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DNI OTWARTE SZKOŁY 
 

W poniedziałek 7 grudnia 2015 r. odbył się po raz 
pierwszy Dzień Otwarty Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu zorganizowany dla 
uczniów klas trzecich gimnazjum. Celem tej imprezy 
było m.in. zapoznanie gimnazjalistów z ofertą eduka-
cyjną naszej szkoły, prezentacja specyfiki poszczegól-
nych zawodów, zaznajomienie młodzieży z osiągnięcia-
mi naszej szkoły w różnych dziedzinach, zaprezentowa-
nie wiedzy i umiejętności naszych uczniów. 

Pomysłodawcami Dnia Otwartego byli: p. prof. 
Magdalena Obalska i p. prof. Szymon Czyż, którzy przy 
współpracy z pozostałymi nauczycielami i uczniami 
naszej szkoły przygotowali różnorodne prezentacje, 
warsztaty i występy artystyczne. W ten sposób mogliśmy 
wyeksponować bogactwo i atrakcyjność naszej oferty 
edukacyjnej. W sali gimnastycznej odbyła się część 
oficjalna promująca zawody: technik hotelarstwa oraz 
technik żywienia i usług gastronomicznych. Zawody te 
przygotowały różnorodne stoiska, ukazujące aspekty 
pracy w hotelach i restauracjach. Były to m.in. stoisko 
recepcji hotelowej, stoisko barmańskie, stoisko z serwet-

kami i ręcznikami prezentujące ciekawe formy, stoisko 
gastronomiczne. W uroczystości wzięli udział goście 
specjalni: Starosta powiatu sieradzkiego – pan Dariusz 
Olejnik, szefowie kuchni i instruktorzy gastronomii 
reprezentujący Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii 
w Poznaniu, pan Jan Klimczak – właściciel Hotelu 
Klimczak w Sieradzu, z którym współpracuje nasza szko-
ła oraz animatorzy czasu wolnego z Fundacji Dr Clown. 

W trakcie imprezy nasi uczniowie przestawili 
ciekawe prezentacje i zabawne skecze zgodnie 
z maksymą: „Hotelarz to nie tylko zawód, to także styl 
życia”. Hotelarze i gastronomowie wzięli udział  
w pokazie mody hotelarskiej promując wzorowy 
wizerunek pracowników branży hotelowej. Klasy 
gastronomiczne zadbały o kulinarną oprawę całej 
imprezy. Wszyscy mogliśmy obserwować kuchenne 
zmagania naszych gości z WSHiG, którzy przygotowali 
na koniec imprezy smaczne przystawki, danie główne 
oraz deser. 

Gimnazjaliści świetnie się bawili, również w trakcie 
warsztatów i pokazów zaprezentowanych w salach 
lekcyjnych. Wykazali się dużym zaangażowaniem 
podczas wykonywania różnych zadań. 

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza podczas Dnia 
Otwartego naszej szkoły przyda im się nie tylko podczas 
nauki, lecz także w życiu codziennym. 

Podczas Dnia Otwartego panowała miła i przyjemna 
atmosfera. Mamy nadzieję, że ta impreza na stałe zagości 
w kalendarzu szkolnych uroczystości w ZSP nr 2 
w Sieradzu. 

P. prof. Szymon Czyż  
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Konkurs o „Grzebień Mistrza Antoine’a” 
 

Pierwszy Międzyszkolny Konkurs odbył się 2 grudnia w naszej 
szkole. Wzięły w nim udział 34 uczestniczki z różnych zakątków 
Polski: z Turku, Kielc, Tomaszowa Mazowieckiego, Błaszek, 
Zduńskiej Woli, Działoszyna oraz Sieradza. Zadaniem młodych 
fryzjerów było wykonanie fryzury godnej gali oscarowej – temat 
konkursu brzmiał Na czerwonym dywanie. 

Pomysłodawcami konkursu były dwie nauczycielki z naszej 
szkoły: Magdalena Maciejewska oraz Monika Plewińska. Temat, 
z pozoru łatwy, miał zachęcić młodych adeptów sztuki. Jednak nikt 
nie spodziewał się, że będzie tak wiele zgłoszeń. 

Kandydatki miały 100 minut na stworzenie fryzury swoim 
modelkom – następnie każda z nich zaprezentowała siebie, a przede 
wszystkim „dzieło z włosów” sędziom  oraz publiczności. Wszystkie 
w blasku fleszy przeszły niczym gwiazdy filmowe po czerwonym 
dywanie. Piękne suknie, fryzura i makijaż były prezentowane na 
czerwonym dywanie przed jury, dyrekcją szkoły, starostą, 
wicestarostą i prezydentem miasta.  

Po długich obradach ogłoszono laureatów. Są nimi: 
Sylwia Szymczak z ZSP 6 z Tomaszowa Mazowieckiego – I miejsce,  
Paulina Białek z zespołu szkół w Działoszynie – II miejsce,  
Dominika Nowak z kieleckiego „Pro-filu” – miejsce III. 

Wyróżnienia otrzymały: Ewelina Rybicka z ZST w Turku oraz 
Klaudia Owczarek z ZSP nr 2 w Sieradzu. 

Wszystkim dziękujemy za pomoc okazaną w przygotowaniu 
konkursu oraz w jego organizacji! 

Anna Andrzejak (4H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KOMUNIKATY 
  

W piątek 20 XI minęła 90. 
rocznica śmierci Stefana Żeromskie-
go. Z tej okazji w bibliotece szkolnej 
można zapoznać się z okolicznoś-
ciową wystawą poświęconą życiu 
i twórczości tego pisarza. 

W środę 25 XI z okazji Świato-
wego Dnia Piernika (23 XI) z inicja-
tywy TWI „Zamkowa 15” na koryta-
rzu I piętra można było nabyć pierni-
ki upieczone przez uczniów naszej 
szkoły. Dochód ze sprzedaży został 
przeznaczony na cele statutowe 
Towarzystwa. 

W środę 25 XI z przedstawicie-
lami Banku PEKAO S.A. spotkały 
się klasy 1L i 1H. 

W piątek 27 XI z inicjatywy 
samorządu uczniowskiego na kory-
tarzu I piętra można było kupić 
bułeczkę z wróżbą Andrzejkową. 
Dochód ze sprzedaży został prze-
znaczony na cele samorządu. 

W czwartek 3 XI uczniowie klas I 
spotkali się z policjantem. 

W czwartek 3 XI z inicjatywy 
„TWI Zamkowa 15” został prze-
prowadzony konkurs o tradycjach 
bożonarodzeniowych, w którym 
wzięli udział uczniowie klas 1-3. 

W łódzkim kinie „Ciemna City” 
filmy pt.  Listy do M2  i  Igrzyska 
śmieci obejrzeli uczniowie z klasy 
2G i 1a pod opieką p. prof. Z. i W. 
Grzesiak (11XII) oraz uczniowie 
z klasy 2b i 2c pod opieką p. prof. K. 
Borkowskiej i M. Przybyła (17 XII). 

W poniedziałek 21 XII 2015 r. 
odbył się szkolny etap dwóch kon-
kursów: „Żołnierze wyklęci obudźcie 
Polskę” i „Chrześcijańskie korzenie 
zjednoczonej Europy”, których orga-
nizatorami byli panowie: Przemys-
ław Błaszczyk – senator RP oraz 
Piotr Polak i Robert Telus – posłowie 
na Sejm RP. W obu konkursach 
wzięło udział 21 uczniów. Decyzją 
komisji zwycięzcą pierwszego kon-
kursu został Adam Kołodziejczyk 
(3L), natomiast na II miejscu uplaso-
wały się aż 4 osoby: Paulina Dybka, 
Monika Kozielska i Martyna Mikul-
ska (1D) oraz Łukasz Pokraka (3L).  

W drugim konkursie zwyciężyła 
Natalia Marchewa (4G), a drugie 
miejsce zajął Patryk Góra (1G). 

Nad przebiegiem obu konkursów 
czuwali p. prof. Zygmunt Kołodziej 
oraz pani Dorota Więcławska, 
asystentka posła Piotra Polaka. 

Zwycięzcom gratulujemy!!! 
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,,ŚLADAMI MURÓW SIERADZA” 
 

W czwartek 19 listopada cała klasa 1G pod opieką prof. J. Gruszki 
i J. Ziarnika, pedagoga szkolnego, wybrała się na wycieczkę 
krajoznawczą. Na samym początku naszej wycieczki przystanęliśmy 
koło domu rodzinnego Cierplikowskich, w którym obecnie mieszka 
rodzina sławnego fryzjera Antoniego Cierplikowskiego, a nasi 
przewodnicy opowiedzieli nam trochę o tym. Następnym punktem 
naszej wycieczki był Klasztor Sióstr Urszulanek. Dzieje klasztoru 
i kościoła sięgają połowy XIII wieku i są ściśle związane z zakonem 
dominikanów, którzy zostali sprowadzeni do Sieradza z Krakowa ok. 
roku 1240 przez księcia Konrada Mazowieckiego. W wewnętrznym 
wystroju kościoła przeważa bogaty styl barokowy. Kolejnym elementem 
wycieczki było skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Warckiej, na której 
znajdowała się najprawdopodobniej brama wjazdowa do miasta. 

Później odwiedziliśmy rynek, który kiedyś pełnił funkcję głównego 
miejsca handlowego miasta, na którym sprzedawano przeróżne towary. 

Następnie udaliśmy się na ul. Ogrodową, na której znajduje się tzw. 
dom kata. Dom katowski, jak zwykle bywało, znajdował się na uboczu 
przy murach miasta, gdzie tuż za wałami stała szubienica i odbywały się 
egzekucje. W podziemiach dokonywały się piętnowania, kaleczenia, 
torturowania, wymuszenie zeznań; służyły też za więzienia dla przestępców. Ulica wiodąca od Kolegiaty do tego 
krwawego miejsca zwała się Katowską. 

Kolejnym etapem wycieczki był Kościół Wszystkich Świętych. Obecny kościół parafialny zbudowano w stylu 
gotyckim. 

Ostatnim punktem naszej wycieczki był fotel Antoniego Cierplikowskiego, który w tym roku został postawiony 
na rynku. Rzeźba jest wykonana z brązu, z małym wyjątkiem, któremu również przyświeca dodatkowa idea. Lusterko,  
które mistrz trzyma w dłoni, wykonane jest z wypolerowanej stali, by faktycznie można było się w nim przejrzeć.  
Antoni Cierplikowski w drugiej z rąk trzyma nie tylko grzebień, jak to pierwotnie przewidziano, ale i nożyczki. 

Naszą wycieczkę zakończyliśmy na placu naszej szkoły, gdzie kiedyś znajdowało się getto, które utworzyli 
Niemcy podczas ostatniej wojny. 

Wycieczka bardzo się nam podobała. 
Przyg. Magdalena Ciapa & Zuzanna Owczarek (1G). 

 

 
fot. Zuzanna Owczarek. 

 
Czwarty w roku szkolnym 2015/2016 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak 

(4H), Patrycja Ozdoba (1a), Kinga Owczarek (3b), Justyna Wlazło (2D), Magdalena Ciapa i Zuzanna Owczarek (1G) pod opieką 
p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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6 „Kurier Zamkowy” nr 4/2015/2016 
 

KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

Świąteczny łosoś w panierce 
 
Składniki: 
• 4 dzwonka łososia 
• 2 jajka 

• 100 g bułki tartej  
• 50 g mąki 

• 1 cytryna 
• sól 

• zioła prowansalskie 
• olej do smażenia 

 
Przygotowanie: 

Dzwonko łososia umyć, oczyścić, a następnie posypać pieprzem, solą oraz ziołami  prowansalskimi. Cytrynę 
umyć, przekroić  i wycisnąć  z niej sok. Połową płynu  skropić  rybę,  po czym wstawić ją do lodówki na ok. 15-20 
min. Jajka rozkłócić w głębokim  talerzu za pomocą  widelca. Na osobnych talerzach przygotować mąkę oraz bułkę 
tartą. Dzwonka łososia wyjmować z lodówki i obtaczać  kolejno w mące,  jajku i bułce tartej. 

Olej rozgrzać na patelni. Smażyć na nim rybę z obu stron na złoto. 
Przed podaniem  łososia należy skropić go pozostałym  sokiem z cytryny. 

 
Makowiec z budyniem 

 
Składniki:  

CIASTO  
 
• 2 szklanki mąki  
• 2 jajka  
• 250 g margaryny  
• 200 g cukru pudru  
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia  

MASA 
 
• 500 g maku 
• 3 i ½ szklanki mleka  
• 3 łyżki cukru  
• 50 g bułki tartej, 2 jajka  
• 2 opakowania budyniu waniliowego  
• kilka kropel aromatu migdałowego  

 
Przygotowanie: 

Mąkę przesiać z proszkiem  do pieczenia i cukrem pudrem. Dołożyć jajka i posiekaną margarynę. Ciasto wyrobić 
(1/5 odłożyć na kratkę  do ozdoby)  i wyłożyć  na okrągłą  blaszkę do tarty z wyższym  brzegiem . Do zmielonego  
maku  wlać szklankę  mleka, dodać cukier i bułkę tartą, a następnie ugotować. Masę makową  przestudzić  i połączyć  
z żółtkami oraz aromatem. 1 łyżkę białek odłożyć do posmarowania ciasta, a z reszty ubić sztywną pianę. Na ciasto 
w formie wyłożyć nadzienie i wyrównać. Na maku  ułożyć  kratkę  z reszty ciasta i posmarować białkiem. 

Piec przez 50 min. w temp. 1800C. 
 

Sałatka orzechowa z Izraela 
 
Składniki: 
• 250g makaronu świderki 
• 200 g orzechów włoskich łuskanych 

• 4 średnie pomidory 
• 150 g sera typu feta 

• kilka  listków świeżej mięty 
• oliwa z oliwek, sól 

 
Przygotowanie: 

Makaron ugotować według  przepisu  na opakowaniu z dodatkiem soli. Następnie  odcedzić i ostudzić. Pomidory 
umyć pod bieżącą wodą i pokroić w dużą kostkę. Orzechy drobno posiekać. Ser typu feta pokroić w dużą kostkę. 
Ugotowany makaron przełożyć do miski. Dołożyć pokrojone pomidory, ser oraz orzechy. Całość delikatnie 
wymieszać. Wierzch polać oliwą z oliwek. Liście mięty opłukać, osuszyć, drobno pokroić i dodać do sałatki. 

Potrawę wstawić na kilka godzin do lodówki. 
 

Smacznego!!! 

 
W ramach Akcji „Świąteczna paczka”, ze sprzedaży nalepek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zebrano 

środki w wysokości 485,21 zł, które zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowy-
wanych dla dzieci podarunków od Mikołaja. 

Dziękujemy!
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ROK Z KSIĄŻKĄ 
 

„Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się wszyscy, jakbyśmy byli 
nieśmiertelni."  

 
Książka pt. Oskar i pani Róża Erica-Emmanuela 

Schmitta napisana jest w listach. Dziesięcioletni Oskar, 
który opisuje dwanaście swoich ostatnich dni w szpitalu, 
a jednocześnie dwanaście ostatnich dni swego życia. 
Choć wiek mówi tu o małym dziecku, poznajemy Oskara 
jako człowieka bardzo wyrozumiałego i tolerancyjnego. 
Poza tym jest bardzo bezpośredni i nie boi się mówić 
o tym, co myśli. Chłopiec w szpitalu poznaje 
wolontariuszkę o imieniu Róża, światowej klasy 
zapaśniczkę. Bardzo szybko staje się dla niego „ciocią 
Różą". To ona zachęca go do pisania listów do Pana 
Boga, a także podrzuca pomysł potraktowania każdego 
dnia życia jako kolejnych dziesięciu lat. Poznajemy 
Oskarka jako małe dziecko, staje się on po kolei 
nastolatkiem, dorosłą postacią, żonatym mężczyzną i na 
koniec starym człowiekiem, który jest zmęczony życiem. 
W dniu, w którym usłyszał  jak jego lekarz  mówił 
rodzicom, iż niedługo umrze, nie załamał się. Ma do nich 
żal, że stchórzyli bo nie potrafią z nim rozmawiać 
o śmierci. 

Więź między Oskarem i ciocią Różą jest bardzo 
silna. Bóg jest dla niego kimś coraz bliższym i mały 
chłopiec otwiera się przed nim coraz bardziej oraz 
zaczyna w niego wierzyć. Dzieli się z nim swoimi 

myślami oraz problemami. Widzi w nim swojego 
przyjaciela. Udało mu sie wynegocjować z lekarzem, aby 
Ciocia przychodziła do niego codziennie. W taki właśnie 
sposób spędza swoje ostatnie dni w szpitalu. 

Po skończeniu lektury nasunęło mi się wiele 
refleksji. Atutem tej książki jest to, iż daje do myślenia. 
Oskar, mimo młodego wieku, ukazuje nam najważniejsze 
wartości życia tylko w kilku dniach. Życie jest darem 
i tylko ten, kto może je stracić, jest w stanie je docenić 
w pełni. Moim zdaniem opowieść jest o cierpieniu, 
o budowaniu wiary w chwili próby, przezwyciężania 
choroby. Zauważyć można jak wiara w Boga wpływa na 
człowieka oraz w jaki sposób można w Nim znaleźć 
ukojenie. Książka mówi nam,  jak ważne jest istnienie 
„teraz”. To, że w tej chwili świeci słońce, nie znaczy, że 
za chwilę nie spadnie deszcz. Warto przystanąć na chwilę 
przy tej lekturze i zastanowić się nad własnym losem. 

Jest to książka, którą polecam każdemu. W sposób 
mądry i jasny przedstawia wzruszającą historię, 
momentami przeplecioną humorem, zawierającą w sobie 
wiele ważnych prawd. 

Kinga Owczarek (3b) 
 

 
JESTEM NUDZIARĄ 

 
Jestem nudziarą to powieść obyczajowa Moniki 

Szwai (1949-2015) z roku 2003, napisana w postaci 
dziennika. Postacie z tej powieści pojawiają się także 
jako epizodyczne w innej jej książce pt. Artystka 
wędrowna. 

Główną bohaterką powieści, a zarazem narratorką, 
jest 30-letnia Agata. Sama uważa się za nudziarę – nigdy 
nie miała męża, w swoim życiu spała z czterema 
mężczyznami, nigdy nie dokonała żadnych radykalnych 
zmian w swoim życiu. Teraz jednak zmuszona była 
odejść z pracy z powodu molestowania seksualnego. 
Z wykształcenia jest polonistką, udaje jej się zostać 
nauczycielką języka polskiego oraz wychowawczynią 
klasy w liceum, chociaż wcześniej zarzekała się, że nigdy 
nie będzie pedagogiem. Szybko okazuje się, że praca w 
szkole jest tak samo użyteczna, jak problematyczna. 
Polecam tę książkę, bo sama ją czytałam i  jest naprawdę 
ciekawa. 

Zachęcam do jej przeczytania, bo nie jest typową 
książką, która opisuje barwne życie głównego bohatera – 
wręcz przeciwnie, pokazuje życie codzienne zwykłego, 
przeciętnego człowieka. 

Justyna Wlazło (2D) 
 

Polecamy ponadto następujące książki szczecińskiej 
pisarki: Stateczna i postrzelona, Dom na klifie, Powtórka 
z morderstwa, Klub Mało Używanych Dziewic, Dziewice, 
do boju!, Zatoka Trujących Jabłuszek, Gosposia prawie 
do wszystkiego, Zupa z ryby fugu, Nie dla mięczaków, 
Matka wszystkich lalek, Anioł w kapeluszu. 

Seria o Wice Sokołowskiej:  Zapiski stanu poważ-
nego, Romans na receptę, Artystka wędrowna. 
 

UWAGA!!! 
 

W ramach akcji „Wrzuć korek w nasz worek” 
ogłaszamy konkurs zbierania nakrętek. 

Konkurs trwa od 1 XII 2015 r. do 31 I 2016 r. 
Klasy, które zbiorą najwięcej nakrętek  

zostaną nagrodzone. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 II 2016 r. 
Zbiórkę w każdy piątek o godz. 10.25 w sali 7 

prowadzą Anna Gruszczyńska, Martyna Kosatka  
i Karolina Zarębska (3H). 

 

„Wkręć się w pomaganie” – razem możemy więcej!!! 
 

Szkolny Wolontariat 
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70 lat temu, 10 XII 1945 roku, urodził się 
MAREK GRECHUTA 

piosenkarz, poeta, kompozytor i malarz, z wykształcenia architekt, 
uznawany za najważniejszego przedstawiciela polskiej poezji śpiewanej, 

wykorzystującego często elementy rocka, jazz-rocka i rocka progresywnego,  
szczególnie w początkowym okresie twórczości. 

 
Niepewność – Uncertainly 

 
Autor tekstu: Adam Mickiewicz 
Kompozytor: Jan Kanty Pawluśkiewicz 
Rok powstania: 1970 
Wykonanie: Marek Grechuta 
 
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,  
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;  
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,  
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;  
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:  
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?  
 
La la la la... 
 
Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,  
Abym przed tobą szedł wylewać żale;  
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,  
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;  
I wchodząc sobie powtarzam pytanie;  
Co mnie tu wiodło? przyjaźń czy kochanie?  
 
La la la la... 
 
Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu 
W myśli twojego odnowić obrazu; 
Jednakże nieraz czuję mimo chęci, 
Że on jest zawsze blisko mej pamięci. 
I znowu sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? 
 
Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,  
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;  
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,  
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.  
I znowu sobie zadaję pytanie:  
Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? 
 
La la la la... 
 

Oprócz tekstów własnych Marek Grechuta śpiewał 
utwory poetyckie innych poetów: A. Mickiewicza, 
K. Przerwy-Tetmajera, J. Czechowicza, J. Kofty, 
T. Kubiaka, B. Leśmiana, E. Lipskiej, T. Nowaka, 
A. Osieckiej, T. Śliwiaka, S. I. Witkiewicza. 
 
 

Away from thee I never weep nor sigh, 
And lose I not my mind when thou art nigh. 
But if for a while I have no word with thee, 
There’s something missing, someone I must see. 
I wonder, yearning thus for days on end: 
Art thou my love or maybe just a friend? 
 
When thou hast gone, I cannot in my mind 
Recall thy face though gentle so and kind. 
However, oft I feel, yet wish it not, 
That it is somewhere really near my thought. 
And all these doubts of mine may never end: 
Art thou my love or maybe just a friend? 
 
I suffered much, but reckoned not, as yet, 
To go and let thee know my sad regret. 
With no idea where my feet should go, 
How come I find thy house I do not know; 
And neither at thy door my doubts may end: 
Art thou my love or maybe just a friend? 
 
To save thy health, my life I would expend; 
To grant thee peace, to Hell I would descend. 
Though in my heart no bold desires I nest,  
Do know that I would be thy health and rest. 
But still these doubts of mine may never end: 
Art thou my love or maybe just a friend? 
 
And when thy hand lies gently in my palm, 
My mind grows quiet, and my soul is calm; 
Meseems my life may in this sleep depart, 
But wakes me up the beating of thy heart, 
And thus return my doubts that know no end: 
Art thou my love or maybe just a friend? 
 
Composing this my song for thee, my mind 
Was not to any bardic mood inclined; 
I am amazed myself, it baffles me 
How I have found the thoughts and rhymes for thee, 
To finally write these doubts that may not end: 
Art thou my love or maybe just a friend? 
 


