
Zadanie logiczne 
Kto kim jest?

Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są 
doskonałymi rzemieślnikami i reprezentują zawody:  
czapnika, kowala, piekarza oraz rzeźnika. Żaden 
z nich nie nosi nazwiska wiążącego się 
z wykonywanym zawodem . Ani Młot, ani Rogalik 
nie jest czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski. 
Kowalem nie jest Rogalik. 
Pytanie: Kto więc kim jest? 

Osoba, która pierwsza dostarczy do biblioteki 
szkolnej prawidłową odpowiedź otrzyma nagrodę 
niespodziankę.  

Trochę uśmiechu na dobry początek…

Czym się różni pies od kota?
Odpowiedź:
Tok myślenia psa:
Człowiek mnie karmi, opiekuje się mną, 
daje smakołyki, przytula mnie. Chyba jest 
Bogiem...
Tok myślenia kota:
Człowiek mnie karmi, opiekuje się mną, 
daje smakołyki, przytula mnie. Chyba 
jestem Bogiem...
------------------------------------------------------
Tato, czy dzisiaj jest piękny dzień?- pyta się 
mały Jaś ojca.
- Raczej nie. A dlaczego pytasz?
- Bo Pani od polskiego powiedziała wczoraj: 
„Pewnego pięknego dnia przez Ciebie 
zwariuję.”

Drodzy Czytelnicy!!! 

 Po dwumiesięcznym upalnym, 
słonecznym odpoczynku wakacyjnym 
witamy Was w nowym roku szkolnym 
2011/2012 i życzymy bardzo dobrych 
wyników w nauce, uśmiechu każdego dnia 
i samych pozytywnych wrażeń szkolnych. 

Tak, jak co roku planujemy redagować 
artykuły do gazetki szkolnej „Odgłosy 
Zamku”, dlatego też zapraszamy te osoby, 
które  posiadają inwencję twórczą 
i charyzmę dziennikarską do współpracy. 
„Odgłosy Zamku” to nie tylko gazetka 
szkolna, ale też przygoda, możliwość 
samorealizacji, nowe przyjaźnie, znajomości 
i możliwości. Chętnych do wspólnej pracy 
na rzecz szkoły prosimy o skontaktowanie 
się z biblioteką szkolną.

Zapraszamy do lektury!!!
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Witaj szkoło!!!
Od 1 września edukację w naszej 

szkole rozpoczęła nowa grupa młodzieży. 
Postanowiliśmy spytać „pierwszaków” o ich 
wrażenia po pierwszych tygodniach szkoły.
Wszyscy odpowiadali zgodnie, że nowa 
szkoła im się podoba, wszyscy są bardzo 
przyjaźni, nauczyciele natomiast są fajni, ale 
wymagający. Starsi koledzy o dziwo nikomu 
nie dokuczają. Pierwszaki pytani 
o najfajniejsze przedmioty odpowiadali: 
I TBM: podstawy budownictwa, religia, 
wych. fiz. i matma 
I TEI: język polski, język francuski, religia
 i technologia informacyjna.
 Najmniej przypadły do gustu:
I TBM: chemia, fizyka i język polski
I TEI: matma, język angielski i historia. 
Pierwszoklasiści są także zadowoleni ze 
swoich wychowawców. Chłopaki z I TBM 
określali go wręcz jako „spoko koleś”
 i „najlepszy wychowawca w szkole!”. 

Rozmowa z Panem Tomaszem Nawrotem, 
nowym nauczycielem języka rosyjskiego.
- Witamy bardzo serdecznie w murach naszej 
szkoły. Jak się Pan u nas czuje? Jakie są Pana 
pierwsze wrażenia?
- Moje pierwsze wrażenie po wejściu w mury 
Zespołu Szkół Technicznych były oczywiście 
jak najbardziej pozytywne. I jak w każdej 
szkole, w której do tej pory miałem okazję 
pracować, czuję się bardzo dobrze.
- Czy jest to Pana pierwsza praca?
- Jak już wspomniałem w poprzednim 
pytaniu, pracowałem już i moimi 
poprzednimi miejscami pracy były szkoły. 
wśród nich znalazła się szkoła podstawowa, 
średnia oraz nauczałem studentów w szkole 
wyższej.
- Jaki jest Pana stan cywilny i rodzinny?
- Jestem szczęśliwym mężem i ojcem.
- Czy lubi Pan pracę z młodzieżą?
- Lubię pracę z młodzieżą, gdyż sprawia mi 
ona wiele radości. Mogę bliżej poznać umysł 
młodego człowieka, jego sposób myślenia.
- Dlaczego wybrał Pan właśnie ten zawód?
- Tak jak już wspomniałem, lubię pracę 
z młodzieżą i dokładam wszelkich starań by 
praca, którą wykonuję była przyjemna  oraz 
dawała efekty.
- Jakie są pana wspomnienia z okresu 
szkolnego? Co najbardziej Pan zapamiętał?
- Bardzo mało pamiętam z czasów szkolnych – 
tak dawno to było ☺Najwięcej w pamięci 
pozostało jednak z czasów licealnych. To były 
fajne czasy. Poza nauką było miejsce na 
wycieczki zorganizowane przez naszego 
wychowawcę i innego rodzaju imprezy 
(szkolne oczywiście);)
- Jakiej rady udzieliłby Pan naszym 
pierwszoklasistom?

- Na pewno uczniowie klas pierwszych 
dobrze powinni wykorzystać ten czas nauki. 
Zaczynając naukę w szkole średniej pora 
zastanowić się już nad własną przyszłością  
aby zdobyć odpowiednie wykształcenie, 
które przyniesie korzyści w późniejszym 
życiu zawodowym.
- Jakie jest Pana największe marzenie?
- Chciałbym dalej robić to, co robię. I żeby 
przynosiło to komuś pożytek.
- Jaka jest Pana ulubiona pora roku i dlaczego?
- Tu raczej nie będę oryginalny i chyba, jak 
większość ludzi preferuję zdecydowanie lato. 
A dlaczego? Nie lubię zimna.
- Czym zajmuję się Pan w wolnych chwilach? 
Posiada Pan jakąś pasję, której się Pan 
poświęca?
- Gdy mam chwilę wolnego czasu staram się 
jak najwięcej czasu spędzać ze swoją 
rodziną. Poza tym posiadam także wiele 
innych zainteresowań. Największe z nich to 
raczej motoryzacja i fotografia.
 Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę Panu 
powodzenia i samych sukcesów w pracy.
- Dzięluję również i życzę samych sukcesów 
w nauce ☺Pozdrawiam serdecznie.

 Wywiad przeprowadziły:
Sylwia Gajewska i Sylwia Jurewicz


