
ZACZĘŁO SIĘ!

4  września  o  godzinie  900 na  boisku
szkolnym  nowy  rok  szkolny  przywitało
915 uczniów, wśród nich pierwszoklasiści:
307  z  liceum profilowanego,  349  z tech-
nikum  oraz  259  z  zasadniczej  szkoły
zawodowej.

Podczas  uroczystości  nauczyciele,
uczniowie,  pozostali  pracownicy  szkoły,
a także rodzice  byli  świadkami  przekaza-
nia  sztandaru  szkoły  przez  odchodzącą
na emeryturę panią dyrektor Ignację Budę
pani Magdalenie Marciniak, która z dniem
1  września  2006  roku  objęła  stanowisko
dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnaz-
jalnych  Nr  2  im.  Marii  Dąbrowskiej
w Sieradzu.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

Fot.: MIT 205
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ZAPRAGNĘŁAM SWOJE DALSZE ŻYCIE ZAWODOWE ZWIĄZAĆ ZE SZKOŁĄ
Wywiad z Panią Dyrektor Magdaleną Marciniak

„Kurier Zamkowy”: Gdzie Pani Dyrektor wcześniej pracowała?
Pani Dyrektor Magdalena Marciniak: Przez ostatnie cztery lata pełniłam funkcję Naczelnika
Wydziału  Spraw  Społecznych  Starostwa  Powiatowego  w  Sieradzu.  W  ramach  swoich
obowiązków między innymi sprawowałam nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi
(w tym nad szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu sieradzkiego), instytucjami kultury
i stowarzyszeniami sportowymi. A jeszcze wcześniej przez osiem lat byłam rzecznikiem praw
pacjenta i rzecznikiem prasowym w sieradzkim szpitalu.
„K.Z.” Czy trudno było Pani Dyrektor się zdecydować na przyjęcie obecnego stanowiska?
Pani Dyrektor: Moja poprzednia praca miała niewątpliwie wpływ na to, iż zapragnęłam swoje
dalsze życie zawodowe związać  ze szkołą.  Od początku swojej drogi zawodowej pracowałam
z ludźmi i pomagałam im rozwiązywać ich problemy. Zawsze byłam „rzucana” na tzw. głęboką
wodę. Tę pracę traktuję jako kolejne, niezwykle trudne wyzwanie, mając jednocześnie nadzieję,
że przy pomocy moich współpracowników i uczniów podołam temu.
„K.Z.”: Czy ma Pani Dyrektor jakieś  obawy związane z pracą  na stanowisku dyrektora
naszej szkoły?
Pani Dyrektor: W takich sytuacjach myślę,  że obawy są  rzeczą  naturalną.  Szkoła nasza ma
niezwykle silnie ukształtowaną pozycję w historii i środowisku miasta Sieradza. Znam dorobek
tej  szkoły i  wiem jak silny wpływ na jej  rozwój  mieli  moi  poprzednicy.  Tym samym mam
świadomość, że nie będzie łatwo.
„K.Z.”: Jakie były pierwsze Pani wrażenia po przyjściu do szkoły?
Pani Dyrektor: Szkoła nasza nie była mi obca – chociażby z racji mojej poprzedniej pracy. Już
wcześniej  znałam  sporą  część  grona  pedagogicznego  i  specyfikę  tej  szkoły.  Tym  samym
niewątpliwie było mi łatwiej. Nawet 1 września czułam się dość swobodnie. Nieco trudniej było
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Ten dzień był niewątpliwie wielkim przeżyciem dla mnie
i trema długo mnie nie opuszczała.
„K.Z.”:  W jaki  sposób  odbiera  Pani  Dyrektor  uczniów naszej  szkoły?  Jakie  sprawiają
na Pani wrażenie?
Pani Dyrektor: Póki co bardzo pozytywnie i wierzę, że tak będzie zawsze. Mam świadomość
bogatej pomysłowości w tej dość licznej społeczności. Ale mimo to wierzę, że nasi uczniowie
udowodnią nam wszystkim, że są dojrzali i można na nich polegać.
„K.Z.”: Czy ma Pani Dyrektor jakieś szczegółowe, osobiste plany do zrealizowania w naszej
szkole?
Pani  Dyrektor: Na  razie  jestem  na  etapie  poznawania  tego  wszystkiego,  co  składa  się
na organizm zwany szkołą. A nie jest to łatwe zadanie, mimo iż specyfikę szkół miałam okazję
poznawać przez ostatnie cztery lata. Dziś jednak wiem, że punkt widzenia organu prowadzącego
znacznie  różni się  od rzeczywistości  i  spojrzenia  okiem dyrektora.  Moja ogólna polityka ma
na celu kontynuowanie tego wszystkiego, co było i jest tu dobre. Chciałabym również, by dalej
rozwijała sie  współpraca z  Julius  Springer  Schule  w Heidelbergu i  by nasi  uczniowie mogli
co roku wyjeżdżać na praktyki do Niemiec.
„K.Z.”: Jakie są Pani Dyrektor zainteresowania?
Pani Dyrektor: Kocham polskie kino i dobrą książkę. A niewątpliwie smutnym jest dla mnie
fakt, że moja doba jest tak krótka, iż mam coraz mniej czasu na swoje pasje.
„K.Z.”: Dziękujemy za rozmowę.

Z Panią Dyrektor Magdaleną Marciniak rozmawiały:
Marta Dubiak i Paulina Płaczek
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NADSZEDŁ TEN DZIEŃ
Skończyły się wakacje, rozpoczął się nowy rok szkolny. Miałam wiele obaw idąc do nowej

szkoły, choć rodzice i znajomi przekonywali, że wszystko będzie dobrze. I mieli rację, choć nowa
szkoła  to przecież także nowi nauczyciele i nowe obowiązki. No i oczywiście klasa.

Pierwsze dni były najważniejsze, ponieważ pokazywały, co może być  później. Uczniowie
poznawali się w nowych klasach i grupach zajęciowych, w których będą się spotykać i pracować
przez kilka najbliższych lat - warto więc lepiej się poznać. Początki jak zwykle trudne. Troszkę
krótsze  przerwy  niż  w  gimnazjum.  Ktoś  powiedział,  że  wadą  ludzką  jest  to,  że  szybko  się
przywiązuje, przyzwyczaja.

Szkoła  jest  duża  i  przystosowana  do  dużej  liczby  uczniów,  którzy  do  niej  uczęszczają.
Prawie wszystkie klasy są tak urządzone, aby uczeń nie odczuwał, że siedzi w jakimś szarym
pomieszczeniu. Sale są  pomalowane zgodnie z prowadzonymi w nich zajęciami.  Na ścianach
pojawiają  się  motta i  hasła znanych nam artystów i przedstawicieli  różnych epok literackich,
portrety, a także śmieszące nas karykatury słynnych pisarzy.

Nauczyciele przedstawiają nam swoje wymagania, niektórzy nie zgadzają się z nimi, próbują
negocjować inne warunki, ale to przecież nie podstawówka i czegoś wymagać od nas muszą -
przecież  chcą  naszego dobra,  abyśmy wszyscy  dotrwali  do  matury  i  zdali  ją  z  pozytywnym
wynikiem☺

Przy  gabinecie  pań  wicedyrektorek  można  przeczytać  wszystkie  bieżące  informacje
dotyczące zmian planu zajęć w danym dniu z powodu nieobecności nauczyciela.

Jak w większości sieradzkich szkół jest tu także sklepik, w którym zazwyczaj jest tłoczno,
ale czekając spokojnie w kolejce można tu zakupić potrzebną nam rzecz lub coś słodkiego.

Woźni pilnujący porządku i tego, aby nic nie zginęło z szatni, mają wszystko pod kontrolą.
Przyglądają się też bacznie, kto nie zabrał obuwia na zmianę.

Na przerwach można usiąść na ławce, schodach lub podłodze „jak się komu podoba” i gdzie
sobie zajmie upatrzone miejsce.

Między przerwami należy się szybko przemieszczać z klasy pod klasę, jeśli chce się z kimś
porozmawiać,  czy  spotkać  z  kimś  z  innej  klasy,  ponieważ  przerwy  są  troszkę  za  krótkie
i uczniowie mają mniej czasu na spisanie pracy domowej

Zaletą krótszych przerw jest to, że  lekcje kończą się wcześniej niż miałoby to miejsce przy
dłuższych  przerwach.  Dla  osób  dojeżdżających  ma  to  duże  znaczenie,  bo  mogą  jechać
wcześniejszym autobusem do domu.

W szkole  tej  toalety  są  utrzymane w bardzo dobrym stanie.  Po  moich doświadczeniach
z gimnazjum wiem dużo o tym, co potrafi się tam dziać w czasie przerwy.

Dużym udogodnieniem dla uczniów jest ksero na szkolnym korytarzu. Gdy jest potrzeba,
można z niego skorzystać bez opuszczania budynku szkoły.

Uczniowie jak na razie są generalnie zdyscyplinowani, a nauczyciele dbają o to, by były
przestrzegane zasady kulturalnego zachowania.

Nauczyciele zwracają uwagę, by wygląd ucznia  był schludny, ale dowolny. Na szczęście
nie ma mundurków, ale nie wiadomo, co czeka młodsze roczniki☺

Oto moje pierwsze wrażenia o naszej szkole. Pewnie nie wiem jeszcze wszystkiego, albo
odbieram wiele  spraw inaczej  i  wiele  osób  nie  zgodzi  się  z  moimi  odczuciami.  Ale  jeszcze
wszystko przede mną i powoli wszystkiego się dowiem w swoim czasie.

Ilona Szymańska
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KONKURS GEOGRAFICZNY

Dnia 1 VI 2006 r. o godzinie 8.00 w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Sieradzu  na  Zamkowej,

odbył się I Konkurs Geograficzny przeznaczony dla klas

pierwszych liceum i technikum.

Łącznie  należało  rozwiązać  10  zadań,  które

obejmowały  materiał  z  zakresu  geografii  fizycznej

realizowany  w  klasie  pierwszej  (na  poziomie

podstawowym i rozszerzonym).

W konkursie wzięło udział 15 uczniów: 

1. ŁUKASZ ŁUKOMSKI – ID – 28 PKT

2. WOŹNIAK WITOLD – IE – 26 PKT

3. PLESIAK AGNIESZKA – IA – 25,25 PKT

4. SOBIERAJ EWELINA – ID – 24 PKT

5. DOSTATNIA EWA – IE – 22,5 PKT

6. PAŁUCKI PATRYK – IA – 22,25 PKT

7. KASPRZYKOWSKI MAREK – IC – 18,75 PKT

8. KĘPIŃSKI JAROSŁAW – ID – 18,75 PKT

9. JĘDRZEJEWSKA MAGDALENA – IA – 18,25 PKT

10. GWIAZDA ANNA – ID – 17,5 PKT

11. PIETRAS TOMASZ – IA – 15,25 PKT 

12. KURP TOMASZ – IC – 15,5 PKT

13. TALAREK RENATA – IB – 12,5 PKT

14. DERDA MAGDALENA – IA – 8,25 PKT

15. PLICHTA EWELINA – IA – 7,75 PKT

Przewidziany czas na rozwiązanie wszystkich zadań

wynosił 60 minut. 

Najlepszym w konkursie okazał się uczeń z klasy I D

Łukasz  Łukomski,  dla  którego  konkurs  okazał  się

najłatwiejszy,  bo  jako  jedyny  z  wszystkich  biorących

udział  zakończył  go  15  minut  przed  czasem.  Choć

maksymalnej ilości punktów (40pkt) nie zdobył,  to i tak

uzyskane  przez  niego  punkty  wystarczyły  mu  do  zwy-

cięstwa.

W  nagrodę  najlepsza  trójka  otrzymała  dyplomy

i upominki książkowe, które odebrali na zakończenie ro-

ku szkolnego 2005/2006 z rąk pani dyrektor Ignacji Budy.

Dodatkową  nagrodą  dla  trójki  zwycięzców  była

jednodniowa  wycieczka  turystyczno-krajoznawcza

w Sudety  do  Kotliny  Kłodzkiej,  którą  w  czasie  trwania

wakacji zorganizował im pan prof. Adam Krynicki.

Trasa wycieczki obejmowała:
• zwiedzanie niemieckiego fortu w Srebrnej Górze

(największej w Europie twierdzy górskiej),

• zwiedzanie  kopalni  złota  i  wystawy  minerałów

w Złotym Stoku,

• wejście  na  najwyższy  szczyt  Gór  Stołowych  -

Szczeliniec 919 m n.p.m.,

• spacer  po  jednej  z  najbardziej  atrakcyjnych

miejscowości uzdrowiskowych Polski - Polanicy

Zdrój  oraz  delektowanie  się  mineralną  wodą

źródlaną „Wielką Pieniawą”,

• a  na  zakończenie  stary  rynek  w  Ząbkowicach

Śląskich z jedyną w Polsce krzywą wieżą.

RELACJA Z WYCIECZKI

Dzień  16 sierpnia 2006 roku zaczął  się  dla wszyst-

kich  uczestników  wycieczki  bardzo  wcześnie.  Co  nie-

którzy musieli wstać już o 4 rano by móc o 5 wyruszyć

na południe  Polski  w  stronę  Sudetów  Wschodnich,  aby

o godzinie 9.30 wejść na srebrnogórską twierdzę. Z twier-

dzy  rozpościerał  się  wspaniały  widok  na  całą  Kotlinę

Kłodzką.
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Następnie stromymi uliczkami przejechaliśmy do ko-

palni  złota  w  Złotym  Stoku.  O godzinie  11.45,  ubrani

w ciepłe bluzy i kurtki weszliśmy do oświetlonej kopali,

w której przez cały rok panuje stała temperatura 6oC. Złota

oczywiście  nie  znaleźliśmy,  ale  i  tak  warto było wejść,

by poczuć dawkę adrenaliny spacerując kilkadziesiąt met-

rów pod ziemią krętymi korytarzami.

Chyba  wszystkim  najbardziej  podobał  się  czas

spędzony w Narodowym Parku  Gór  Stołowych.  Łukasz

nadawał szybkie tempo marszu wchodząc na Szczeliniec.

Na każdym punkcie widokowym pojawiał się jako pierw-

szy, a pozostali chcąc okazać się dzielnymi i wytrawnymi

w „wspinaczce górskiej” udawali,  że podziwiają  widoki.

Witold wspaniale odpowiadał  na wszystkie geograficzne

pytania zadawane przez pana profesora, a Agnieszka z łat-

wością i gracją przeciskała się przez najciaśniejsze szczeli-

ny w skałach. Miała co prawda momenty załamania narzu-

conym tempem wchodzenia, ale okazała się na tyle zaw-

zięta, że sprostała temu wyzwaniu. 

Strudzeni bieganiną po górach, pojechaliśmy do Po-

lanicy Zdrój podreperować swoje organizmy. Wypiliśmy

„litry” leczniczej  wody mineralnej i  od razu poczuliśmy

napływ  nowej  energii  i  siły  do  dalszego  zwiedzania.

Przeszliśmy  się  po  Parku  Zdrojowym,  zrobiliśmy  parę

zdjęć,  próbowaliśmy  się  nawet  zgubić  wśród  uliczek

miasteczka,  ale  wyczyn  ten  wcale  się  nam  nie  udał.

W końcu,  rzecz  jasna,  na  wycieczkę  pojechali  sami

najlepsi „geografowie”.

Około  godziny  17.30  udaliśmy  się  do  Ząbkowic

Śląskich zobaczyć krzywą wieżę o wysokości 34 metrów

i odchyloną od pionu o około 2 metry. Ze strachu nikt nie

odważył się pod nią stanąć. A to wszystko przez mrożącą

krew w żyłach legendę opowiedzianą przez Agnieszkę.

Na podsumowanie i zakończenie wycieczki w Ząbko-

wicach  Śląskich  czekał  Agnieszkę,  Witka  i  Łukasza

jeszcze zapowiedziany na samym początku wycieczki ust-

ny egzamin, który dotyczyć miał tego co zobaczyli i do-

wiedzieli  się  w ciągu tegoż  minionego dnia.  Dopisywała

wspaniała  atmosfera,  że  nawet  się  nie  zorientowali,  że

odpowiadali  na pytania  egzaminacyjne.  Wszyscy  zdali

celująco.

Około  godziny  18.30  wyjechaliśmy  zadowoleni

i zmęczeni  w  stronę  Sieradza.  Bez  żadnych  przeszkód

o godz. 21.30 wszyscy byli już w domu.

W następnych latach konkurs geograficzny również

będzie  organizowany  przez  ZSP  Nr  2  w  Sieradzu.

Zachęcamy  do  uczestnictwa  w  konkursach,  a  przede

wszystkim do nauki. 

Naprawdę warto.

p. prof. A. Krynicki
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MOTORYZACJA    MOTORYZACJA    MOTORYZACJA    MOTORYZACJA

 PEŁNA
STABILIZACJA
Czym jest zawieszenie? 
Zawieszenie pojazdu to połączenie

osi kół jezdnych  pojazdu  z  ramą
podwozia lub bezpośrednio z nadwoziem.

Z czego się składa zawieszenie?
Zawieszenie składa się z :

‐ kół,
‐ elementu elastycznego (sprężyny śrubo‐
we, drążki skrętne, resory, rozpórka),
‐ elementu tłumiącego (amortyzator).

Czemu służy zawieszenie?
Głównym   zadaniem   zawieszenia   jest

utrzymanie   stałego   kontaktu   pojazdu   z   nawierzchnią.   Gdyby   nie   istniało   zawieszenie,
samochód podskakiwałby jak piłka i przewracał przy najechaniu na wyboje. Układ zawieszenia
musi posiadać dwie podstawowe cechy: elastyczność i tłumienie.

Elastyczność to zdolność do uginania się, pozwalająca na dostosowanie się do nierówności
podłoża   i  kompensowanie  ostrych  manewrów.  Tłumienie,   czyli  amortyzacja   to  oczywiście
umiejętność   likwidacji  „kołysania”,  które  powstałoby,  gdyby  samochód   jechał  po  wybojach
wyposażony wyłącznie w element sprężynujący.

Co zrobić, aby polepszyć przyczepność naszego pojazdu?
Musimy   zaaplikować   mu   tuning,   należy   zacząć   od   prób   zmniejszenia   masy

nieresorowanej:  założyć  alufelgi,   lżejsze  opony,   inny  układ  hamulcowy   i  przede  wszystkim
zmienić samo zawieszenie. 

Zanim   opowiemy  więcej   o  ulepszeniu   zawieszenia,   najpierw  powiedzmy   jak   go   nie
pogorszyć.  Nie  mieszamy  przy  sprężynach!!!  Tylko  zachowanie  sprężyny  w  całości  pozwala
utrzymać  jej elastyczne  własności.  Obcinanie  zwojów  czy montaż „ściskówʹʹ  może  wyłącznie
zepsuć   ich  działanie.   Jeśli   chcemy   sztywniejsze   auto,   zamontujmy   sztywniejsze   sprężyny.
W przypadku amortyzatorów zwróćmy uwagę, czy długość ich skoku jest właściwie dobrana
do  naszego  auta.  Zbyt  krótkie  „amorki”   to   fatalne   tłumienie  nierówności   i  darcie  oponami
o nadkola.  Poza   tym  należy  zawsze   rozpatrywać   sprężyny   i  amortyzatory   jako   całość,  nie
montując np. łagodnych „amorków” do supersztywnych sprężyn.

Dobrze się zastanówmy,  zanim coś kupimy, bo montaż i demontaż tego elementu zwykle
słono kosztuje. Weźmy też pod uwagę stan polskich dróg, ponieważ utwardzenie samochodu
i skrócenie sprężyn zredukuje wprawdzie kołysanie we wszystkich kierunkach, ale gdy już uda
nam się wprowadzić karoserię w ruch, to odczujemy nieprzyjemny efekt ostrego łomotania.

Zawsze   przed   podjęciem   jakichś   działań   (nie   tylko  w   dziedzinie   zawieszenia)  warto   skonsultować   się
ze specjalistą (niczym w reklamie środków farmaceutycznych ;‐).

Michał Kasprzak
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WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH

Klasa Nazwisko nauczyciela Wykładany przedmiot

1 A Karina Szymczak j. niemiecki

1 B Maria Bogdańska
wyszukiwanie, selekcjonowanie

i gromadzenie informacji,
nauczyciel-bibliotekarz

1 D Katarzyna Pilc-Vinci j. polski
1 L Robert Brzeziecki wychowanie fizyczne
1 U Magdalena Skoczylas chemia
1 F Adam Krynicki geografia
1 a Magdalena Banaszczyk matematyka
1 b Joanna Wodzyńska geografia
1 c Marek Przybył wychowanie fizyczne
1 d Jolanta Budzisz wychowanie fizyczne

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ !

Z przyjemnością informujemy, że Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi zwróciła się do nas z prośbą o wpisanie jej na listę stałych odbiorców „Kuriera
Zamkowego”.

Biblioteka ta m. in. gromadzi wszystkie wydawnictwa ukazujące sie na terenie województwa, a także
opracowuje bibliografię województwa łódzkiego.
Redakcja „Kuriera Zamkowego” w najbliższym czasie przekaże tej bibliotece egzemplarze z roku
szkolnego 2005/06 oraz na bieżąco będzie przekazywać kolejne numery naszego szkolnego pisma.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE POETYCKIM !

Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  K.  K.  Baczyńskiego  w  Ozorkowie  zaprasza  do  udziału
w IX Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im. K. K. Baczyńskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów od 9 do 19 lat, głównie mieszkańców Łodzi i województwa
łódzkiego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie  wyłącznie 3 wierszy o dowolnej tematyce,
nigdzie nie publikowanych i dotychczas nie nagradzanych w innych konkursach.

Prace można zgłaszać indywidualnie lub poprzez instytucje: szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby,
stowarzyszenia itp.

Wiersze  powinny  być  napisane  na  komputerze  –  w  miarę  możliwości  prace  jednego  autora
na 1 kartce  formatu  A-4.  Wiersze  należy  nadsyłać  w  3  egzemplarzach,  a  jeśli  to  możliwe  również
na nośniku elektronicznym (dyskietka, płyta CD).

Na każdym zestawie należy podać: imię i nazwisko, wiek w latach, dokładny adres zamieszkania,
adres  poczty  elektronicznej  e-mail  oraz  numer  telefonu.  Jeżeli  praca  nadesłana  jest  przez  instytucję:
dokładna nazwa, adres, e-mail i numer telefonu instytucji.

Termin  zgłaszania  prac  upływa  13  X  2006  r.;  prace  należy  nadsyłać  z  dopiskiem  „Konkurs
poetycki”.

Zwycięzców wyłoni profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  w grudniu  2006  r.  w  czytelni  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej

w Ozorkowie.
Osoby  zainteresowane  udziałem w konkursie  prosimy  o  kontakt  z p. prof.  Iwoną Bednarek  lub

p. prof. Grzegorzem Brodackim.



8 „Kurier Zamkowy” nr 1/2006/2007

HUMOR

Żona mówi do męża:
-  Wychodzę  na  pięć  minut  do  sąsiadki.  Nie
zapomnij co pół godziny wymieszać powideł.

☺
Sąsiadka do sąsiadki:
- Jesteś chora?
- Nie. A dlaczego pytasz?
-  Bo  lekarz  przychodzi  do  ciebie  trzy  razy
dziennie.
- To co z tego. Widziałam, jak do ciebie szedł
strażak,  a  nie  pytam  się,  czy  masz  pożar
w domu.

☺
Starsza pani prosi Jasia:
- Chłopcze, pomóż mi przejść na drugą stronę
ulicy.  Dla  osób  w  moim  wieku  jest  to  dość
niebezpieczne.
- Pani mieszka po drugiej stronie ulicy?
-  Nie.  Ale  tam  właśnie  zaparkowałam  swój
motor.

☺
Na policję wpada zapłakana kobieta.
-  Błagam,  znajdźcie  mojego  męża.  Żyć  bez
niego nie mogę.
- Chwileczkę...  Proszę usiąść,  wypić szklankę
wody – uspokaja policjant.
- Proszę powiedzieć, kiedy zaginął mąż?
- Tydzień temu.
- I dopiero teraz o tym pani mówi?
- No bo dopiero dziś jest wypłata!

☺
W  czasie  turnieju  blondynek  na  widowni
zasiadły  same  blondynki.  Prowadzący  pyta
zawodniczkę (oczywiście blondynkę):
- Ile jest 2 x 2 ?
- Sześć – blondynka odpowiada.
- Niestety nie. Dziękujemy.

Na to cała widownia krzyczy:
- Daj jej szansę! Daj jej szansę!
Prowadzący:
- Dobrze, jeszcze raz: ile jest 2 x 2 ?
- Osiem.
- Przykro mi, ale nie.
Widownia:
- Daj jej szansę! Daj jej szansę!
- Więc jeszcze raz: ile to jest 2 x 2 ?
- Cztery.
Widownia:
- Daj jej szansę! Daj jej szansę!

☺
Dzwoni  klient  do  motelu  i  pyta,  ile  kosztuje
pokój. Recepcjonistka odpowiada, że to zależy
od wielkości pokoju i liczby gości.
- Czy przyjmujecie dzieci? - pyta klient.
-  Nie,  proszę  pana.  Tylko  gotówkę  i  karty
kredytowe.

☺
Przez  pustynię  idzie  mysz  z  nosorożcem.
W pewnej  chwili  nosorożec,  bardzo juz zmę-
czony  kilkugodzinnym  marszem,  sięga
po manierkę.  Niestety  jest  już  pusta.  Myszka
pociesza go:
- Nie martw się, stary. Dam ci łyka z mojej.

☺
W  Związku  Radzieckim  ogłoszono  konkurs
na najlepszy zegar z kukułką.
Trzecie  miejsce  zajął  zegar,  z  którego
wyskakiwała  kukułka  i  co  godzinę  wołała:
„Lenin!”.
Drugie  miejsce  zajął  zegar,  z  którego
wyskakiwała  kukułka  i  co  godzinę  wołała:
„Lenin! Lenin!”
Pierwsze  miejsce  zajął  zegar,  z  którego  co
godzinę wyskakiwał Lenin i wołał: „Kuku!”

Wyboru dokonała: Klaudia Pałucka

Pierwszy w roku szkolnym 2006/2007 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Marta
Dubiak (3 A), Paulina Płaczek (3 A), Klaudia Pałucka (1 D), Michał Kasprzak (1 L) i Ilona Szymańska (1 L) pod
redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego.


