
 

OTRZĘSINY 2007 

9 X 2007 r. odbyły się szkolne otrzęsiny. 
Zwyciężyła klasa I U, kolejne miejsca zajęły 
klasy Ib i IA. Zdjęcia z otrzęsin – zob. s. 5-6.

 
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 
 

Z okazji Dnia Nauczyciela 
życzymy wielu szczęśliwych dni, 

radości i uśmiechu 
oraz realizacji marzeń. 

Dziękujemy za trud włożony 
w naszą edukację i wychowanie 

 
 

Uczniowie 
ZSP Nr 2 w Sieradzu 

oraz 
Redakcja „Kuriera 

Zamkowego” 
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STYPENDIUM POKOLENIE JP II 

 
Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 X 1981 r. w odpowiedzi 

na wydarzenie o znaczeniu historycznym jakim był wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to 
fundacja, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, 
religijnym i charytatywnym, związanym z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Świadoma wielkości 
daru jakim dla Kościoła, Ojczyzny i świata jest osoba i dzieło Papieża Polaka, podejmuje troskę 
o zachowanie i rozwój tego duchowego dziedzictwa oraz o przekazanie go następnym pokoleniom. 

Jako społeczność szkolna chcemy podjąć i podtrzymywać pamięć Jana Pawła II oraz jego dzieł, 
w których zawsze dominowała miłość i troska o ludzi potrzebujących wsparcia. Szczególna miłość, jaką 
Papież darzył młodzież, stała się też dla nas Przyjaciół i Nauczycieli ZSP Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej 
w Sieradzu, inspiracją utworzenia tego programu stypendialnego. Chcielibyśmy, aby te stypendia były 
oznaką tego, że idee Papieża – Polaka zostaną zawsze z nami oraz pomogą uczniom w tych trudnych 
czasach. 
 

„Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.” 
 

Kapituła: Stypendium „Pokolenie JP II” w składzie: ks. Andrzej Ziemieśkiewicz (przewodniczący), 
p. dyr. Anna Pietrzak (zastępca przew.), p. prof. Maria Bogdańska (członek), p. prof. Iwona Bednarek 
(członek), p. prof. Henryka Głogowska (członek) wyróżniła za: 
- gorliwą pracę na rzecz szkoły, 
- za właściwą postawę religijną, 
- pomoc w przygotowywaniu uroczystości o Janie Pawle II, 
- zaangażowanie w przygotowanie i aktywny udział w rekolekcjach szkolnych oraz pracę w gazetkach 
szkolnych 
następujących uczniów: Kamilę Banasiak (3D), Łukasza Chilczuka (2A), Jakuba Frątczaka (2L), Kamila 
Grzyba (4F), Michała Michalskiego (2B), Przemysława Pawlaka (4E), Justynę Pierzakowską (1F), 
Bartłomieja Rosłana (2B), Roberta Simiota (2B) i Małgorzatę Stefaniak (3A). 
 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to czym się dzieli z innymi.” 
 

Ponadto Kapituła wyróżniła za krzewienie nauki, kultury i sztuki Jana Pawła II następujących 
nauczycieli: p. dyr. Agnację Budową i p. prof. Dariusza Danielewskiego. 

Uroczystość wręczenia stypendiów i wyróżnień zaszczycił swoją obecnością pan Władysław 
Piotrkowski, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu oraz delegacja Przyjaciół Stypendystów. 
Pięknym śpiewem i recytacja wierszy wzbogacili uroczystości papieskie Przemek Stępniak i Zbigniew 
Nastarowicz z zespołem „Winnica Pana”. 

Uroczystości odbyły się 16 X 2007 r. na sali gimnastycznej podczas 2 i 3 godziny lekcyjnej. 
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Nie popadajcie w przeciętność… 
Jan Paweł II 

 
JOANNA PAWLAK – PIANISTKA Z KLASY 1D 

 
„Kurier Zamkowy”: Podobno od 1 IX jesteś uczennicą Szkoły Muzycznej II Stopnia w Zduńskiej Woli?... 
Joanna Pawlak: Tak, tyle że od 1 IX 2005 r. Chodzę do 3 klasy na wydział rytmiki, lecz fortepian to mój 
instrument główny. Wcześniej ukończyłam 6 klas, cały pierwszy stopień w PSM w Sieradzu w klasie 
akordeonu. 
„K. Z.”: Kto był Twoim nauczycielem w Sieradzu, a kto jest nim obecnie? 
J. P.: W Sieradzu uczyłam się pod kierunkiem pana Krzysztofa Jastrząbka i pana Michała Małeckiego. 
W Zduńskiej Woli moją opiekunką jest pani Iwona Słubicka oraz pani Danuta Iwaśko-Czop. 
„K. Z.”: Na pewno porównujesz nauczycieli sieradzkich ze zduńskowolskimi. W czym są do siebie 
podobni, a czym się różnią? 
J. P.: Nie porównuję moich nauczycieli. Jest to już szkoła średnia, więc i poziom nauki jest tu wyższy. Dużo 
większe są też wymagania stawiane uczniom. 
„K. Z.”: Dlaczego akurat fortepian? 
J. P.: Wybrałam fortepian, ponieważ jest to piękny instrument, na którym uwielbiam grać. Ma śliczną 
barwę, można na nim zagrać cudowne utwory wybitnych kompozytorów. Od kiedy wybrałam ten instrument 
i poczułam tę magię od niego płynącą, to od razu się w nim zakochałam. Polecam go każdemu. 
„K. Z.”: Czy uczysz się obecnie także gry na innym instrumencie? 
J. P.: Obecnie nie, ale – jak już mówiłam – wcześniej grałam na akordeonie. 
„K. Z.”: Jak godzisz obowiązki szkolne i domowe z chodzeniem do szkoły muzycznej? 
J. P.: Jeżeli tylko się chce, to można pogodzić wszystko. Mało bywam w domu, a do szkoły uczę się 
wieczorami i nocami. 
„K. Z.”: Jaki okres w dziejach muzyki jest Ci najbliższy? 
J. P.: Najbliższy jest mi barok i romantyzm. Moi ulubieni kompozytorzy to J. S. Bach i F. Chopin. 
„K. Z.”: Których współczesnych pianistów cenisz najwyżej? 
J. P.: Mogę wymienić kilku: Krzysztof Penderecki, Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Witold Lutosławski. 
„K. Z.”: Czy, Twoim zdaniem, opłacało się w ostatnich latach poświęcić wiele wolnych chwil nauce gry 
na fortepianie? 
J. P.: Oczywiście, że tak. Naukę w szkole muzycznej podjęłam z własnej woli. Nie odbieram tego w takich 
kategoriach. To nie jest poświęcenie – to jest przyjemność. A że cały dzień mam zajęty, to się już 
przyzwyczaiłam. 
„K. Z.”: Jak zachęciłabyś swoich rówieśników, by podjęli się nauki gry na instrumencie muzycznym? 
J. P.: Muzyka towarzyszy każdemu z nas cały czas. Jedni to czują, inni nie. Ja to czuję i mam dzięki temu 
dużo satysfakcji. A poza tym ciągle rozwijam zdolności manualne i koordynację ruchową, co wykorzystuję 
także w życiu codziennym. Dzięki temu, że uczę się w dwóch szkołach, potrafię się lepiej zorganizować 
w życiu codziennym. Gorąco was zachęcam. 
„K. Z.”: Czy z fortepianem wiążesz dalsze plany życiowe? 
J. P.: Może nie do końca, ale muzyka w moim życiu będzie ważna zawsze. 
„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 
 
ZAPRASZAJĄ Biblioteka szkolna Pielęgniarka szkolna Pedagog szkolny 
Poniedziałek 800 – 1910 800 – 1500 800 – 1400 
Wtorek 800 – 1910 800 – 1500 845 – 1100 
Środa 800 – 1910 800 – 1500 1115 – 1715 
Czwartek 800 – 1910 800 – 1500 845 – 1100 
Piątek 800 – 1910 800 – 1500 800 – 1100 

 
Godziny pracy lekarzy stomatologów w ZSP Nr 1 (ul Piłsudskiego 5), z których usług mogą korzystać 

bezpłatnie uczniowie naszej szkoły: 
Lek. stom. Anna Rusiecka-Stasiak: poniedziałek – 900-1100; wtorek – 1200-1530; piątek – 900-1230. 
Lek. stom. Krystyna Rosa: wtorek – 900-1130; środa – 1200-1530; czwartek – 900-1100. 
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WARTO PRZECZYTAĆ 

 

„Może jutro ta dama sama da tortu jeżom.” 
 

Główną bohaterką książki Jany Frey pt. Oszaleć ze 
strachu opowiada losy Nory. Jest to siedemnastoletnia 
dziewczyna mająca poważny problem: strach przed 
śmiercią. Dziewczyna ta wiele przeszła w swoim życiu. 
Jej siostra – Lea – urodziła się z poważną wadą serca. 
Zmarła trzy dni po przyjściu na świat Nory. Rodzice 
często porównywali Norę do Lei wskazując na ich wiele 
podobieństw. Nora doświadczyła również śmierci swojej 
świnki morskiej – Rollego, psa – Tiktaka, cioci Fiony 
oraz obu babć. Jednakże najbardziej przeżyła śmierć 
wujka Severina. Zawsze po pracy chodził do parku 
biegać. Pewnego ranka bardzo źle się poczuł, zemdlał 
i został odwieziony do szpitala. Nora bardzo to 
przeżywała, była zżyta z wujkiem. Dwa tygodnie później 
wujek zmarł. Okazało się, że miał nowotwór mózgu. Po 
śmierci wujka Nora nie mogła pozbyć się  myśli, że ona 
również ma nowotwór w głowie i że ona również 
niedługo umrze. W tym przekonaniu utwierdzały ją 
opinie, że bardzo przypomina wujka. Lęk przed śmiercią 
towarzyszył jej każdego dnia. 

Verena była najlepszą przyjaciółka Nory. Codziennie 
rano przychodziła do niej, by mogły razem iść do szkoły. 
Pewnego dnia dziewczyny spóźniły się 20 minut na 
lekcję matematyki, na której miały klasówkę. Nauczyciel 
nie był z tego powodu zadowolony. Nora nie uczyła się 
najlepiej z matematyki, zawsze spisywała od kolegi 
z ławki – Jakuba. Jednak tym razem, z powodu 
spóźnienia, nie zdążyła prawie nic spisać i – jak się 
później okazało – dostała jedynkę. Jakub zaproponował 
potem Norze pomoc z matematyki.  

Następnego wieczoru Verena spała u Nory. 
Dziewczyny długo rozmawiały przed zaśnięciem. Gdy 
Nora obudziła się rano, ujrzała na suficie mnóstwo 
robaków. Gdy Verena otworzyła oczy i je zobaczyła, 

natychmiast obie uciekły z pokoju. Verena wzięła 
odkurzacz i wciągnęła do niego wszystkie robaki. Później 
okazało się, że pochodziły one z worka z karmą dla psa, 
który mama kazała Norze zanieść do piwnicy, o czym 
dziewczyna zapomniała. Kolejne dni mijały Norze 
przepełnione lękiem i strachem. Wychodząc z domu 
zawsze pukała w skrzynkę na listy wierząc, że jej to 
przyniesie szczęście. W trudnych chwilach powtarzała 
sobie kilka razy zdanie: „Może jutro ta dama sama da 
tortu jeżom”. Podczas kolejnych dni dziewczyna bardzo 
zaprzyjaźniła się z Jakubem. 

Z powodu ciągłego strachu przed śmiercią nasza 
bohaterka bardzo często słabo się czuła, kilka razy nawet 
zemdlała. Pewnego dnia nie wytrzymuje, strach odbiera 
jej resztkę rozsądku: Nora zamyka się w łazience i połyka 
garść tabletek. Mdleje. Zostaje odwieziona do szpitala na 
oddział psychiatryczny dla młodzieży. Początkowo jest 
zamknięta w sobie, wcale nie wstaje z łóżka, bardzo 
długo śpi. Dopiero po kilku dniach wstaje, ubiera się 
i razem z innymi pacjentami je śniadanie na stołówce. 
Zaprzyjaźnia się z przebywającymi tam dziewczynami. 
Jak każdy pacjent chodzi na indywidualne terapie. 
W szpitalu odwiedza ją Jakub – wizyta upływa bardzo 
miło, Nora jest uradowana. 

Nora na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży 
spędziła sześć miesięcy. W tym czasie jej rodzice 
rozwiedli się. Dziewczyna po powrocie do domu 
otrzymuje w prezencie od Jakuba chorego psa. Mimo 
początkowych oporów postanawia się nim zaopiekować. 
Razem z Jakubem nazwali go Długonosem. Jej dalsza 
terapia odbywa się u terapeutki mieszkającej na jej 
osiedlu. 

Polecam Waszej uwadze losy Nory podczas długich 
jesiennych wieczorów. 

Milena Siewierska 
 

 
WIERSZE AGNIESZKI GÓRSKIEJ 

 
Szkoła jest jak rzeka... 
czas płynie w niej jak nurt. 
Nikt na potop nie czeka, 
więc ruszmy głowy w ruch. 
Geografia, biologia, chemia: 
niech błachostką staną się. 
Niech nie złapie cię alergia 
na przedmioty wszystkie te. 
Zdasz maturę, wyjdziesz stąd... 
pójdziesz dalej w świat. 
Znajdziesz gdzieś swój własny kąt 
i rozkwitniesz tak jak kwiat. 
Samodzielności nauczmy się tu, 
wypełnijmy wiedzy braki. 
Oprzemy się wtedy złu, 
odeprzemy wszelkie ataki. 

Wszyscy jesteśmy inni, 
ty i ja, każdy z nas. 
Czasem czujemy się winni 
tego, co zrobił czas. 
Myślisz: „Czy coś źle zrobiłam? 
Znów coś nie wyszło mi... 
Nie o takim czymś marzyłam" 
- na pewno źle jest ci. 
Ale trzeba uwierzyć w siebie, 
zwyciężać z problemami. 
Inni też lubią ciebie, 
więc walcz i tup nogami. 
Tup z sił całych, 
zaufaj sama sobie. 
Gdy będziesz wielka w rzeczach małych, 
możliwe, że inni pomogą tobie. 
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OTRZĘSINY 2007 (fot. Katarzyna Grubska i Mateusz Gidelski) 
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OTRZĘSINY 2007 (fot. Katarzyna Grubska i Mateusz Gidelski) 
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GALERIA KARYKATUR 

POLITYCY 
(rys. Paulina Pałucka) 

 

 
W poprzednim numerze „Kuriera Zamkowego” zamieściliśmy karykatury następujących sportowców: 

Tomasz Adamek (góra, po lewej stronie), Jerzy Dudek (góra, po prawej stronie), Zinedine Zidane (dół, 
po lewej stronie), Łukasz Kadziewicz (dół, po prawej stronie). 

 
Drugi w roku szkolnym numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Milena 

Siewierska (3L), Katarzyna Grubska (1b), Mateusz Gidelski (1b), Paulina Pałucka (2A), Patryk Pałucki 
(3A), Radosław Raj (1L), Emil Bartosik (1L), Rafał Mincer (1L), Bartek Resterniak (1L) pod redakcją 
p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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HAPPYSAD: Szczęście i lęk 
 

Happysad jest zespołem rockowym, który został założony w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej. Jednak już 
wcześniej muzycy zespołu grali razem. Od 1995 roku pod nazwą HCKF (HardCore'owe Kółko Filozoficzne), a od 
roku 1997 został przemianowany na Happy Sad Generation. Nazwa „happysad” uformowała się dopiero w 2002 
roku, kiedy wybrane zostało także logo grupy i nagrane zostało pierwsze Demo z materiałem, który później znalazł się 
na płycie Wszystko jedno. Muzyka Happysad to regresywny rock, dopełniony charakterystycznymi tekstami. Zespół 
ma na koncie ponad 250 koncertów w całym kraju. 
 
TWÓRCZOŚĆ: Styl Happysad najczęściej określany jest jako mieszanka rocka alternatywnego, reggae, gitarowego 
popu oraz punk rocka. Jednak wokalista, Jakub Kawalec, określił swoją muzykę jako rock regresywny, jednocześnie 
odcinając się zdecydowanie od nurtu punk rock. W wywiadzie dla magazynu Pressja powiedział: My nie jesteśmy 
punk-rockowcami. Nie utożsamiamy się z żadną ideologią - ani punkową, ani punk-rockową (...). Mieliśmy parę 
pomysłów na kilka piosenek i od razu zostaliśmy wrzuceni do jakiegoś worka z kapelami, które od 20-stu lat buntują 
się. Dla nas liczy się głównie muzyka. Ja zawsze mówię, że jesteśmy totalnymi, romantycznymi bezideowcami (...). 
Nie jesteśmy jakimś moralizującym tworem i takim, który wyznacza kierunki myślenia. Gitarzysta Łukasz Cegliński tak 
uzupełnił tę wypowiedź: (...) w latach 70’ (bądź w połowie lat 80’): poprzez muzykę punk-rockową czy punkową ludzie 
chcieli coś zrobić, zmienić świat, a my tak nie bardzo chcemy. W twórczości zespołu pobrzmiewały echa dokonań 
takich grup jak: Myslovitz (zwłaszcza w odniesieniu do wczesnych dokonań śląskiej grupy), T.love, Kult czy Akurat, 
a więc grup, z którymi Happysad niejednokrotnie wspólnie koncertował. Jednak zespołowi najbliżej do Pidżamy 
Porno; zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej. Happysad uznawany jest za jeden z najciekawszych młodych 
polskich zespołów. 

 
OBECNI CZŁONKOWIE: 
Jakub "Quka" Kawalec – śpiew, gitara, teksty 
Łukasz "Pan Latawiec" Cegliński – gitara, śpiew 
Artur "Artour" Telka – gitara basowa 
Jarosław "Dubin" Dubiński – perkusja 
 
EKIPA:  
Paweł "Hares" Hordejuk – menadżer 
Michał "Coor" Niezbecki – realizator dźwięku 
 
BYLI CZŁONKOWIE: 
Paweł Półtorak – perkusja (2002) 
Piotr "Szosiu" Szostak – perkusja (2003)  
 
DYSKOGRAFIA: 
Wszystko jedno (2004) 
Podróże z i pod prąd (2005) 
Nostress/Łydka (2006) singiel  
Nieprzygoda (2007) 
 
*** Od połowy września, album „Nieprzygoda” jest najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce. 
 

[Źródło: TERAZ ROCK i oficjalna strona zespołu] 
Opracował: Radosław Raj 

 
KOMUNIKATY 

 
W poniedziałek 8 X w łódzkim kinie „Ciemna City” film pt. Katyń obejrzała klasa 4E wraz z p. prof. B. Wysotą 

i M. Plesiewicz. 
W piątek 12 X uczniowie z klas 2B, 1B i 1D (jedna osoba) pojechali do Warszawy zwiedzić Muzeum Powstania 

Warszawskiego oraz kwatery powstańców na Powązkach. Uczniom towarzyszyli p. prof. M. Bogdańska,  H. Głogowska oraz 
p. dyr. A. Pietrzak. 

W sobotę 13 X, podczas Łódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich (ŁóPTA’07) grupa teatralna „Zamkowa” zaprezentowała 
dwa spektakle: Matka kazała mi chorować i Urodzony w koronie cierniowej (reż. Sylwia Dęga, muzyka Radomir Rytych). 
Pierwszy przejmująco opowiada o przeżyciach matki i córki, drugi mówi o losach współczesnego człowieka, który znalazłszy się 
na marginesie życia pragnie spotkania i zrozumienia ze strony innych osób. 

W środę 17 X do Russowa, Gołuchowa i Kalisza pojechała klasa 1b pod opieką p. prof. W. Grzesiaka i G. Brodackiego.
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CIEKAWOSTKI DLA MANIAKÓW KOMPUTEROWYCH (2) 

 
Panda testuje dwa skanery on-line. 
Panda Software udostępniła do testów dwa skanery on-line w wersji beta. 
 
NanoScan dostępny na stronie http://www.nanoscan.com/principal.aspx 
Jest skanerem on-line obsługującym systemy Windows 98, Me, NT, 2000 oraz XP, wymaga przeglądarki IE 
w wersji min. 5.5 i włączonej obsługi JavaScript jak również pobrania i zainstalowania kontrolki ActiveX. 
Jego działanie opiera się na przeprowadzeniu szybkiego skanu obejmującego pamięć operacyjną komputera. 
Producent deklaruje czas trwania skanu 1 min. Baza sygnatur skanera to ponad 690 sklasyfikowanych 
zagrożeń, jest ona aktualizowana na bieżąco co ma podnieść skuteczność skanera. 
 
TotalScan dostępny na stronie http://www.nanoscan.com/as/v1/principal.aspx 
Skaner obsługuje systemy Windows 98, Me, NT, 2000 oraz XP, wymaga przeglądarki IE w wersji min. 5.5 
i włączonej obsługi JavaScript jak również pobrania i zainstalowania kontrolki ActiveX oraz sygnatur 
wirusów (ok. 20 MB). Jest bardziej zaawansowanym narzędziem mogącym w zależności od wyboru 
użytkownika pracować: w trybie szybkim (Fast) – czas skanowania wg. producenta wynosi 5 min, podczas 
których skaner sprawdza pamięć komputera i m.in. folder systemowy, lub w trybie pełnym (Full) - proces 
skanowania w zależności od wielkości dysku i jego zawartości może trwać ponad godzinę i swoim zakresem 
obejmuje cały dysk. TotalScan dysponuje bazą ponad 750 sklasyfikowanych zagrożeń; jego dodatkowym 
atutem jest również usuwanie rozpoznanych zagrożeń. 
Skanery w fazie Beta dostępne są darmowo po uprzedniej rejestracji. 
 
[Źródło: PandaSoftware] 
 
Kaspersky w wersji PL i dla Visty. 
Kaspersky Lab udostępnił polskojęzyczne wersje aplikacji Kaspersky Internet Security 6.0 oraz 
Kaspersky Anti-Virus 6.0 kompatybilne z nowym systemem firmy Microsoft - Windows Vista. 
Zgodnie z informacjami producenta: 
W Kaspersky Anti-Virus 6.0 nowe możliwości to: 
- Skanowanie wiadomości e-mail i ruchu internetowego w locie 
- Proaktywna obrona przed nowymi złośliwymi programami 
- Zoptymalizowane skanowanie antywirusowe 
- Ochrona przed rootkitami 
- Błyskawiczne uaktualnienia baz danych 
- Łatwa i wygodna obsługa 
 
Zalety Kaspersky Internet Security 6.0 to m.in.: 
- Zintegrowana ochrona przed wszystkimi zagrożeniami internetowymi 
- Zaawansowane technologie antywirusowe 
- Osobista zapora ogniowa (firewall) 
- Ochrona przed spamem i phishingiem 
- Błyskawiczne uaktualnienia baz danych 
- Bezpłatna pomoc techniczna 
 
Opera ma polską witrynę! 
Opera Software uruchomiła polską wersję witryny Opera.com. Witryna dostępna jest pod adresem 
http://pl.opera.com/ i nastawiona jest na udostępnianie informacji technicznych i nowości dotyczących tej 
doskonałej przeglądarki. Polacy należą do czołówki użytkowników Opery i jak widać zostało to wreszcie 
zauważone. Opera Mini dostępna dla użytkowników telefonów komórkowych oraz Opera Mobile 
przeznaczona dla urządzeń PDA to doskonałe aplikacje coraz bardziej popularne wśród polskich 
użytkowników. Udostępnienie polskiej wersji serwisu Opery z pewnością jeszcze bardziej spopularyzuje to 
oprogramowanie i przyczyni się do jego dalszego rozwoju. [Źródło: Opera] 
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Oslink wprowadza OSWave  
Firma Oslink, producent urządzeń Osbridge udostępniła oprogramowanie OSWave dedykowane dla 
platform typu SOC, które w odróżnieniu od firmowego oprogramowania znacznie rozszerza funkcjonalność 
i stabilność pracy. System operacyjny OSWave pozwala przekształcić podstawowe urządzenie w np. bardzo 
wydajnego Access Point'a z dużą ilością trybów pracy i elementów wpływających na zakres bezpieczeństwa. 
OSWave współpracuje z następującymi urządzeniami: 
Wistron CA8-4 
Wistron CA8-4 PRO 
OvisLink AirLive WLA-5000AP 
OvisLink AirLive WLA-5000APv2 
 
[Źródło: OSWave.com] 
 
Nowa wersja HiJackThis! 
Rewelacyjny program HiJackThis doczekał się aktualizacji po przeszło rocznej przerwie w wydawaniu 
uaktualnionych wersji. To niezwykle popularne i zarazem darmowe narzędzie jest już dostępne do pobrania 
w wersji 2.00.  
 
Microsoft Security Summit & Developer Days 2007 
W dniach 25-26 kwietnia 2007 w Warszawie odbędzie się Konferencja Microsoft Security Summit & 
Developer Days 2007. Obejmuje ona 4 ścieżki tematyczne związane z bezpieczeństwem, programowaniem 
.NET, Windows Server Code Name „Longhorn” oraz zarządzaniem serwerami. 
 
Więcej informacji na oficjalnej stronie www.mssdevdays.pl. Wymagana jest rejestracja do 15 kwietnia. 
 

Opracowali: Mysza / Lanos / Dżojo 
 

SPORTOWY MIX 
 

Polki czwarte na Mistrzostwach Europy 
w Belgii i Luksemburgu 

 
Zgodnie z planem, czyli od pewnego zwycięstwa, rozpoczęły Mistrzostwa Europy 

2007 siatkarki reprezentacji Polski. Biało-czerwone pewnie pokonały Hiszpanię 3:0. 
Polska - Hiszpania 3:0 (25:21, 25:22, 25:20)  
 

Polska: Milena Sadurek (6), Katarzyna Skowrońska-Dolata (13), Dorota Świeniewicz (7), Milena Rosner 
(13), Eleonora Dziękiewicz (11), Maria Liktoras (10), Mariola Zenik (libero) oraz Małgorzata Glinka, Anna 
Podolec 
 

W swoim drugim spotkaniu Mistrzostw Europy polskie siatkarki odniosły drugie 
zwycięstwo. Po ciężkim meczu biało-czerwone pokonały Czeszki 3:1. 

Polska - Czechy 3:1 (25:17, 27:25, 18:25, 25:22)  
 

Polska: Katarzyna Skowrońska-Dolata (10), Milena Sadurek (3), Małgorzata Glinka (25), Milena Rosner 
(4), Eleonora Dziękiewicz (8), Maria Liktoras (15), Mariola Zenik (libero) oraz Izabela Bełcik (1), Anna 
Podolec (1), Dorota Świeniewicz (3). 
 

Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw awansowały do drugiej rundy 
Mistrzostw Europy. W swoim ostatnim spotkaniu w grupie B pokonały Bułgarię 3:2. 

Polska - Bułgaria 3:2 (20:25, 27:25, 29:31, 25:13, 15:13)  
 

Polska: Izabela Bełcik, Katarzyna Skowrońska-Dolata (24), Małgorzata Glinka (24), Dorota Świeniewicz 
(9), Eleonora Dziękiewicz (12), Maria Liktoras (12), Mariola Zenik (libero) oraz Milena Sadurek (3), Milena 
Rosner (3), Anna Podolec, Agnieszka Bednarek (1), Joanna Mirek. 
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Kolejne spotkanie to fantastyczny występ polskich siatkarek! W swoim pierwszym 

meczu w drugiej rundzie Mistrzostw Europy Polki rozbiły trzecią drużynę ostatnich 
Mistrzostw Świata, Serbię 3:0. 

Polska - Serbia 3:0 (25:18, 25:20, 25:14)  
 

Polska: Milena Sadurek (3), Małgorzata Glinka (18), Milena Rosner (8), Maria Liktoras (12), Eleonora 
Dziękiewicz (4), Katarzyna Skowrońska-Dolata (13), Mariola Zenik (libero). 
 

Awans do najlepszej czwórki przyniosło pewne zwycięstwo 3:0 nad gospodarzem 
turnieju - Belgią. 

Polska - Belgia 3:0 (25:18, 25:20, 25:19)  
 

Polska: Milena Sadurek, Milena Rosner (3), Małgorzata Glinka (15), Katarzyna Skowrońska-Dolata (19), 
Eleonora Dziękiewicz (6), Maria Liktoras (10), Mariola Zenik (libero) oraz Joanna Mirek, Anna Podolec 
 

W swoim ostatnim meczu w grupie F nasze siatkarki pokonały Holenderki 3:1. 
Awans do półfinału miały zapewniony już przed spotkaniem. 

Polska - Holandia 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:21)  
 

Polska: Milena Sadurek (2), Małgorzata Glinka (23), Milena Rosner (5), Eleonora Dziękiewicz (10), 
Maria Liktoras (13), Katarzyna Skowrońska-Dolata (15), Mariola Zenik (libero) oraz Dorota Świeniewicz (5), 
Agnieszka Bednarek, Anna Podolec (2), Joanna Mirek. 
 

W półfinałowym spotkaniu biało-czerwone przegrały z Serbią 0:3. 
Polska - Serbia 0:3 (25:27, 21:25, 21:25)  
 

Polska: Milena Sadurek (1), Małgorzata Glinka (16), Milena Rosner, Katarzyna Skowrońska-Dolata (3), 
Maria Liktoras (9), Eleonora Dziękiewicz (6), Mariola Zenik (libero) oraz Anna Podolec (9), Dorota 
Świeniewicz (7), Joanna Mirek 
 

W spotkaniu o trzecie miejsce nasz zespół przegrał z Rosją 1:3 i znalazł się tuż za 
podium belgijsko-luksemburskiego turnieju. 

Polska - Rosja 1:3 (25:21, 22:25, 14:25, 20:25)  
 

Polska: Milena Sadurek (2), Małgorzata Glinka (18), Dorota Świeniewicz (4), Katarzyna Skowrońska-
Dolata (20), Eleonora Dziękiewicz (8), Maria Liktoras (12), Mariola Zenik (libero) oraz Anna Podolec, 
Joanna Mirek, Milena Rosner (2), Agnieszka Bednarek. 

Szkoda, szkoda, szkoda… 
Opracował: Patryk Pałucki 


