szkoły zawodowej) 
oraz ich wychowawcy. 

W jury konkursu zasiedli: p. dyr. Aleksandra 
Plesiak, p. prof. Waldemar Grzesiak, p. prof. Tomasz 
Frątczak, ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz oraz Kamil 
Cimcioch. Uczniowie klas pierwszych mieli za zadanie: 
wypić „magiczny eliksir”, tańczyć ze szczotką do 
zamiatania, zjeść serek homogenizowany mając 
zasłonięte oczy, namalować swojego wychowawcę, 
wyssać mleko przez dziurkę w palcu rękawiczki, 
wybrać ustami groszek z miski wypełnionej wodą, 
przełożyć groch z miseczki do miseczki przy pomocy 
szpilki. Z kolei zadaniem wychowawców było ubranie 
– raczej „zabandażowanie” – używając papieru 
toaletowego klasowego skarbnika. Wszyscy się 
świetnie bawili. Zwyciężyła klasa I F, kolejne miejsca 
zajęły: I D i I A.  

Nagrodą główną, oprócz dyplomu, będzie 
prowadzenie przez zwycięską klasę otrzęsin 
w przyszłym roku. 

Imprezę przygotowała klasa II A, która zwyciężyła 
w zeszłym roku 
Gratulujemy klasie I F i życzymy powodzenia za rok! 

 
 

WYSTAWA W TEATRZE 
MIEJSKIM 

 
W galerii „Teatr” w Miejskim Domu Kultury 

w Sieradzu (budynek Teatru Miejskiego) do dnia 
27 X czynna jest wystawa fotograficzna p. prof. 
Janusza Ziarnika pt. Pejzaże natury. Wystawę 
można zwiedzać nawet do godz. 2000 

(po uprzednim umówieniu się). Zapraszamy! 
 
 

KONKURS!!! 
 

Zachęcamy do udziału w konkursie 
literacko – plastycznym „Mój Sieradz” 
organizowanym przez Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Sieradzu. 

Prace konkursowe należy składać 
w Wypożyczalni dla dorosłych Powiatowej 
Biblioteki Publicznej do dnia 15 XI 2004 r. 

Regulamin konkursu znajduje się 
w pokoju nauczycielskim. 

Wszelkich informacji związanych 
z konkursem udziela pani Grażyna Łacina 
w PBP (tel. 822-36-71). 
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„ZJAWISKO” Z  I F 
 

Od dnia 1 IX 2004 r. uczniem klasy 1 F technikum handlowego jest absolwent zasadniczej szkoły 
zawodowej, Kamil Grzyb. 

 
1. Kto cię namówił, by po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej przyjść akurat do technikum 
handlowego??? 

– Miałem problem z dostaniem się do szkoły o profilu jaki sobie wymarzyłem, ale pomyślałem, 
że mogę spróbować swoich sil w innym kierunku. Pewnego wieczoru spotkałem koleżankę mojej siostry 
i... narodziła się myśl: „idę do tej  szkoły” 

2. Jaki zawód zdobyłeś w ZSZ??? 
– Kucharz małej gastronomii. 

3. Jesteś absolwentem tej szkoły. Co czułeś, kiedy ponownie przekraczałeś jej progi??? 
– Nie myślałem, że tutaj wrócę, miałem  dużo „ wzlotów i upadków”. Miło wspominam dwa lata 

przeżyte w tej szkole. 
4. Czy – jak wskazywałby zdobyty zawód – rzeczywiście lubisz gotować i czy jest to twoja pasja??? 

– Jako dziesięciolatek zacząłem interesować się kuchnią, ponieważ mój tata pracował w restauracji. 
Od niego też  wiele się nauczyłem. Bardzo to polubiłem i dlatego marzyłem o ukończeniu szkoły o takim 
kierunku. 

5. Jakie wspomnienia wyniosłeś ze szkoły zawodowej??? 
– U... Boże...wspomnienia!!!  Miło np.  wspominam to wycieczkę do Gołuchowa i do dworku Marii 

Dąbrowskiej. Naprawdę warto tam jechać, ponieważ żyje tam wymierający już gatunek żubrów. 
6. Co w szkole się dla Ciebie zmieniło??? 

– Myślę, że nic. Poza tym ja jestem tylko starszy o dwa lata i mądrzejszy, no i oczywiście bardzo 
skromny (hi hi hi). A tak  poważniej, to zmieniła się atmosfera. Jest ciepło i miło, a ludzie którzy 
przychodzą do szkoły, wiedzą, po co. 

7. Kogo najbardziej lubiłeś z pracowników szkoły??? 
– Mojego wychowawcę, p. prof. Waldemara Grzesiaka oraz panią prof. Iwonę Bednarek, 

nauczycielkę języka polskiego. Myślę, że jest bardzo dobrą nauczycielką, gdyż umiała wytłumaczyć 
wszystko. 

8. Kogo najbardziej ceniłeś i cenisz w szkole??? 
– Jest to ksiądz Andrzej, gdyż uważam, że jest księdzem z prawdziwego powołania. Jego lekcje, 

rozmyślania, wzbudzają w człowieku refleksje nad własnym życiem. 
9. Co chciałbyś zmienić w szkole na lepsze??? 

– Na pewno jest mało rozrywki – zrobiłbym co pewien czas dyskotekę. Choć słyszałem 
o nieprzyjemnościach związanych z ich organizowaniem, to myślę że znalazłoby się racjonalne wyjście 
z tej sytuacji i na pewno podejmę w tym kierunku jakieś kroki. 

10. Jak się czujesz w nowej klasie??? 
– Uważam, że klasa jest „z lekka roztrzepana”. Myślę, że niektóre osoby powinny spoważnieć, 

jesteśmy w końcu w szkole średniej, a to do czegoś zobowiązuje. A poza tym klasa jest całkiem 
w porządku („wporzo”)!!! 
 

Dziękuję za rozmowę. 
 

Z Kamilem Grzybem rozmawiała 
Kaja Szumicka. 
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GALERIA KARYKATUR „KURIERA ZAMKOWEGO” 
CZYLI ZGADNIJ, KTO TO JEST? 

  

  

☺☺ 
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 Klasztor zaatakował Szwedów i zastrzelił im dwie 
największe armaty. 

 
 Antygona zakopała brata, splunęła moralnie 

na króla i powiesiła się. 
 

 Na klimat Europy wpływa morze, które nas 
olewa. 

 
 Jacek Soplica miał długie rzęsy 
i dlatego nazywali go wąsalem. 

 
 Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił. 

 

 Beniowski zabił sześciu kozaków. jeden 
z nich umarł, a reszta uciekła. 

 
 Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz jest wyższy, 

a raz szerszy. 
 

 Na mordy carów państwa Europy 
patrzyły złym okiem. 

 
 Beethoven był głuchy, ale przynajmniej widział 

co komponuje. 
 

 Tlen wchodzi do płuc, żeby sobie 
pooddychać. 

 
 Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło 

go do Turków. 
 

 Na szczycie Tatr są nagie durnie. 
 

 Wokulski kochał Izabelę, choć jako dobry 
kupiec wiedział, że nie jest to towar na żonę. 

 

 Leonardo da Vinci namalował sławny obraz 
pod tytułem,,Modna Liza”. 

 
 Żaby na wiosnę znoszą jaja 
w galarecie. 

 
 Baca bardzo długo gadał 
turystom, że milczenie jest 
złotem. 

 

 Balladyna popełniła jedno samobójstwo i chciała 
popełnić drugie. 

 

 Ksiądz Robak ratując Tadeusza strzelił do 
niedźwiedzia, który nie wiedział, że jest jego 
ojcem. 

 

 Największym błędem Bolesława Krzywoustego było 
to, że podzielił synów na pięć części. 

 
 
 
 
 

 Anielka mimo zakazu ojca kolegowała się 
z Magdą i świniami. 

 

 Przed ganek małego domku 
zajechała golaska, a z niej 
szybko zeskoczyli podróżni. 

 

 Ponieważ Karol Wielki był władcą 
sprawiedliwym, nakazał, aby ludzi 
najpierw sądzono, za nim się ich 
zabije. 

 

 Janko grałby nawet na organkach, gdyby 
miał tylko smyczek. 

 

 Jacek Soplica powrócił na Litwę 
w odmiennym stanie, jako Robak.    

 Starożytni Egipcjanie zapisywali wszystko 
na papierosach. 

 

 Faraonom wkładano do piramid 
różne dziwne rzeczy, jak: konie, 
koty i kobiety. 

 
 Zbyszko jechał na koniu i piana leciała mu 

z pyska. 
 

 Najpierw nadleciał pies, a za nim nadlecieli 
pastuchy. 

 
 Człowiek może zarazić się od człowieka lub 

zwierzęcia, jeżeli używa wspólnego 
ręcznika. 

 
 Azja jest największym kontynentem na Ziemi, 

a nawet na świecie. 
 

 Bogumił kochał Barbarę przez całe noce i dnie 
Marii Dąbrowskiej. 

 
 Podczaszy to cios w tył głowy. 

 
 Bolesław Krzywousty dobrze mówił, ale źle 

usta składał. 
 

  Car zlitował się i zamienił skazanemu 
karę śmierci na żywot wieczny. 

 

 Termometr zbudowany jest ze szklanej 
rurki, w środku której znajduje się Celsjusz. 

 
 Jeżeli w zdaniu mamy tylko podmiot 

i orzeczenie, to zdanie to nazywamy 
niedorozwiniętym. 

☺☺☺☺☺®      Humor z zeszytów :)®      ☺☺☺☺☺®
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Przykazania człowieka szczęśliwego. 
• Człowiek rodzi się zmęczony 

i żyje, aby odpocząć. 
• Odpoczywaj w dzień, abyś 

mógł spać w nocy. 
• Kochaj swoje łóżko jak siebie 

samego. 
• Nie trać energii na pracę. 
• Kiedy ogarnie cię ochota do 

pracy, usiądź i poczekaj, 
aż ci przejdzie. 

• Co masz zrobić jutro, zrób 
pojutrze – będziesz miał dwa 
dni wolnego. 

• Jeżeli zrobienie czegoś sprawia 
ci trudności – pozwól zrobić 
to innym.  

Zrób sobie przerwę, bo przeczytanie 
tych zdań bardzo męczy. 
 
Na początku roku szkolnego 
Nauczyciel zwraca się do klasy: 
- Pamiętajcie, że ludzie inteligentni 
Mają zawsze wątpliwości. Tylko 
Idioci są pewni siebie. 
- A czy pan jest pewny tego, co mówi? 
Pyta jedna z uczennic. 
- O, co do tego, to nie mam żadnych 

Wątpliwości! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uczennica napisała na tablicy: ,,Fczoraj 
przyszłam do szkoły”. 
Poirytowana nauczycielka pyta jednego 
z uczniów: 
- Czy to poprawnie napisane zdanie? 
- Oczywiście, że nie. Przecież wczoraj była 

niedziela. 
 
Przed szkołą spaceruje gruby 
mężczyzna. Podchodzi do niego 
dyrektor i pyta: 
- Oczekuje pan na swoje dziecko? 
- Nie, ja zawsze byłem taki gruby. 
 
W szkole: 
- Dlaczego uważasz że 

„Wojtek” to czasownik? 
- Bo on chodzi do szkoły 

tylko czasami. 
 
Na lekcji fizyki nauczyciel wzywa ucznia 
do odpowiedzi: 
- Powiedz mi, co to jest litr? 
- Litr, proszę pana, jest to to samo, co metr, 

tylko, że na mokro. 
 
- Co to jest hipopotam? 
- A, to taka zwariowana ryba. 
- Ryba?! Przecież on żyje na lądzie! 
- Przecież mówię, że zwariowana. 

 
- Jasiu, dlaczego ściągasz? 
- Wiem, że to nieładnie, ale mój tata 

się tyle namęczył, żeby mnie tego 
nauczyć! 

 HUMOR  

Szkoła jest jak brzeg morski: jedne bałwany odpływają, 
drugie przypływają. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺®
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Redakcja „Kuriera Zamkowego” 6 X rozmawiała 
z Weroniką Kubiczak, uczennicą klasy 1A. 

 
„K. Z.”: Dlaczego wybrałaś „Ekonomik”? 
Weronika: Słyszałam o tej szkole dużo dobrego. 
Można się tu w różny sposób wykazać, dzieje się 
sporo ciekawych „rzeczy”. 
„K. Z.”: Czy po miesiącu nie żałujesz, 
że tu przyszłaś? 
Weronika: Nie, chociaż wolałabym bardziej profil 
zarządzanie informacją niż ekonomiczno-
administracyjny. 
„K. Z.”: Jak się czujesz w nowej szkole? 
Weronika: Odpowiada mi atmosfera. Wszyscy 
są życzliwi, nie ma zawiści, panuje tolerancja 
i wzajemna akceptacja. 
„K. Z.”: Czy zamierzasz się włączyć w życie 
szkoły? 
Weronika: Zamierzam, ale od następnego roku. 
Jeszcze nie znam wystarczająco szkoły 
i nauczycieli. 

 
 
„K. Z.”: Jak Ci się podoba Twoja klasa? 
Weronika: Klasa jak klasa: zgrana, wesoła i w ogóle 
„cool”. 
„K. Z.”: Czy uważasz, że więcej musisz się uczyć 
niż w gimnazjum? 
Weronika: W porównaniu z gimnazjum faktycznie 
nastąpił przeskok. Jest więcej nauki, trzeba dłużej 
posiedzieć przy książkach, ale bez przesady. 
„K. Z.”: Jak Ci się podobały otrzęsiny? 
Weronika: Otrzęsiny były „spoko”. Konkursy też. 
Najlepszy był konkurs z jedzeniem serków, podczas 
którego wszyscy się tak „upaprali”. 
„K. Z.”: Za co byliście przebrani i dlaczego? 
Weronika: Za diabłów. Pomysł „wyszedł” od jednej 
z koleżanek. Nie wiem właściwie, dlaczego. Być 
może ma to związek z naszą naturą... 
„K. Z.”: Czy cieszysz się z trzeciego miejsca 
Twojej klasy? 
Weronika: Bardzo, chociaż chcieliśmy zwyciężyć, 
by za rok móc przeprowadzić otrzęsiny. 
 

Dziękujemy za rozmowę. 
 
 

 
DZIEWCZĘTA 

 
23 września w indywidualnych biegach 

przełajowych na dystansie 1000 m startowało 21 
uczniów z naszej szkoły: 12 z klas pierwszych, 
2 z klas drugich i 7 z klas piątych. 

Jolanta Kubicka (3 B) zajęła III miejsce 
i zakwalifikowała się do udziału w finale 
wojewódzkim. 

W punktacji zespołowej zajęliśmy II miejsce. 
 

30 września odbyły się zawody ligi 
lekkoatletycznej. Udział wzięło osiem szkół 
z naszego rejonu. Zajęliśmy IV miejsce zdobywając 
1112 punktów. Na wyróżnienie zasługuje sztafeta 
4 x 100 m (Anita Szymańska – 5 D, Katarzyna 
Rajewska – 1 a, Jolanta Kubicka – 3 B, Ewelina 
Klimowicz – 2 E), która z czasem 55,3 sek. zajęła II 
miejsce oraz Jolanta Kubicka, która zwyciężyła 
w biegu na 800 m. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CHŁOPCY 
 

16 września zajęliśmy II miejsce w mistrzostwach 
powiatu w indywidualnych biegach przełajowych. 
W mistrzostwach wzięło udział ponad 130 
uczestników. W klasyfikacji indywidualnej nasi 
reprezentanci zajęli następujące miejsca: 

 
Grzegorz Winiarek (2 A) – 1, 
Bartłomiej Wypych (3 C) – 8, 
Dominik Pędziwiatr (3 d) – 10, 
Krzysztof Pęczkowski (2 C) – 12, 
Sylwester Michalski (1 B) – 14, 
Błażej Owczarek (2 B) – 25, 
Jacek Płuciennik (2 A) – 34, 
Marcin Chilczuk (1 D) –35. 

 
Z kolei 23 września, podczas zawodów 

lekkoatletycznych, w biegach na 1500 m nasi 
reprezentanci zajęli następujące miejsca: Grzegorz 
Winiarek – 2, Dominik Pędziwiatr – 6, Błażej 
Owczarek – 12. 

W niedzielę 26 września, podczas tradycyjnych 
Biegów Ulicami Sieradza, Grzegorz Winiarek 
zajął drugie miejsce! 

Gratulujemy!!! 

Drugi w roku szkolnym 2004/2005 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: 
Monika Bąk (2 A), Katarzyna Drewniak (2 A), Joanna 
Grątkowska (1 A), Dominika Przybyłek (1 C), Ewelina 
Szymańska (1 C), Kaja Szumicka (1 F), Katarzyna 
Zagłoba (1 F), Magdalena Fijałkowska (3 E) pod 
kierunkiem: p. prof. Grzegorza Brodackiego 

WYWIAD Z PIERWSZOKLASISTĄ 

„KURIER SPORTOWY” 


