
DNI OTWARTE SZKOŁY 
CZYLI „ZAMKOWA POD LUPĄ” 

 

W szkole przy ulicy Zamkowej znów zrobiło się 
tłoczno. Jak co roku: szum i zamieszanie związane 
z przygotowaniami „Dni Otwartych Szkoły”, które 
odbyły się w dniach 28 II – 2 III. W tym roku 
kandydatów witało hasło: „Zamkowa oknem 
na świat”. 

Gimnazjaliści ze szkół sieradzkich i z okolicznych 
miejscowości przez dwa dni uzyskiwali niezbędne 
informacje o kierunkach kształcenia, a także o szkole, 
jej uczniach, nauczycielach i obowiązujących u nas 
zwyczajach. 

Szkołę odwiedziło łącznie około 600 gimnazja-
listów, przede wszystkim z Sieradza, a także 
z Burzenina, Złoczewa, Rossoszycy, Zadzimia, 
Barczewa i innych miejscowości. 

Odpowiednio przygotowani uczniowie 
przedstawiali gimnazjalistom kierunki kształcenia 
(czteroletnie technikum, trzyletnie liceum profilowane, 
dwu- i trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową) oraz 
bogatą ofertę kół zainteresowań. 

Gimnazjaliści  interesowali się właściwie 
wszystkim. Trudno się temu dziwić. W końcu to do 
nich należy decyzja, co będą robić w przyszłości. 
Jedna z gimnazjalistek, Kamila Stefaniak z Bar-
czewa, na pytanie, czy dni otwarte ułatwiają podjęcie 
decyzji dotyczącej dalszego kierunku i miejsca 
kształcenia, odpowiedziała: „Zdecydowanie tak! Jeśli 
uczeń jeszcze nie wie, gdzie ma się dalej kształcić, dni 
otwarte mogą mu bardzo pomóc. Trzeba wiedzieć, 
jakich się będzie miało nauczycieli, kolegów, 
przedmioty. Taka wiedza jest konieczna.” 

Gimnazjalistom generalnie szkoła przypadła 
do gustu. Angelika Kałuzińska z Brzeźnia stwier-
dziła: „Szkoła ogólnie bardzo mi się podoba. Jest 
„przestrzenna”, w ciekawych pastelowych kolorach, 
a przede wszystkim są w niej bardzo mili ludzie.” 

Wielu potencjalnym kandydatom spodobała się 
nowa pracownia komputerowa (w sali 209). Ola 
Socha z Publicznego Gimnazjum w Sieradzu 
powiedziała: „Pracownia jest bardzo dobrze 
wyposażona w komputery, plazmowe monitory, 
a także w nowe ławki”. 

Uwagę gimnazjalistów przykuła multimedialna 
prezentacja szkoły. „Projekcja filmowa była bardzo 
interesująca, bardzo dobrze zmontowana, dzięki niej 
wszystkie atuty szkoły zostały w pełni 
zaprezentowane” – powiedziała Ada Suszyńska 
z Gimnazjum nr 2. 

Gimnazjaliści, oprócz informacji o kierunkach, 
pragnęli wiedzieć, czy trzeba się dużo uczyć, jacy 
są nauczyciele, czy są wymagający itp. 

Życzymy wszystkim gimnazjalistom powodzenia 
na czekających ich egzaminach i zapraszamy do naszej 
szkoły. 

Kamil Grzyb

 
 

Z okazji Dnia Kobiet  
najserdeczniejsze życzenia 

Paniom Profesor, 
Paniom z administracji i obsługi 

oraz wszystkim naszym Koleżankom 
składa 

Redakcja „Kuriera Zamkowego” 
 

 



„Kurier Zamkowy” nr 6/2005/2006 2 
 

 

DNI OTWARTE SZKOŁY 
(fot. p. prof. M. Świniarski) 

 

 
 

Z WOLONTARIATU 
 

1 lutego członkowie szkolnego wolontariatu uczestniczyli w konferencji dla wolontariuszy 
w siedzibie WSHE w Sieradzu na temat: „Wolontariuszem może być każdy”. 

14 lutego nasi wolontariusze organizowali walentynki w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Sieradzu. 

Od 17 lutego trwa współpraca wolontariatu z fundacją „Dziewczynka z zapałkami”. Polega ona 
m. in. na sprzedaży „bajkowych zapałek” w sieradzkich marketach. 
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„Kurier Zamkowy”: Jaką szkołę średnią Pani ukończyła? 
P. prof. Agnieszka Modelska: Liceum Handlowe przy naszej szkole. 
P. prof. Agnieszka Ślęzak: Liceum Ekonomiczne przy naszej szkole. 
P. prof. Monika Szlawska: Liceum Administracji Państwowej przy naszej szkole. 
P. prof. Joanna Wodzyńska: Liceum Ogólnokształcące w Błaszkach. 
„K. Z.”: Czy podoba się Pani dziś w naszej szkole? 
A. M. / J. W.: Tak. 
A. Ś.: Oczywiście, że tak. Z każdym dniem coraz bardziej. 
M. Sz.: Raczej tak. Spędziłam tu przecież cztery lata w charakterze uczennicy. 
„K. Z.”: Czy widzi Pani dużą różnicę w zachowaniu dzisiejszej młodzieży w porównaniu ze swoimi 

rówieśnikami? 
A. M.: Uważam, że młodzież „za moich czasów” była grzeczniejsza i charakteryzowała się większym 

szacunkiem dla nauczyciela. Była również bardziej zdyscyplinowana i chętniej się uczyła (choć 
to wszystkich, oczywiście, nie dotyczyło). 

A. Ś.: Myślę, że moje pokolenie wykazywało więcej pokory wobec rodziców, nauczycieli, koleżanek 
i kolegów. Wy jesteście zdecydowanie „typem niepokornym”. 

M. Sz.: Tak. Dzisiejsza młodzież nie czuje respektu przed nauczycielami takiego jak kiedyś; nie wszyscy 
mają należny szacunek dla starszych. Wydaje mi się, że kiedyś młodzież była grzeczniejsza, 
sympatyczniejsza i mniej konfliktowa. Trzeba dużo się natrudzić, by doprowadzić klasę do porządku (to też 
zależy od klasy). 

J. W.: Widzę bardzo dużą różnicę w zachowaniu dzisiejszej młodzieży. „Za moich czasów” młodzież 
była bardziej posłuszna. 

„K. Z.”: Co Pani sądzi o swoich koleżankach i kolegach z pokoju nauczycielskiego? 
A. M.: Kontakt mam tylko z niektórymi osobami, ze względu na moje godziny pracy (np. piątek 

po południu). Ale z tymi, których znam, pracuje mi się dobrze. 
A. Ś.: Miałam duże szczęście, że trafiłam właśnie na takich ludzi. Wszyscy, z którymi współpracuję, 

przyjęli mnie bardzo ciepło. Ich pomoc i wsparcie odczuwam na każdym kroku i bardzo im za to dziękuję. 
M. Sz.: Czuję się w naszym pokoju nauczycielskim bardzo dobrze, choć mam do niektórych osób „lekki 

dystans”, szczególnie do tych nauczycieli, którzy mnie kiedyś uczyli. Współpraca z młodszymi koleżankami 
i kolegami układa mi się bardzo dobrze – są mili, uczynni, chętnie służą pomocą, łatwo z nimi nawiązać 
kontakt. 

J. W.: Sądzę, że są bardzo mili i przyjaźni. Pracuje mi się bardzo dobrze, w pokoju nauczycielskim 
panuje bardzo miła atmosfera. 

„K. Z.”: Czy podobają się Pani różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane w szkole przez 
młodzież i nauczycieli? 

A. M./ M. Sz.: Niestety nie uczestniczyłam w nich ani też ich nie oglądałam, ponieważ pracuję 
w niepełnym wymiarze godzin i zwykle w tym czasie nie było mnie w szkole. 

A. Ś./ J. W.: Takie imprezy są wspaniałą okazją, by przypomnieć sobie „dawne szkolne czasy”. Jako 
uczennica wielokrotnie brałam czynny udział w tego rodzaju przedsięwzięciach. Wy robicie to jednak lepiej 
ode mnie. 

„K. Z.”: Co, Pani zdaniem, należałoby zmienić w szkole? 
A. M. / M. Sz.: Niestety, mogłabym wypowiedzieć się tylko o tym, co ewentualnie można było zmienić 

w latach ubiegłych, gdy byłam uczennicą szkoły. Obecnie zbyt krótko pracuję, a mój kontakt z uczniami 
i innymi nauczycielami jest ograniczony. 

A. Ś.: Chciałabym, aby uczniowie naszej szkoły mieli świadomość tego, że mogą uczyć się w cudownym 
miejscu. Większość teraz nie zdaje sobie z tego sprawy, ale za kilka lat na pewno zatęsknią za „Zamkową”. 

J. W.: Chyba nic. Może tyle, że uczniowie powinni bardziej przykładać się do nauki oraz systematycznie 
uczęszczać na zajęcia. 

„K. Z.”: Jest Pani bardzo młodą nauczycielką. Czy nie jest to dla Pani przeszkodą w pracy 
z uczniami? 

A. M. / J. W.: Nie. 
A. Ś.: Mnie nie, ale nie wiem, co na ten temat sądzą uczniowie. Czasami można mnie z nimi pomylić, 

ale dla mnie jako kobiety jest to tylko komplement. 
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M. Sz.: Teraz już nie, choć na początku obawiałam się troszkę. Ale okazało się, że mój wiek nie stanowi 
żadnego problemu w moich relacjach z uczniami. 
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„K. Z.”: Czy wiąże Pani swą przyszłość z naszą szkołą? 
A. M. / M. Sz.: Tak. 
A. Ś.: Bardzo bym chciała tutaj zostać. 
J. W.: Myślę, że tak. Bardzo bym chciała pracować w tej szkole. 
„K. Z.”: Dziękuję za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziła Paulina Płaczek.
 

NOCNE OPOWIEŚCI ZE STRYCHU PRZY ZAMKOWEJ 
Część IV 

 

Skończyły się ferie świąteczne. Do szkoły 
powrócił naturalny rytm życia. Dla Frani nadszedł 
czas rozwiązania. Powiła sześcioro ślicznych mysiąt. 
Wiedziała, że wkrótce ją opuszczą i wyruszą 
w świat, ale jako troskliwa matka zdecydowała się 
zapewnić im jak najlepszy start w życie. W języku 
mysim oznacza to dobre wyżywienie i opiekę 
do momentu usamodzielnienia. Po dwóch tygod-
niach cierpliwego karmienia postanowiła zregenero-
wać siły w szkolnym sklepiku, do którego niegdyś 
odkryła tajne wejście. Dotąd korzystała z niego 
tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, gdyż 
wędrówka „na dół” była dość uciążliwa. Tym razem 
Frania była krańcowo wyeksploatowana i nie chciała 
ryzykować poszukiwań na innym terenie. Jakież 
ogarnęło ją przerażenie, gdy znalazłszy się na miejs-
cu odkryła, iż szczelina została zagipsowana. 
Wpadła momentalnie w skrajną rozpacz i nie mogła 
ruszyć się z miejsca. Zaistniała sytuacja przerosła jej 
siły. Z odrętwienia wyrwał ją donośny, męski głos 
dochodzący z kąta obok sklepiku: 

„Dobry wieczór, obywatelko, widzę, że potrze-
bujesz pomocy. Czy mógłbym przydać się na cokol-
wiek?” 

Frania zwróciła się w tę stronę i ujrzała 
pięknego śniadego szczura z zainteresowaniem 
przypatrującego się jej skromnej postaci. Nieco 
przerażona zapytała: 

„Kim pan jest?” 

„Mam na imię Teodor. Jestem wdowcem, 
chwilowo samotnym. Zimuję w waszej bazie...” 

„O! Tak mi przykro, że stracił pan małżonkę” - 
odpowiedziała Frania. – „Mi też jest niewesoło, bo 
ktoś zalepił tajne wejście do spiżarni zwanej szkol-
nym sklepikiem. Nie będę mogła nie tylko nakarmić 
moich niemowląt, ale nawet wrócić do nich!” 

„Myślę, że da się coś z tym zrobić, obywatelko” 
- odparł Teodor, po czym wbił swe ostre zęby 
w ścianę sklepiku i po dziesięciu minutach 
zakrzyknął zwycięsko z wnętrza: 

„Zapraszam do środka!” 
Frania ochłonąwszy z wrażenia jak oszalała 

rzuciła się w otwór. Po chwili rozległo się łakome 
chrupanie. Szczur jako prawdziwy dżentelmen 
ubezpieczał wyjście czekając cierpliwie na nowo 
poznaną towarzyszkę. Po zaspokojeniu głodu 
i zabraniu zapasów, w szparze pojawiła się mysz:  

„Doprawdy nie wiem jak panu dziękować. 
Ocalił pan siedem mysich istnień. A tak w ogóle 
to jestem Frania. Miło mi będzie bliżej pana 
poznać...” 

„Mi również proszę mówić po imieniu. Możesz 
liczyć na mnie zawsze, ilekroć będziesz w potrzebie 
- odparł Teodor. - Pozwól, że odprowadzę Cię 
na górę.” 

„Dzięki. Dziś wsparcie niezawodnego męskiego 
ramienia jest dla mnie niezbędne” - rzekła Frania 
i oparła się na wspaniałomyślnym przyjacielu. 
Po chwili para znikła w ciemnościach... 

Kaja Szumicka 
 

KOMUNIKATY 
 

3 III uczniowie naszej szkoły wyjechali do Heidel-
bergu na miesięczną praktykę zawodową w ramach 
programu „Leonardo”. Przez pierwsze dwa tygodnie 
opiekę nad nimi sprawować będzie p. dyr. A. Plesiak i 
siostra A. Tarabuła. Później opiekę nad nimi przejmą 
p. prof. A. Bzdurska i p. prof. J. Zemła. 

W ramach obchodów 870-lecia Sieradza uczniowie 
klas pierwszych biorą udział w lekcjach muzealnych, 
które odbywają się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. 
Lekcje te rozpoczęły się 2 III. Do muzeum udała się 
w tym dniu klasa 1E pod opieką p. prof. Z. Kołodzieja 
oraz klasa 1A pod opieką p. prof. W. Grzesiaka. W dniu 
10 III wraz z p. prof. Grzesiakiem w lekcji muzealnej 

wzięły udział klasy 1 B i 1 D. 13 III w muzeum klasa 3 A 
uczestniczyła w lekcji poświęconej Sieradzowi w okresie 
II wojny światowej. Klasie towarzyszył p. prof. 
Z. Kołodziej. 

Na Targi Edukacyjne, które odbyły się 10 III w sali 
C Starostwa Powiatowego w Sieradzu wybrały się klasy: 
3A – pod opieką p. prof. H. Lewandowskiej (godz. 1040), 
3C – pod opieką p. prof. B. Boczek i D. Szymańskiego 
(godz. 1130), 4E – pod opieką p. prof. G. Czerwińskiej 
(godz. 1130), 3B – pod opieką p. prof. D. Danielewskiego 
(godz. 1310), 4F – pod opieką p. prof. G. Czerwińskiej 
(godz. 1310) i 4D – pod opieką p. prof. A. Margraf (godz. 
1310). 
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BRAWO „ZAMKOWA” 
 

1 marca w Warcie Grupa Teatralna „Zamkowa” zajęła III miejsce w przeglądzie zorganizowanym przez 
Warckie Centrum Kultury w Warcie, Powiatowy Ośrodek Kultury w Sieradzu oraz Łódzkie Centrum 
Kultury (Centrum Kultury Młodych). Zwyciężył teatr LO w Warcie, drugie miejsce zajęła grupa teatralna 
ze Zduńskiej Woli działająca przy Domu Kultury „Lokator”. 

Grupa Teatralna „Zamkowa” wystawiła sztukę pt. Marionetki, której autorem jest pan Andrzej 
Michalski, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu. Sztuka mówi o przekraczaniu granic, które 
sami sobie tworzymy, a także tworzą je wokół nas, jakby dla nas, inni ludzie. Sztuka ukazuje także to, 
że człowiek nigdy nie jest do końca zły albo do końca dobry – to górę bierze zło, to dobro. 

W rolach głównych wystąpili: Sylwester Michalski (2 B) – Stary (rola główna), Marcin Jankowski (3 C) 
– Pablo, Kamil Cimcioch (3 C) – Vincent, Joanna Klimczak (Gimnazjum nr 2) – Angelina, Kinga Cichewicz 
(I LO) – Gioconda, Ewa Gołąbek (Gimnazjum nr 2) – Tycjan, Damian Ślipek (Gimnazjum nr 2) – Rubens. 

Reżyserem Marionetek była pani Sylwia Dęga, nauczycielka j. polskiego i religii w Gimnazjum nr 2 
w Sieradzu; za oprawę muzyczną odpowiadał Radomir Rytych, absolwent naszej szkoły. 

Premiera Marionetek odbyła się 28 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury w Sieradzu o godz. 1800 
dla rodzin, znajomych i nauczycieli naszej szkoły. 
 

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT 
 

REFLEKSJE PO TURYNIE 
 

Dwa zdobyte medale to raczej swoisty wypadek 
przy pracy, która w większości była nijaka. Dobrze, 
że w stolicy Piemontu i w okolicach szczęście nie 
opuściło nas do końca... 

46-osobowa ekipa przyjeżdża do Polski 
ze srebrnym i brązowym medalem. Na więcej chyba 
nie liczyliśmy, co nie zmienia faktu, iż część 
polskich sportowców pojechała do Turynu 
na kredyt, którego nie byli, nie są i już chyba nie 
będą w stanie spłacić. 

Ciekawi także co innego - niemal za wszystkie 
dobre wyniki „biało-czerwonych” pierś do przodu 
mogą wypinać trenerzy-obcokrajowcy. Tak było 
w przypadku Tomasza Sikory (Roman Bondaruk), 
Justyny Kowalczyk (Aleksander Wierietielny), 
biathlonistek (Nadia Biełowa) czy skoczków (Heinz 
Kuttin). Jedyne punktowane miejsce dla naszego 

kraju, przy którym „maczał place” polski szkolenio-
wiec (Krzysztof Niedźwiedzki) wywalczyła pancze-
nistka, Katarzyna Wójcicka.  

W polskiej kadrze udział w igrzyskach wzięli 
m.in. skoczkowie: Adam Małysz i Robert Mateja, 
snowboardzistka Jagna Marczułajtis, saneczkarze: 
Krzysztof Lipiński i Marcin Piekarski, łyżwiarz 
szybki Paweł Zygmunt, łyżwiarze figurowi Dorota 
Zagórska i Mariusz Siudek oraz biathlonista Tomasz 
Sikora. 

Po tym występie pozostaje nam tylko mieć 
nadzieję, że w latach kolejnych pojawią się młodzi 
i zdolni sportowcy którzy staną się siłą napędową 
naszej reprezentacji, bo na jednych i tych samych 
(zasłużonych, zresztą, zawodników) nie można 
wiecznie liczyć. 

Damian Baszczyński 
 

 
rys. Magda Górecka 
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II MEMORIAŁ IM. PIOTRA KAŁUZIAKA 
 

 
 fot. p. prof. Marek Przybył 
 
W środę 15 lutego odbył się II Memoriał im. Piotra Kałuziaka w piłce siatkowej, zorganizowany 

przez naszą szkołę, MOSiR i Gimnazjum nr 2 w Sieradzu. 
W memoriale uczestniczyło 25 następujących drużyn: 
- w kategorii szkół gimnazjalnych: 8 drużyn dziewcząt i 7 drużyn chłopców, 
- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 4 drużyny dziewcząt i 6 drużyn chłopców. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyniki przedstawiają się następująco: 

 
Dziewczęta Chłopcy 

1. I Liceum Ogólnokształcące 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
2. II Liceum Ogólnokształcące 2. II Liceum Ogólnokształcące 
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 3. I Liceum Ogólnokształcące 
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

 
Wśród chłopców najlepszym zawodnikiem memoriału był Tomasz Otrębski (4F). 
W uroczystości otwarcia i zamknięcia tej sportowej imprezy wzięli udział dyrektorzy szkół, 

dyrekcja sieradzkiego MOSiR-u oraz rodzice Piotra Kałuziaka. 
Puchary ufundowali: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Urząd Miasta Sieradza, MOSiR, 

Gimnazjum nr 1 w Sieradzu oraz nasza szkoła. 
Za przebieg tegorocznego Memoriału im. Piotra Kałuziaka odpowiedzialny był p. prof. Marek 

Przybył. 

Szósty w roku szkolnym 2005/2006 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Damian 
Baszczyński (1 D), Paulina Płaczek (2 A), Kamil Grzyb (2 F), Kaja Szumicka (2 F) i Magda Górecka (1 U) pod 
kierunkiem p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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X ROCZNICA POWSTANIA „KURIERA ZAMKOWEGO” X ROCZNICA POWSTANIA „KURIERA ZAMKOWEGO” 
PREZENTACJA KL. I A PREZENTACJA KL. I A 

  
  

KLASA  I A KLASA  I A 

  

 Nasza klasa IA liczy 24 osoby: 20 pań,, a wśród nich najstarszy członek klasy - 
nasza wychowawczyni, pani profesor Anna Grodecka oraz 4 chłopców. No, niestety, trochę 
tych panów nam poskąpiono, jednak my dziewczyny nie płaczemy z tego powodu, ponieważ 
nasi chłopcy bez problemu nadrabiają za 10 innych ☺. Aby przybliżyć Wam trochę naszą 
klasę pragniemy opisać to, co działo się „u nas” kilka miesięcy temu.  
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ANDRZEJKI 
 

 Wiele osób zapewne już zapomniało o tym co było 30 listopada (w końcu czas tak 
szybko mija, albo po prostu niektórym już trochę pamięć szwankuje ☺). Nasza klasa 
pamiętać będzie dzień św. Andrzeja przez długi czas. Otóż tego właśnie dnia na godzinie 
wychowawczej zorganizowaliśmy klasowe Andrzejki. Lonia i Natalka przygotowały różne 
wróżby. Każda z nich wniosła ze sobą wiele zabawy, śmiechu i radości. Mimo tego, że nie 
znaliśmy się jeszcze dobrze, bo jakby nie patrzeć minęły niespełna 3 miesiące od momentu 
kiedy pierwszy raz usiedliśmy wspólnie w klasie, zabawa była naprawdę udana. 

Na początku przekłuwaliśmy serca: dziewczyny z imionami chłopców, a chłopcy 
z imionami dziewcząt. Potem mogliśmy dowiedzieć się, co czeka nas w przyszłości, dzięki 
wróżbom z filiżanek i owoców ( nie wyobrażacie sobie, jakie były miny kiedy okazało się, że 
nasza koleżanka wyjdzie niedługo za mąż ). Wróżba ze skórek jabłek sprawdzała nie tylko 
umiejętność obierania owoców, ale również zdradzała pierwszą literę imienia przyszłego 
wybranka lub wybranki ☺. To taka pierwsza klasowa zabawa, lecz z całą pewnością 
możemy powiedzieć, iż  była wspaniała. Dzięki niej bardziej się do siebie zbliżyliśmy 
i ogólnie było MIODZIO!! ☺ 
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Kolejną „imprezą” klasową były mikołajki. Jak zapewne w każdej klasie, my także 
kupowaliśmy sobie prezenty. Jednak aby można było cieszyć się swoim upominkiem najpierw 
trzeba było go zdobyć, co wcale nie było łatwym zadaniem. Pomysłodawcami różnych 
konkurencji byli: Patryk, Agnieszka oraz Lena. Trzeba przyznać, okazali się mistrzami 
w wymyślaniu niesamowitych zadań ☺. Jedna z naszych koleżanek musiała przed całą 
klasą wyznać swoje uczucia do kolegi, które nie miały wcale tylko kontekstu koleżeńskiego 
☺, inna zaś swoimi uczuciami musiała podzielić się z kwiatkiem stojącym na parapecie. 
Chłopcy nosili dziewczyny na rękach lub, każdą po kolei całowali w ... policzek  ☺. Ile było 
przy tym śmiechu ☺. 
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Również i ta ( już trzecia impreza w naszej karierze ) była udana. Wszyscy 
otrzymali prezenty. Byliśmy z nich bardzo zadowoleni. Przy okazji zażyliśmy  trochę 
zdrowia, bo przecież śmiech to zdrowie ☺. 
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 To oczywiście nie wszystkie imprezy jakie „zaliczyliśmy”. Jednak o innych już nie 
będziemy opowiadać. Każdej klasie życzymy tak wspaniałych zabaw, ponieważ to one 
miedzy innymi zbliżają nas do siebie... 
 

21 Marca 
 

Pierwszy dzień wiosny, zwany inaczej dniem wagarowicza, według kalendarza 
gregoriańskiego obchodzimy dwudziestego pierwszego marca. Wiąże się on z pewnymi 
zwyczajami, które na pewno nie są Wam obce. 

Któż bowiem nie zna panny Marzanny? Mniemamy, że nikt taki się nie znajdzie, 
mimo to przypominamy na czym polega zwyczaj związany z tą kukłą. Według 
najstarszego „przepisu” Marzanna zbudowana jest z  patyczków, słomy i szmatek. 
Pierwszego dnia wiosny słomianą pannę zabiera się nad rzekę, podpala, po czym topi, 
żegnając w ten sposób groźną zimę.  

Oczywiście dwudziesty pierwszy marca każdy może spędzić po swojemu. Ponieważ 
wiosna kojarzy się z naszym jakże barwnym życiem, tego dnia wielu ludzi ubiera się 
kolorowo. 

Tak naprawdę sposobów na przywitanie wiosny, pożegnanie zimy może być tyle, ilu 
ludzi ją witających, a najważniejsze w tym wszystkim jest przecież samo nadejście 
wiosny. Zgodzą się pewnie z nami wszyscy, którzy przeżywają tegoroczną zimę….   
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