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PAMIĘTAMY O PATRONCE

W pierwszym tygodniu października, z okazji przypadającej 6 X 2006 r.  117. rocznicy urodzin
Marii Dąbrowskiej, patronki szkoły w gablotach na I piętrze klasa 2C przygotowała okolicznościową
wystawę  pod  kierunkiem  p.  prof.  Katarzyny  Pastusiak  i  Iwony  Bednarek.  Uczniowie  klasy
2C przygotowali ponadto audycję radiową poświęconą M. Dąbrowskiej, której wysłuchaliśmy w piątek
6 października. 

MARIA  DĄBROWSKA: AFORYZMY

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.

Nie z pozornych sukcesów ludzi pustych i głośnych, ale z kolorowych kamieni naszych dni powszednich
budują się nadzieje i uroczyste święta ludzkości. Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym
świecie ulepszyć i wszystko złe naprawić.

...  Bo cóż  jest  bardziej  naszą  własnością  niż  świat  wzięty  w posiadanie  przez  wrażenia i  uniesienia
z dzieciństwa...

Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wszelkiej miłości.
Nic, prócz jej braku.

Marzenia zwykle się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego pragniemy.

Jakby cierpienie uczyło, to Polska byłaby jednym z najmędrszych krajów świata.

Piekło jest na ziemi, jest w każdym człowieku i każdy z nas może stanąć przed jakimś wewnętrznym sądem
ostatecznym. I zmartwychwstawać z niego innym, nowym człowiekiem.

Człowiekowi często zdaje się, że się już skończył, że się w nim nic więcej nie pomieści. Ale pomieszczą się
w nim jeszcze zawsze nowe cierpienia, nowe radości, nowe grzechy.

Człowiek jest tajemnicą – z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi.

Historia rzadko ma coś wspólnego z elegancją.

Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda.

Prócz tego, co jest możliwe, jest jeszcze to, co jest konieczne.

To co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.

Trochę sukcesu przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę.

Tych rzeczy najlepszych – serca, które nas kocha, słońca, które nam świeci – i tak na własność mieć nie
podobna.

Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka.

Wybrała Patrycja Wysocka

ZAPRASZAJĄ Biblioteka szkolna Pedagog szkolny* Pielęgniarka szkolna*

poniedziałek 800 - 1900 800 – 1200; 1400 - 1530 800 – 1500

wtorek 800 - 1900 800 – 1100 800 – 1500

środa 800 - 1900 1100 – 1630 800 – 1500

czwartek 800 - 1900 800 – 1100 800 – 1500

piątek 800 - 1700 800 – 1100 800 – 1500

*) Godziny te mogą ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb; bliższych informacji udziela wówczas sekretariat.
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W czwartek 12 X 2006 r. na wycieczkę do Russowa, Gołuchowa i Kalisza pojechały klasy: 1D, 1F

i 1U pod opieką p. prof. Adama Krynickiego, Katarzyny Pilc-Vinci i Magdaleny Skoczylas.

Zbiórka  uczestników  wycieczki  odbyła  się
o godzinie  7.45  przed  budynkiem  ZUS-u
w Sieradzu.  Po  zajęciu  miejsc  w  autokarze
i sprawdzeniu  listy  obecności  pojechaliśmy  do
Muzeum  Okręgowego  Ziemi  Kaliskiej  miesz-
czącego się w Russowie, gdzie znajduje się Dworek
Marii  Dąbrowskiej.  Musieliśmy  długo  czekać,
ponieważ  byliśmy ostatnią  grupą, która miała być
oprowadzana  po  dworku.  Korzystając  z  wolnego 
czasu poszliśmy do Zagrody Kaliskiej  mieszczącej
się  na  terenie  parku  przymuzealnego,  gdzie
podziwialiśmy  chałupę  podcieniową,  stodołę
i oborę z XIX wieku.

Wewnątrz  dworku  mieliśmy  okazję  obejrzeć
fotografie  Marii  Dąbrowskiej  z  lat  dziecięcych
i młodzieńczych,  zdjęcia  jej  rodziny  oraz  prace
plastyczne,  które  wykonała.  Dowiedzieliśmy  się
także  wielu  ciekawych  informacji  o  jej  życiu
i twórczości.

Na terenie przymuzealnego parku w Russowie
odbywają  się  „Niedziele  u  Niechciców”  czyli
kostiumowe imprezy plenerowe organizowane od
2004  roku.  Scenariusz  został  oparty  o  powieść
Marii Dąbrowskiej Noce i dnie i nawiązuje do życia
najbliższej  rodziny pisarki  -  Niechciców w Serbi-
nowie (Russowie). „Niedziele u Niechciców” mają
przybliżyć klimat życia ziemiaństwa na  przełomie

XIX i  XX wieku.  Na  terenie  parku  odbywają  się
także  koncerty  muzyki  klasycznej  i  kameralnej,
orkiestr  dętych  i  innych  zespołów,  potańcówki
oraz rozmaite gry i konkursy.

Po  interesującej  „przechadzce”  po  dworku,
w którym  żyła  i  tworzyła  Maria  Dąbrowska,
pojechaliśmy do Gołuchowa zwiedzić  pałac, gdzie
podziwialiśmy  piękne  gobeliny,  korybany  (czyli
skóry  zwierzęce,  którymi  wykładane  były  ściany)
i meble;  widzieliśmy także kolekcje  pięknych waz
greckich  gołuchowskich,  z  których  większość  ma
ponad  2,5  tys.  lat.  W  zaciekawieniu  słuchaliśmy
opowieści na temat życia mieszkańców tego pałacu
i podziwialiśmy pięknie urządzone jego sale.

Z  Gołuchowa  pojechaliśmy  do  Kalisza.  Tam
mieliśmy 1,5  godziny,  by  samemu  pozwiedzać  to
piękne  a  zarazem  stare  miasto.  Jednak  czas
zwiedzania bardzo szybko minął. O godzinie 16.00
zebraliśmy się na Placu Św. Józefa i wyruszyliśmy
w drogę powrotną.

Wycieczka  ta  pozwoliła  nam  oderwać  się
od monotonnego  szkolnego  życia  oraz  zawrzeć
nowe  znajomości.  Mimo,  iż  wróciliśmy  bardzo
zmęczeni, byliśmy bardzo  zadowoleni z wycieczki.

K. K.

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH
W  poniedziałek  9  października  na  sali  gimnastycznej  odbyły  się  otrzęsiny  klas  pierwszych.

Pierwszoklasiści musieli wziąć udział w pięciu konkurencjach. Najpierw trzeba było zaprezentować swe
uzdolnienia aktorskie i wystąpić we wcześniej przygotowanym skeczu. Kolejną konkurencją było picie
mleka z talerzyków na czas. Uczniowie, którzy brali udział w tej części „kocenia” nie mogli używać rąk.
Nie bez powodu otrzymali więc wiele braw, choć  równie dużo było przy okazji wybuchów śmiechu.
Następnie przebrani za koty uczniowie musieli zaprezentować  się  zgromadzonym uczniom i jurorom,
którzy oceniali wygląd kotów i ich sposób poruszania się.

Kolejną konkurencją była „prezentacja” naszych nauczycieli. Każda z klas miała za zadanie wybrać
jednego nauczyciela i zaprezentować go zebranym. Prezentacje wywoływały salwy śmiechu, ponieważ
uczniowie nad wyraz zabawnie ukazywali nawyki i powiedzonka naszych belfrów.

Następne zadanie sprawdzało poziom wiedzy ogólnej uczniów na temat kotów.
Jury w składzie p. dyr. Magdalena Marciniak, p. prof. Anna Grodecka, p. prof. Agnieszka Jabłońska,

p. prof. Marlena Woźniak i Kasia Kaczmarek (2U) miało twardy orzech do zgryzienia, ponieważ każda
klasa  starała  sie  wypaść  jak  najlepiej.  Wygrała  klasa  1B.  Jednak  by  przyznać  II  miejsce  należało
zorganizować  dogrywkę  pomiędzy  klasami  1A  i  1L,  które  uzyskały  tą  samą  ilość  punktów.
Po spektakularnym występie Szymona Szczepanika klasa 1A zajęła drugie miejsce, a klasa 1L – trzecie.
Zwycięzcy w nagrodę będą za rok „wprowadzać” nowych uczniów w szkolne życie.

Na zakończenie przewodniczący klas pierwszych, w imieniu swoich klas, musieli złożyć przysięgę.
Później zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Uważam, że otrzęsiny udały się, było śmiesznie, zabawnie, wesoło. Sądzę, że my-pierwszoklasiści
pokazaliśmy się z dobrej strony. Udowodniliśmy, że jesteśmy warci tej szkoły.

Przypomnijmy, że w tym roku otrzęsiny przygotowali zeszłoroczni zwycięzcy, tzn. obecna klasa 2U
pod kierunkiem p. prof. Agnieszki Jabłońskiej.

Klaudia Pałucka
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OTRZĘSINY 2006 (fot. MIT 205)
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“DO YOU SPEAK ENGLISH ?”

- wywiad z panią profesor Pauliną Jędras,
 nowo zatrudnioną nauczycielką języka angielskiego

„Kurier Zamkowy”: Czy podoba się Pani w naszej szkole?
Pani prof. Paulina Jędras: Tak, podoba mi się.
„K. Z.”: Czy posiada Pani doświadczenie w pracy pedagogicznej?
P.  J.: Owszem.  Pracowałam w każdym typie  szkoły,  z  uczniami  w  różnym przedziale  wiekowym,
tzn. w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum podczas praktyk studenckich, jak również pracując już
zawodowo.
„K. Z.”: Gdzie wcześniej Pani pracowała?
P. J.: Pracowałam w gimnazjum językowym i liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół Sieradzkiego
Towarzystwa Oświatowego.
„K. Z.”: Co sądzi Pani o młodzieży w naszej szkole?
P.  J.: Młodzież  jest  zróżnicowana  –  starsi  uczniowie  są  już  spokojniejsi,  czego  nie  zawsze  można
powiedzieć o ich młodszych kolegach.
„K. Z.”: Czy dobrze sie Pani współpracuje z innymi nauczycielami?
P. J.: Tak. Nauczyciele służą zawsze pomocą i są „bezkonfliktowi”.
„K. Z.”: Czy młodzież naszej szkoły chętnie się uczy języka angielskiego?
P.  J.: Raczej  tak,  choć  oczywiście  ta  chęć  zależy również  od  zdolności  językowych danego ucznia
i wcześniejszej nauki w gimnazjum i w szkole podstawowej.
„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę.

Z panią profesor Pauliną Jędras rozmawiały
Marta Dubiak i Paulina Płaczek

SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT
W tegorocznej akcji sprzątania świata wzięła udział klasa 2A, która sprzątała tereny wzdłuż brzegu

Warty od mostu nad Żegliną do mostu kolejowego. Klasa ta ponadto uczestniczyła w konkursie „Rady
na odpady” zorganizowanym przez Dyrekcję Sieradzkich Parków Krajobrazowych.
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KOMUNIKATY
W ostatnim tygodniu września w gablotach na I piętrze mieliśmy okazję zapoznać się z wystawą

przygotowaną  przez  uczniów  klasy  2L,  poświęconą  nowym  modelom  telefonów  komórkowych.
Uczniowie przygotowali wystawę pod kierunkiem p. prof. Janusza Ziarnika.

W czwartek 5 X klasa 2U pod opieką p. prof. Katarzyny Krawczyk i Marleny Woźniak pojechała
do Łodzi do kina „Cinema City” na film pt. Stacja kosmiczna.

W piątek 6 X do Teatru Miejskiego na Tango S. Mrożka wybrały się klasy: 3A, 3B (9 osób), 4E
(2 osoby),  3F (3  osoby),  2  B (21  osób)  i  2C (5  osób)  pod  opieką  p.  prof.  Jolanty  Budzisz,  Haliny
Lewandowskiej i Kariny Szymczak.

W środę 11 X odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Wzięło w nich udział 14 kandydatów.
Nad  przebiegiem  wyborów  czuwały  p.  prof.  Iwona  Bednarek  i  Zofia  Grzesiak.  Najwięcej  głosów
otrzymali:

Jakub Frątczak (1L) – 99,
Rafał Musialski (2C) – 75,
Mateusz Grzyb (2C) – 53.

W środę 11 X klasa 2F i 3E obejrzały w łódzkim kinie „Silver Screen” film pt.  Taniec zmysłów.
Wraz z uczniami film ten obejrzały panie prof. Renata Miśkiewicz i Barbara Wysota.

W czwartek 12 X klasy 3B i 4E (17 osób) pod opieką p. prof. Anny Barwaśnej, Iwony Bednarek,
Zofii  Grzesiak  i  Waldemara  Grzesiaka  pojechały  do  Warszawy  zwiedzić  Muzeum  Powstania
Warszawskiego i Powązki.

W  związku  z  przypadającą  16  października  28  rocznicą  wyboru  kardynała  Karola  Wojtyły
na papieża, od piątku 13 X w gablotach na I piętrze możemy zapoznać się z wystawą  Jan Paweł II –
człowiek  nadziei  i  pokoju.  W gablotach  zaprezentowano  książki  ze  zbiorów biblioteki  szkolnej  oraz
należące do ks. A. Ziemieśkiewicza.

KURIER SPORTOWY
Podczas  finałów  Powiatowej  Licealiady  Indywidualnych  Biegów  Przełajowych  rozgrywanych

25 września  2006  r.  na  obiektach  MOSiR  w  Sieradzu  nasza  drużyna  żeńska  zajęła  drugie  miejsce
(94 punkty). Zwyciężyły dziewczęta z I LO w Sieradzu (135 pkt). Podczas tych zawodów nasza drużyna
męska  zajęła  trzecie  miejsce  (67 pkt).  Zwyciężyło I  LO w Sieradzu (118 pkt),  drugie  miejsce  zajął
ZSP nr 1 w Sieradzu ( 74 pkt). Indywidualnie uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca:
 

Dziewczęta: Chłopcy:

Olejnik Anna (1d) – 7
Kołodziej Ewelina (2F) – 12
Czaja Ewa (1A) – 19
Krupa Karolina (1F) – 26
Chudzia Monika (2F) – 29
Wiercińska Aleksandra (1F) – 31
Wojtysiak Marta (2E) – 32
Stefaniak Agnieszka (2A) – 33
Lamecka Justyna (2A) – 35
Cudak Anna (2E) – 37
Woźniak Justyna (3D) – 45
Andrzejak Magda (3A) – 50

Frycze Tomasz (2E) – 15
Stelmaszak Łukasz (1b) – 18
Chilczuk Łukasz (1A) – 22
Matusiak Bartosz (2C) – 23
Michalak Jakub (1D) – 24
Lepla Michał (3E) – 33
Waga Krystian (1d) – 37
Pryk Dariusz (2E) – 39
Ciapa Kamil (2a) – 47
Tomaszewski Artur (1L) – 50

W  47  Biegach  Ulicami  Sieradza,  które  odbyły  się  w  niedzielę  15  października  w  kategorii
dziewcząt (na 1100 m) Agnieszka Spętana (1L) zajęła 7 miejsce, a Natalia Chrońska (1L) – 8 miejsce.
W imprezie tej w kategorii chłopców (na 1500 m) Artur Tomaszewski (1L) zajął 10 miejsce, a Łukasz
Chilczuk – 12 miejsce.

Z  przyjemnością  informujemy,  że  w  punktacji  drużynowej  reprezentanci  naszej  szkoły  zajęli
1 miejsce!

Gratulujemy!!!
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Piękny mecz, piękne akcje i gole – czyli wszystko o meczu
POLSKA – PORTUGALIA !!!

(Mateusz Ligner)

W środę 11 X 2006 r. odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie mecz eliminacji do Mistrzostw
Europy 2008, które zostaną przeprowadzone w Austrii i Szwajcarii.

20.30 – sędzia W. Stark z Niemiec wyprowadza obie jedenastki na murawę  Stadionu Śląskiego
wypełnionego po brzegi kibicami w biało-czerwonych barwach.

Składy obu drużyn:

Polska:
Kowalewski

Golański, Radomski, Bąk, Bronowicki,
Błaszczykowski, Sobolewski, Lewandowski, Smolarek, Rasiak,

Żurawski.

Portugalia:
Ricardo

Miguel, R. Carvalho, R. Rocha, N. Valente,
Simao, S. Costinha, Petit, Deco, C. Ronaldo,

N. Gomes

Polacy  zaczęli  ten  mecz  bardzo  odważnie  nie  czując  respektu  do  utytułowanego  rywala.  Już
w 9 minucie przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Jakub Błaszczykowski zwodem minął Miguela, wrzucił
piłkę na pole karne. Ta doszła do Lewandowskiego, który strzelił na bramkę. Ricardo obronił, ale piłki
nie złapał. Nadbiegł Euzebiusz Smolarek i wbił ją do portugalskiej bramki. Gol! Po tym strzale stadion
tonął w biało-czerwonych barwach.

Polscy piłkarze przejęli inicjatywę w tym meczu i to, co wydawało się niewiarygodne, ziściło się
po  raz  drugi.  Starcie  Rasiaka  z  N.  Velente  wygrał  Polak,  przesłał  piłkę  do  Smolarka  (nie  ma
„spalonego”). Ten strzelił jak z armaty – Ricardo kapituluje po raz drugi – w 18 minucie meczu mamy
wynik 2:0 dla Polski! I znów 44-tysięczna widownia miała powody do radości.

W końcówce pierwszej połowy Kuba Błaszczykowski fantastycznie minął R. Rochę, wrzucił piłkę
na pole karne, ta doszła do Żurawskiego i ... słupek ratuje Portugalię przed utratą trzeciej bramki.

W drugiej połowie meczu Polacy nadal byli „na fali”, niesieni dopingiem kibiców, którzy m. in.
odśpiewali naszym piłkarzom pierwszą zwrotkę Mazurka Dąbrowskiego. Od 50 minuty Portugalczykom
zaczynają  „puszczać”  nerwy  –  przecież  to  oni  przyjechali  tu  po  zwycięstwo  i  trzy  kolejne  punkty,
a tymczasem nie mogą znaleźć recepty na dobrze funkcjonującą polską linię obrony.

Smolarek miał kolejną okazję do podwyższenia wyniku – piłka nieznacznie minęła słupek Ricarda.
Po chwili kolejna akcja Polaków: Smolarek, Rasiak i Lewandowski pędzą „z kontrą” na R. Carvalho, ale
G. Rasiak zamiast strzelać odegrał za mocno i niecelnie do kolegów i żaden z nich, niestety, nie sięgnął
piłki.

Choć  polska  reprezentacja  grała  bardzo  dobrze  i  konsekwentnie,  w 83  minucie  nieupilnowany
został  zawodnik Manchesteru United, C. Ronaldo, który zagroził  Kowalewskiemu. Na szczęście piłka
przeleciała  obok  słupka  naszej  bramki.  Podczas  meczu  bardzo  dobrze  do  akcji  włączali  się  boczni
obrońcy: Bronowicki i Golański (ten drugi oddając strzał na bramkę trafił w słupek).

Zbliża się 90. minuta, arbiter techniczny dolicza trzy dodatkowe minuty. W doliczonym czasie, w
92. minucie, N. Gomesowi udaje się zdobyć honorową bramkę dla Portugalii.

Zmiany:

Polska Portugalia
zszedł: minuta meczu: wszedł: zszedł: minuta meczu: wszedł:

Błaszczykowski 66 Krzynówek Costinha 44 Tiago
Rasiak 74 Matusiak Petit 68 Nani

Deco 83 Maniche
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KLASYFIKACJA PO 11 X 2006 r.

Państwo Rozegrane
mecze

Zdobyte
punkty

Stosunek
bramek

Pozostałe mecze w grupie
w dniu 11 X 2006 r.

Wyniki

Serbia 4 10 6-1 Kazachstan - Finlandia 0:2 (0:1)
Finlandia 4 8 6-2 Serbia - Armenia 3:0 (0:0)
Belgia 4 7 4-1 Belgia - Azerbejdżan 3:0 (1:0)
Polska 4 7 5-5
Portugalia 3 4 5-3
Kazachstan 4 2 1-4
Armenia 3 1 0-4
Azerbejdżan 4 1 1-8

KOMENTARZE PO MECZU:

Polacy zagrali dobry mecz, moi piłkarze byli zaskoczeni determinacją i wolą zwycięstwa Polaków. Wygrali
zasłużenie i im gratuluję.

Luis Felipe Scolari (trener reprezentacji Portugalii)

Polacy wyszli mocno skoncentrowani i zdeterminowani wolą zwycięstwa, inicjatywa była cały czas po stronie
naszej reprezentacji. Nasi piłkarze zaczęli wreszcie więcej grać skrzydłami, a do akcji defensywnych włączali się
boczni  obrońcy,  którzy  siali  spustoszenie  w  szeregach  obrony  rywala.  Duży  wkład  pracy  wniósł  Kuba
Błaszczykowski. Choć pamiętamy jego nieudany debiut w meczu z Finlandią, to z Portugalią sporo namęczył się
na  prawej  stronie  boiska.  Bardzo  aktywni  byli  także  Smolarek  i  Żurawski,  często  widać  ich  było  w akcjach
ofensywnych. Jedynym mankamentem w grze Polaków była gra G. Rasiaka,  który nie odgrywał  szybko piłek
do napastników, za długo ją przetrzymywał i spowalniał akcję zespołu. Było to na korzyść rywali, którzy mogli
szybko dokonać korekt w obronie.

Dawno nie widziałem tak dobrej gry zawodników z orłem na piersi.
Mateusz Ligner

To  była  metamorfoza  Polaków.  W meczu  z  Kazachstanem,  mimo  zwycięstwa,  zagrali  słabo,  lecz  mecz
z czwartym  zespołem  świata  był  „z  innej  bajki”.  Nie  zmieniony  skład,  mimo  niesportowego  zachowania
M. Lewandowskiego, był dla mnie zaskoczeniem, lecz w pełni poparłem decyzję Leo Beenhakera. Przed meczem
byłem pełen obaw o los  „biało-czerwonych”,  gdyż  pojedynek z takimi  gwiazdami  jak  C.  Ronaldo,  Deco czy
N. Gomes był nie lada wyzwaniem.

Początek meczu w wykonaniu Polaków był, jak zwykle, monotonny i bez pomysłu, lecz ataki Portugalczyków
nie stanowiły zagrożenia. Tymczasem pierwsza kontra naszych „orłów” przyniosła zmianę wyniku! Portugalczycy
nie  wiedzieli,  co  się  dzieje.  Polacy  zagęszczali  środek  pola,  przeciwnicy  nie  mogli  w  pełni  rozgrywać  piłki.
Nie minęło  10  minut,  a  prostopadłe  podanie  od  G.  Rasiaka  zamienił  na  swą  drugą  bramkę  E.  Smolarek.
Poddenerwowani Portugalczycy zaczęli zachowywać się niesportowo.

Druga połowa meczu przebiegała pod dyktando „biało-czerwonych”. Mimo straty gola w 92 minucie, nasze
„orły”  odniosły  upragnione  zwycięstwo.  Byłem  „wniebowzięty”  i  skakałem  po  pokoju  z  radości.  Na  koniec
stwierdziłem: „Historia lubi się powtarzać”, gdyż przed trzydziestu laty, podczas Mistrzostw Świata w Meksyku
w meczu Polska – Portugalia ojciec Ebiego, Włodzimierz Smolarek strzelił jedynego, zwycięskiego gola. Było to
ostatnie zwycięstwo Polaków nad drużyną Portugalii. Warto przypomnieć, że do 11 X Portugalczycy nie przegrali
na wyjeździe w meczu eliminacyjnym od 10 lat! Dało mi to tym większą satysfakcję do radowania się z wyniku,
no i gry naszej reprezentacji.

Patryk Pałucki

Mecz z Portugalią był jednym z nielicznych występów polskiej reprezentacji, który można było oglądać bez
wcześniejszego znieczulenia. Wielu odniosło pewnie wrażenie, że piłkarze wymienili się koszulkami jeszcze przed
meczem Polacy grali fantastycznie i skutecznie, a przede wszystkim nasz polski Eusebio. Oby tak dalej!

p. prof Agnieszka Ślęzak / p. prof. Marcin Wardęga
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Drugi w roku szkolnym 2006/2007 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie:
Marta Dubiak (3 A),  Paulina Płaczek (3 A),  Patrycja Wysocka (2 C),   Karolina Krupa (1 F), Klaudia
Pałucka  (1 D),  Mateusz  Ligner  (2 a),  Patryk  Pałucki  (2 A)  pod  kierunkiem  p.  prof.  Grzegorza
Brodackiego.
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HUMOR

Nauczyciel kazał napisać sto razy: „Nie będę mówił „ty” do nauczyciela.”. Na drugi dzień Jasio przyniósł
zeszyt, w którym to zdanie było napisane dwieście razy.
- Dlaczego napisałeś dwieście razy? Kazałem tylko sto – pyta nauczyciel.
- Żeby ci zrobić przyjemność – odpowiada Jasio.

W poniedziałek na pierwszej lekcji Jasio szepcze do Franka:
- Która godzina?
- Dwadzieścia po ósmej.
- Do licha! Ale ten tydzień się wlecze!

- Halo! Panie dyrektorze, mój syn nie może przyjść do szkoły.
- A kto mówi?
- Tu mówi mój ojciec.

Nauczyciel pyta Jasia:
- Jaki to jest czas: ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie?
- Sobota wieczór, panie profesorze.

- Synku, poprawisz kiedyś tę jedynkę z matematyki?
- Nie mogę, mamo, bo nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk

Pani zwraca się do Jasia:
- Wymień trzy zwierzęta afrykańskie.
- Słoń i trzy żyrafy. Może być?

- Nazywam się Kowalski – nauczyciel przedstawia się uczniom, - a wy?
- A my nie!

Nauczycielka pyta:
- Kochane dzieci, ile mucha ma nóg?
Wstaje Franek:
- A pani to nie ma większych zmartwień?

Jasio wraca zapłakany ze szkoły.
- Co się stało? - pyta ojciec.
- Pan od rachunków mnie zbił!
Ojciec zdenerwowany bierze Jasia do szkoły, żeby wyjaśnić zajście.
- Dlaczego Pan zbił mego syna?
Nauczyciel spojrzał na ojca, potem karcąco na Jasia i pyta:
- A ile jest dwa razy dwa?
Jasio wystraszony szarpie ojca za rękaw:
- Tato, patrz. On znowu zaczyna.

Jaś przychodzi do szkoły i pyta nauczyciela:
- Czy można karać kogoś za to, czego nie zrobił?
- Nie, Jasiu.
- No to ja nie odrobiłem lekcji.

Nauczyciel pyta ucznia:
- Jakiego rodzaju jest krawiec?
- To zależy – odpowiada uczeń – czy jest to męski krawiec, czy żeński.

Wybrała: Klaudia Pałucka


