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STUDNIÓWKA 2011 

 
W sobotę 8 stycznia 2011 r. odbyła się studniówka, w której wzięli udział uczniowie klas: 3A, 3B, 4D, 4F i 4L 

wraz z gronem pedagogicznym. Nasza szkoła jako pierwsza spośród sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych 
rozpoczęła odliczanie stu dni do matury. Jednak na balu studniówkowym nikt nie myślał o czekających nas 
egzaminach. Dokładnie o 20.06 nastąpił wyczekiwany przez wszystkich moment – maturzyści ruszyli krokiem 
poloneza. Uwaga wszystkich zgromadzonych skupiła się na tańczących 22 parach. Uczniowie z zapałem 
przygotowywali się do tego wydarzenia pod opieką p. prof. M. Grzelak. Po życzeniach ze strony zaproszonych gości: 
pana prezydenta J. Walczaka, pana starosty Z. Krasińskiego, a także  pani dyrektor, koleżanek i kolegów oraz 
rodziców, po lampce szampana za pomyślność maturzystów, bal rozpoczął się na dobre. 

Pomimo tego, że bawiliśmy się dobrze, byliśmy rozczarowani grą i zachowaniem zespołu. Nasze oczekiwania 
co do „orkiestry” i podawanych dań były niestety inne. Gdy wybiła północ, został podany tort. Osłodził on nasze 
podniebienia i wprowadził w lepszy nastrój. Niestety zabawa nie trwała dosłownie do białego rana, bo już o 5.00 
musieliśmy zejść z parkietu. 

Choć ten jedyny w sobie wieczór przeszedł już do historii, to ta styczniowa noc pozostanie w naszej pamięci do 
końca życia. 

Sara Chomiszczak & Paulina Chudzia (3B) 
 

„100”   „100”   „100”   „100”   „100” 
 

Była to pierwsza studniówka w tym roku. Rozpoczęła się tradycyjnym polonezem. Zdania na temat, jak 
Chodzony wypadł były wśród bawiących się tego wieczoru podzielone: jednym się podobał – innym nie. 

Uczniowie bawili się bardzo dobrze. Cały parkiet był zawsze zajęty. Podczas studniówki został zaprezentowany 
także kabaret, którego bohaterami byli nasi nauczyciele: p. prof. A. Barwaśna, K. Laszczyk, J. Podsiadła, W. Grzesiak. 
Ukazał on w zabawny sposób najbardziej charakterystyczne gesty, słowa czy zachowania naszych nauczycieli. 
Wszystkim chyba się podobał. 

Pół godziny po północy został podany tort. Jedzenie było smaczne.  
Około czwartej nad ranem uczestnicy balu powoli zaczynali się rozchodzić. 
Bal studniówkowy to także niezapomniana okazja do fotografowania. Tego wieczoru zrobiono mnóstwo zdjęć. 

Dziewczyny oczywiście prezentowały się z czerwonymi podwiązkami, a także w wyszukanych, interesujących 
kreacjach (pojawił się nawet róż). 

Zabawa była wiec udana i pozostanie na długo w naszej pamięci. 
Madlene 

 

„100”   „100”   „100”   „100”   „100” 
 

W sobotni wieczór 8 stycznia miała miejsce kolejna już studniówka. Dla mnie, jako wychowawcy klasy 
maturalnej, była to szczególna chwila. Wcześniej… przygotowania, dylematy, wątpliwości moich wychowanków i to 
przyjemne oczekiwanie na pierwszy, prawdziwy w życiu bal, kiedy młodzież jest troszeczkę inna niż na co dzień, 
bardziej poważna, bardziej dorosła. 

A w wieczór studniówkowy… najmilsze było spotkanie z wychowankami – wszyscy uśmiechnięci, elegancko 
ubrani, z partnerami… być może już na całe życie…? 

Myślę, że najważniejszym punktem studniówki jest polonez. Nawet jeśli zdarzyły się drobne potknięcia, to i tak 
młodzież zatańczyła go po mistrzowsku. Dodatkowo stonowane, w ciemnych barwach stroje i białe żakiety 
tańczących uczennic nadały jeszcze większej powagi. Miało się wrażenie, jakby czas się cofnął… o dobre 
kilkadziesiąt lat. A po polonezie została już tylko zabawa do białego rana. 

P. prof. Katarzyna Focht 
 

KOMUNIKATY 
 

18 stycznia minęła 5. rocznica śmierci ks. Jana Twardowskiego. Z tej okazji w bibliotece szkolnej można 
zapoznać się z wystawą okolicznościową poświęconą życiu i twórczości księdza-poety. 

Zajęcia z psychologiem zostały przeprowadzone w klasach: 1H- 2II (na lekcji 7-8) i 1F – 3 II (na lekcji 5-6). 
W czwartek 3 lutego o godz. 13.10 w sali 111  odbyło się spotkanie z panem Zbigniewem Borasem pt. „Wojenne 

dzieciństwo i stalinowska młodość”. Spotkanie przygotowało TWI „ Zamkowa 15” (w ramach cyklu spotkań 
pt. „Świadkowie historii”). 

W sobotę 5 II na osiem dni do St. Marienthal pojechali: J. Ciomek i A. Szukalska (3A) oraz S. Jasiak, P. Perka 
i J. Sowizdrzał (3D) pod opieką p. prof. K. Krawczyk i s. A. Tarabuły. 
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STUDNIÓWKA 2011 

 
Przed wami odpowiedzi maturzystów na temat tegorocznej studniówki. Jesteście ciekawi jakie mają 

wspomnienia, jakie rady udzielają przyszłorocznym maturzystom, co oceniają krytycznie  
- przeczytajcie. 
Czy studniówka 2011 była udana? 

Moim zdaniem tak przede wszystkim dlatego ,że było fajne towarzystwo, umieliśmy się bawić a przy tym 
pomagali nam w tej zabawie nauczyciele. 
Jak wypadł tegoroczny polonez? 

To chyba nie jest pytanie do mnie , bo sama tańczyłam i nie wiem, ale z tego co słyszałam to nieźle. 
W takim razie jak oceniasz wykonanie? 

Wykonanie hmm.. na pewno na próbie polonez wyszedł nam lepiej niż na głównym polonezie, jednak 
słyszałam pozytywne opinie, więc chyba nie było aż tak źle. 
Jakie rady należałoby przekazać przyszłorocznym  maturzystom? 

Jakie rady? Przede wszystkim , to aby lepiej się dogadywali z rodzicami niż my, ale też aby nie brali sobie też 
wszystkiego do serca , żeby po prostu się bawili i chcieli w ogóle iść na tą studniówkę, bo wiem że było kilka 
osób, które po prostu nie chciało. 
Jaka część artystyczna towarzyszyła temu wydarzeniu? 

Wiem, że w poprzednim roku nie było kabaretu, w tym roku klasa 4 L się zmobilizowała, z tego co wiem było 
to bardzo miłe zaskoczenie, fajne komentarze przede wszystkim była tam uwidoczniona p. prof. A. Margraf,  A. 
Barwaśna, W. Grzesiak, K. Laszczyk, K. Szymczak. Przyszłym maturzystom radzę też coś zorganizować bo to 
jest naprawdę fajna zabawa. 

Joanna Kozłowska (4L) 
 

„100”   „100”   „100”   „100”   „100” 
 
Jak oceniacie tegoroczny polonez? 

Wspaniale, tylko wykonujący go trochę się mylili – to przede wszystkim. Ogólnie rzecz biorąc układ był 
średni, długi i nudny. 
Czy na coś na tym balu należałoby spojrzeć krytycznie? 

Nie wiem. Było wspaniale, sympatycznie i generalnie bardzo dobrze. 
Uczennice klasy 3B 

 
„100”   „100”   „100”   „100”   „100” 

 
Czy uważacie, że bal studniówkowy 2011 należy do udanych? 

Tak, aczkolwiek uważamy, że mogło być lepiej ze względu na muzykę jaka była grana. Przerwy były bardzo 
długie i aż za często. 
Jak prezentowała się sala? 

Nieźle, jakkolwiek nie została przystrojona w szczególny sposób. Podobnie stoły. Owszem, było dużo 
balonów, ogólnie  nie było źle, ale mogło być lepiej. Byłoby lepiej, gdyby był motyw przewodni do wszystkiego. 
Tak, wtedy byłoby dużo ładniej. Najbardziej zadbano o wystrój sufitu, mniej o okna czy stoły. 
Co powiecie o polonezie? 

Na początku było dobrze, potem zdarzało się, mylili kroki. Dziewczynom w szpilkach na pewno źle się 
tańczyło. 
A o kabarecie? 

Kabaret  był super – wszystko było spontaniczne. Bardzo się podobał. 
Jak bawili się nauczyciele? 

My rzadko widziałyśmy nauczycieli. Do naszej klasy przyszedł p. prof. A. Krynicki, p.prof. A. Barwaśna i  p. 
prof. Siniarska. 

Uczennice klasy 3A 
 

Wszystkim wypowiadającym się dziękują za rozmowę. 
Patrycja Perka 
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WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Autorką i równocześnie główną bohaterką książki 
Pamiętnik narkomanki jest Barbara Rosiek. Książka ta 
powstała na bazie autentycznych zapisków 
prowadzonych przez jej autorkę. 

Postać Basi pokazuje jak bardzo słaby staje się 
człowiek uzależniony. Bohaterka jest narkomanką. Mimo 
przejścia przez najróżniejsze terapie, jej stan pogarsza 
się. Wspomnienia z przeszłości trafiają do jej umysłu 
niczym promyki. Wspomnienia dotyczą między innymi 
pierwszego kontaktu z narkotykami, który był 
przypadkowy. Basia zdaje sobie z tego sprawę, że ten 
właśnie przypadkowy kontakt zaważył na jej życiu 
i zniszczył cały dotychczasowy świat. Główna bohaterka 
jest świadoma swojej beznadziejnej sytuacji, jest 
świadoma wszystkiego, co dzieje się wokół niej. Udaje 
przed rodzicami, że jest lepiej, że już nie zażywa 
narkotyków. Nie chcąc przysparzać im kłopotów, 
w dalszym ciągu chodzi do szkoły  i zdobywa przyzwoite 
wyniki w nauce. W końcu prawda i tak wychodzi na jaw. 
Trafia do MONAR-u, gdzie postanawia jeszcze raz 
zawalczyć o swoje życie. Mimo podejmowanych starań 
Basi nie udaje się wyjść z nałogu. Decyduje się na 
ostateczne rozwiązanie – własną śmierć. Opowieść 
kończy się świadomym i celowym przedawkowaniem 
narkotyków przez bohaterkę. 

Pamiętnik narkomanki jest zapisem autentycznych 
przeżyć młodej dziewczyny, która przeszła przez piekło 
uzależnienia i której, jako jednej z niewielu, udało się 
przezwyciężyć nałóg. Jest on lekturą przejmującą, nie raz 
drastyczną w opisie, lecz przy zagrożeniu jakie niesie ze 
sobą narkomania, bardzo potrzebną. 

Emilia Gałka (2F) 
 

Książka Brigitte Kolloch i Elisabeth Zőller 
pt. Dziennik bulimiczki przedstawia historię Izy, która 
cierpi na bulimię. Chciała ona schudnąć tylko kilka 
kilogramów, ponieważ nikomu nie podobała się jej 
„nieidealna” figura. Dorastając myślała o sobie 
z nieustającymi kompleksami. Nawet gdy zawierała 
nowe przyjaźnie, odczuwała barierę własnej 
niedoskonałości. Była dobrą uczennicą, ale nawet to jej 
przeszkadzało (bo kto interesuje się kujonami?). Była 
wiecznie pod presją matki oraz „ideału” siostry. Najbliżsi 
(oprócz babci) się z niej naśmiewali. Postanowiła więc 
się odchudzić. Jadła tyle co nic: parę kromek chleba, 
a potem tylko krakersy. Traci na wadze i widzi podziw 
u innych osób. Koleżanki zaczynają ją traktować jak 
„swoją”, chłopcy oglądają się za nią z podziwem. Matka 
wreszcie zauważyła, że ma jeszcze jedną córkę. Nikt nie 
przypuszcza tylko, ile ją to kosztuje wyrzeczeń. 

Wkrótce traci kontrolę nad własnym życiem. Wpada 
w błędne koło okresów głodu i ataków obżarstwa. Nie 
chce dopuścić do siebie myśli, że jest chora. Dopiero gdy 
zostaje przyłapana na kradzieży jedzenia w super-
markecie i mdleje, postanawia sobie pomóc. Podczas 
sylwestrowej nocy obżera się do granic możliwości 
i wszystko następnie zwraca. Zaczyna się jej największy 
problem: jedzenie i zwracanie. Rozpoczyna się długa 
i trudna droga powrotu do zdrowia… 

Książka B. Kolloch i Z. Zőller pt. Dziennik bulimiczki 
jest dostępna w naszej bibliotece szkolnej. Gorąca 
zachęcam wszystkich do jej przeczytania. 

Emila Duszyńska (2c) 
 

 

WYNIKI KONKURSU Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI BIBLII I MITOLOGII 
(grudzień 2010) 

 
Klasa 1D 1F 1G 1H 1L 

Liczba uczestników 26 18 19 26 22 
Uzyskane punkty 214 139 102,5 129 185,5 

Średnia arytmetyczna 8,23 7,72 5,39 4,96 8,43 
Miejsce 2 3 4 5 1 

 
Najwięcej punktów uzyskali: Martyna Brożyna, Karolina Józefiak, Natalia Miłek, Mikołaj Płachta, Tomasz Rył 

i Agnieszka Tworek (1D), Karolina Kuźnik, Angelika Sibińska i Angelika Szmytka (1F) oraz Karolina Owczarek 
i Anna Siewierska (1L). W/w uczniowie otrzymali nagrody książkowe. 

Gratulujemy!!! 
 

Piąty w roku szkolnym numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Sara Chomiszczak (3B; fot.), 
Magdalena Cieślar (3A), Emilia Duszyńska (2c), Milena Dziadek (2a), Emilia Gałka (2F), Marta Gruszel (2a), Sylwia Jasiak 
(3D), Natalia Łukomska (4D), Patrycja Perka (3D; fot.), Martyna Wiewiura (3L) i Krzysztof Jadczak (2L; fot.) pod opieką p. 
prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KĄCIK KULINARNY MILENY DZIADEK 

 
Walentynkowe precelki 

Składniki: 
• 1 szklanka ciepłego mleka, 
• 2 łyżki cukru, 

• ½ paczuszki drożdży, 
• 4 szklanki mąki, 

• 1 jajko, sól, 
• masło do wysmarowania blachy. 

 
Wykonanie: 

Ucieramy drożdże z cukrem, dodając podgrzane mleko, następnie odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut. 
Stopniowo dodajemy mąkę i zagniatamy na stolnicy. Gotowe ciasto formujemy w kule, wkładamy do miski, 
przykrywamy ściereczka i na godzinę odstawiamy w ciepłe miejsce (w tym czasie ciasto powinno powiększyć się 
dwukrotnie). Formujemy precle i układamy je na wysmarowanej masłem blaszce. Każde ciastko pokrywamy cienką 
warstwą roztrzepanego jajka i posypujemy solą. Pieczemy ok. 10-15 min. w temperaturze 250°C. 
 

Ciasteczka – serduszka 
Składniki: 

• 3szkl. mąki, 
• 4 żółtka, 
 • kostka miękkiego masła lub margaryny,  
• szklanka cukru, 

• torebka cukru waniliowego, 
• 3 białka jaj, 
• 5 dag mielonych orzechów,  
• słoiczek dżemu truskawkowego lub innego czerwonego. 

 
Wykonanie: 

Ubijamy 2 białka z cukrem waniliowym na pianę. Mieszamy mąkę z żółtkami, masłem lub margaryną oraz 
z cukrem. Dodajemy ubite białka. Całość wyrabiamy rękami, aż powstanie miękkie ciasto, po czym wkładamy je 
do lodówki na 30 min. Lekko ubijamy 1 białko w głębokim talerzu, a obok przygotowujemy mielone orzechy. 
Wyjmujemy ciasto z lodówki i rozwałkowujemy je. Wycinamy foremką serca- pełne na spody ciasteczek i z „dziurką” 
w kształcie serca( można wyciąć nożem lub znaleźć mniejszą foremkę) na górną warstwę. Górne części ciasteczek te 
z „dziurkami” maczamy w białku i orzechach. Pieczemy obie części ciastek w nagrzanym do 250ºC piekarnika przez 
ok. 8 min. Po ostudzeniu smarujemy dolne części dżemem i przyciskamy górnymi.  
 

Panne z soczewicą 
Składniki: 

• 250g makaronu panne (rurki), 
• 1 cebula,  
• 200g soczewicy, 

• 250g koncentratu pomidorowego, 
• 2 ząbki czosnku, 
• ½ szklanki przegotowanej wody, 

• olej do smażenia, 
• 1 łyżeczka cukru, 
• oregano, sól, pieprz. 

 
Wykonanie: 

Soczewicę moczymy kilka godzin w zimnej wodzie. Następnie należy ugotować ją do miękkości i odcedzić. 
Można też użyć soczewicy z puszki. Makaron ugotować w osolonej wodzie. Przepłukać zimną wodą i odcedzić. 
Cebulę obrać, pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju wraz z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Przełożyć 
do rondla. Do usmażonej cebuli i czosnku dodać soczewicę, koncentrat pomidorowy, wodę oraz cukier. Wszystko 
dokładnie wymieszać. Doprawić do smaku solą, pieprzem i oregano. Makaron polać sosem pomidorowym 
z soczewicą. 
 

ZDROWA KUCHNIA 
(poleca: Marta Gruszel) 

 
Pomidory faszerowane serem 

 
Składniki: pomidor, 40 g twarożku, jajko, trochę natki pietruszki sól, pieprz, papryka mielona. 
    
Wykonanie: 

Górę pomidora odciąć, wydrążyć środek, lekko posolić. Ser rozetrzeć, dodać ugotowane jajko, drobno posiekaną 
natkę i mleko. Wymieszać, doprawić do smaku i nafaszerować pomidora. 
 

Smacznego!!! 
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WYNIKI KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ 
 

 
NAJLEPSI UCZNIOWIE: 

 

J. Zaborowska (3A) – 4,43 
A. Brąś (3A) – 4,29 
E. Bogusiak (3A) – 4,08 
M. Kulawiecka (3A) – 4,08 
P. Balcerzak (3A) – 4,0 
P. Chudzia (3B) – 4,53 
A. Szczypkowska (3B) – 4,46 
K. Józefiak (1D) – 4,06 
P. Dawiduk (1L) – 4,18 
M. Rosiński (1L) – 4,0 
K. Wawrzyniak (1L) – 4,0 
P. Ciołek (1H) – 4,35 
E. Owczarek (2D) – 4,38 
A. Kolanek (2D) – 4,0 
M. Marchewa (2G) – 4,42 

A. Kolba (2G) – 4,05 
E. Mikołajczyk (3D) – 4,78 
D. Gzik (3D) – 4,71 
M. Świętczak (3D) – 4,28 
M. Janczak (3D) – 4,14 
K. Janik (3D) – 4,14 
P. Werner (3D) – 4,14 
P. Perka (3D) – 4,07 
A. Pietrzak (3D) – 4,07 
J. Jakubowski (3F) – 4,47 
E. Kolankowska (3F) – 4,13 
M. Świniarski (3L) – 4,28) 
M. Sowizdrzał (4D) – 4,36 
K. Dąbrowska (4D) – 4,14 
J. Pawlak (4D) – 4,0 

M. Salamon (4D) – 4,0 
M. Młoczek (4F) – 4,34 
M. Sierek (4L) – 4,57 
B. Janowiak (4L) – 4,35 
J. Kozłowska (4L) – 4,0 
P. Zapała (1a) – 4,07 
M. Owczarek (1b) – 4,08 
M. Irla (1c) – 4,36 
Ł. Krupa (1c) – 4,33 
A. Powalska (2a) – 4,38 
M. Gruszel (2a) – 4,15 
N. Szablińska (2b) – 4,40 
K. Jeżykowska (2b) – 4,0 
M. Majchrzak (2b) – 4,0 
D. Michalski (2b) – 4,0 
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II A 31 30 0 0 0 28 2 5 67 135 175 125 2 12 2 16 0 0 0 3,30 I 92,73 I
III A 33 32 0 0 0 27 5 0 56 114 138 110 10 4 12 12 2 2 0 3,22 II 88,00 II
III B 30 29 0 0 0 19 10 1 61 82 101 124 32 8 8 6 2 5 0 3,04 III 79,86 III

94 91 0 0 0 74 17 6 184 331 414 359 44 24 22 34 4 7 0 3,19 86,86
I D 30 30 0 0 0 26 4 1 53 166 193 91 5 15 6 8 0 1 0 3,34 III 94,30 I
II D 29 29 0 0 0 23 6 2 63 152 181 106 13 9 12 6 1 1 0 3,29 88,15
III D 30 30 0 0 0 27 3 2 83 131 130 69 3 16 9 4 1 1 0 3,54 I 87,19
IV D 28 27 0 0 0 21 6 2 56 99 125 75 16 7 9 3 2 3 3 3,34 III 89,60 II
I F 25 23 0 0 0 8 155 2 29 50 113 148 49 0 4 8 5 5 1 2,70 82,50
II F 24 24 0 0 0 18 6 12 18 58 114 197 27 2 15 4 0 2 1 2,63 86,37
III F 24 24 0 0 1 11 13 2 36 66 95 114 38 4 4 7 4 3 2 2,78 78,00
IV F 18 18 0 0 0 13 5 0 27 40 59 88 11 2 2 8 2 3 1 2,93 83,84
I L 32 29 0 0 0 16 13 9 36 90 113 177 37 5 5 10 6 3 0 2,86 89,24 III
II L 34 32 0 0 0 23 9 7 18 114 187 218 31 1 3 16 11 1 0 2,80 83,11
III L 28 28 0 0 0 18 10 2 41 101 147 189 20 4 6 8 10 0 0 2,84 86,84
IV L 26 26 0 0 0 21 5 1 69 85 118 78 9 2 11 10 1 2 0 3,38 II 88,30
I G 25 22 0 0 0 10 12 0 16 50 101 156 49 4 4 6 3 3 2 2,54 85,34
II G 23 21 0 0 0 12 9 0 34 69 131 140 20 7 5 3 4 1 1 2,90 87,90
I H 30 30 0 0 2 13 17 1 42 106 161 138 50 3 12 8 2 3 2 2,88 84,40

406 393 0 0 3 260 273 43 621 1377 1968 1984 378 81 107 109 52 32 13 2,98 86,34
500 484 0 0 3 334 290 49 805 1708 2382 2343 422 105 129 143 56 39 13 3,09 86,60

I a s/k 36 34 0 0 1 20 14 7 41 96 138 153 29 0 7 15 9 0 3 2,91 76,57
II a s/k 34 32 0 0 0 20 12 6 45 86 115 140 36 3 1 11 12 1 4 2,95 73,29
I b wz 32 32 0 0 0 16 16 3 32 88 81 136 43 1 4 11 4 3 9 2,84 82,48
I c wz 34 32 0 0 0 17 15 1 35 83 86 130 46 2 4 9 5 6 6 2,82 83,02 III
II b wz 29 29 0 0 0 24 5 5 67 66 61 77 10 2 6 14 4 0 3 3,41 III 88,00 I
II c wz 30 30 0 0 0 19 11 4 37 69 81 79 30 1 4 15 4 1 5 3,05 84,38 II
III b wz 31 31 0 0 0 30 1 2 20 30 26 6 1 0 3 11 8 3 6 3,74 II 60,00
III c wz 32 32 0 0 0 32 0 0 28 19 16 0 0 7 1 14 10 0 0 4,10 I 73,20

258 252 0 0 1 178 74 28 305 537 604 721 195 16 30 100 56 14 36 3,23 77,62

I semestr roku szkolnego 2010/2011
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WIERSZE JUSTYNY DERDY 
 

Skamieniali 
 
Serce pęka jak głaz 
Łza spływa po twarzy jak płaz 
Szczelina między nami coraz większa 
Wrażliwość na uczucia mniejsza 
Smutek zamiast radości 
Nienawiść zamiast miłości 
Ból zamiast uzdrowienia 
Żegnaj zamiast miłego pozdrowienia 
To wszystko od Ciebie mam 
I w tej nicości sama trwam 
 
Tęsknota za Tobą 
 
Doliną płynie rzeka 
Czas w zegarku ucieka 
Po policzku płyną łzy 
W ogrodzie  zakwitły już bzy 
Lecz Ty nadal nie wracasz do mnie 
A tak strasznie brakuje mi Cię 
Zadając sobie pytań tysiące 
I mając myśli nici się wijące 
Wypatruje Cię w dzień i w nocy 
Wołam Twe imię z całej mocy 
Z sił już opadam ze zmęczenia 
A tu nadal nie widać Twojego cienia 
Daj mi znać kochany mój 
Choć krótki list Twój 
Że to potrwa już tylko dni kilka 
I zanim usłyszę wycie wilka 
Ty będziesz już  blisko mnie 
I już nigdy nie rozstaniemy się 
 
Na zawsze MY 
 
Odkąd Cię poznałam 
Odtąd już nigdy po nocach nie płakałam 
Odkąd zająłeś miejsce w sercu mym 
Odtąd skarbem stałam się Twym 
 
Teraz już tylko ciebie chcę 
Abyś był tylko dla mnie 
Teraz już o tobie marzę stale 
Abyś był przy mnie wytrwale 
 
Więc zostań tu obok blisko 
I zmień wokół wszystko 
Bo w mym sercu tylko Ty 
A w myślach na zawsze MY! 
 
Odmieniłeś mi życie 
 
Teraz gdy mam Cię blisko 
Wiem ze mogę wszystko 
Mam Cię tylko dla siebie 

I czuje się jak w siódmym niebie 
Bo Ty me życie odmieniłeś 
W sercu miłość obudziłeś 
Teraz już wiem ze to Ty mi pisany byłeś 
I tak piękne słowa mówiłeś 
Jaki urok rzuciłeś? 
Ze mnie szczerze kochasz twierdziłeś 
Wiem ze się nie myliłeś 
I to mi wiele razy udowodniłeś 
Kochanie zostań tu ze mną 
Bo ja chcę zostać do końca Twą. 
 
Życie 
 
Życie jest kruche 
   Jak ciastko z lukrem 
Życie przepływa mam przez palce 
   Jak woda w małej sadzawce 
Życie upływa nieubłaganie 
   Jak w zegarku czas marnie 
Życie jest krótkie 
   Jak ogonek myszki malutkiej 
Życie to wielka przed śmiercią ucieczka 
   Jak szkolna krajobrazowa wycieczka 
 
Więc po co je ktoś nam niszczy 

A serce z bólu piszczy 
Ucieczki stąd szuka 

I w każdy kąt nieba puka 
Pomocy woła 

I z bólu na koniec kona… 
 
 Przyjaciółka 
 
Ona w smutku mnie pociesza 
Zło z dobrem nigdy nie miesza 
Ona gdy płacze blisko jest 
O wszystkim dobrze wie 
Ona w radości ze mną przebywa 
W kłótniach rąk nie umywa 
Ona wie gdy miłość potrzebna 
I jej przyjaźń wierna 
Ona zna moje życie całe 
I problemy duże i te małe 
 
Każdy powinien mieć kogoś takiego 
Człowieka na świecie najlepszego 
Bo gdy smutek i płaczu ślad 
Przemierza z Tobą cały świat 
Radością i miłością Cię otacza 
Każdą złość wybacza 
 
To prawdziwa przyjaciółka jest 
Która jest The Best 
Dobrze że ją mam 
I z nią w wielkiej przyjaźni trwam:) 
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NA CO DO KINA? 

 
Od 4 lutego 

 
Władcy umysłu 
Obsada: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie 
Reżyseria: George Nolfi 
Romans fantastycznonaukowy, USA, 2011 
Głównym bohaterem jest tu mężczyzna, wspinający się 
po szczeblach kariery kongresmen, który odkrywa, że 
otaczająca go rzeczywistość, to tak naprawdę scenografia 
kontrolowana i manipulowana przez tajemniczych 
strażników. 
 
Nie opuszczaj mnie 
Obsada: Keira Knightley, Carey Mulligan 
Reżyseria: Mark Romanek 
Dramat / thriller / fantastycznonaukowy, USA, Wielka 
Brytania, 2010, 103 min 
Historia trojga ludzi, którzy spędzili idylliczne 
dzieciństwo w angielskiej szkole z internatem. Jako 
młodzi ludzie muszą jednak zmierzyć się z twardą 
rzeczywistością i mrocznym sekretem z ich wspólnej 
przeszłości. 
 
Fighter 
Obsada: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams 
Reżyseria: David O. Russel 
Biograficzny / dramat, USA, 2010, 114 min 
Oparta na autentycznych wydarzeniach opowieść o życiu 
bostońskiego boksera „Irisha”, Micky’ego Warda i jego 
przyrodniego brata Dicky’ego Eklunda, życiowego 
rozbitka, który po wyjściu na prostą został jego trenerem. 
 
Wyjazd integracyjny 
Obsada: Jan Frycz, Tomasz Karolak, Katarzyna Glinka 
Reżyseria: Przemek Angerman 
Komedia, Polska, 2011 
Pracownicy korporacji Polish Lody i wybrani klienci 
firmy trafiają do malowniczo położonego kompleksu 
hotelowego, aby pod wodzą ambitnego, choć 
fajtłapowatego dyrektora kadr zacieśniać zawodowe 
więzi i świętować sukcesy lidera branży lodziarskiej. 
Życie spłata im złośliwego figla, gdy prezes korporacji 
zostanie omyłkowo zameldowany w jednym pokoju z 
ponętną modelką i przebojowym dziennikarzem. Lawina 
komicznych nieporozumień i skandal, jaki wywoła 
zawiązanie tego przypadkowego trójkąta, wywróci do 
góry nogami stosunki panujące dotąd w firmie. Czy 
„Polish Lody” przetrwają gorącą integrację? 
 

Od 11 lutego 
 
Burleska 
Obsada: Christina Aguilera, Cher 
Reżyseria: Steven Antin 

Dramat / musical, USA, 119 min 
Ali, dziewczyna z małego miasteczka obdarzona 
wspaniałym głosem marzy o scenicznej karierze, wierząc 
że jej starania nie pozostaną tylko pustymi mrzonkami. 
Decydując się porzucić swoje dotychczasowe niełatwe 
życie i niepewną przyszłość udaje się do stolicy rozrywki 
– Los Angeles. Tam przypadkiem trafia do Burlesque 
Lounge, majestatycznego, ale podupadającego teatru, 
wystawiającego rewię. 
 
Miłość i inne używki 
 
Obsada: Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal 
Reżyseria: Edward Zwick 
Dramat, USA, 2010, 113 min 
Perypetie przedstawiciela przemysłu farmaceutycznego, 
który musi stawić czoła bezwzględnej konkurencji i 
uczuciu do diametralnie od niego różnej dziewczyny, 
którą nieoczekiwanie spotyka na swej drodze. 
 

Od 18 lutego 
 
Jestem numerem cztery 
Obsada: Timothy Olyphant, Diana Agron, Alex Pettyfer 
Reżyseria: D. J. Caruso 
Fantastycznonaukowy, USA, 2011, 105 min 
John Smith to pozornie zwyczajny młody mieszkaniec 
jednego z miasteczek w USA. W rzeczywistości jest 
jednym z dziewięciu uciekinierów z pogrążonej w wojnie 
planety Lorien, który na Ziemi szuka schronienia przed 
ścigającym go bezlitosnym wrogiem. W cichej 
miejscowości w Ohio spotyka Sarę Hart, dziewczynę 
tutejszej gwiazdy footballu. Rodzi się między nimi 
uczucie. Wkrótce jednak John i jego miłość znajdą się w 
śmiertelnym niebezpieczeństwie. Numer Jeden, Dwa i 
Trzy już nie żyją. Teraz kolej na Numer Cztery. By 
ocalić skórę, John będzie musiał użyć swych 
niezwykłych mocy i zjednoczyć siły z pozostałymi 
zbiegami. 
 
Miś Yogi 
Reżyseria: Eric Brevig 
Animacja / komedia, Nowa Zelandia, USA, 2010, 80 min 
Park Jellystone nie przynosi zysków, więc burmistrz 
Brown chce go zamknąć i sprzedać ziemię. Turyści nie 
będą już mogli delektować się naturalnym pięknem 
przyrody – co gorsza, oznacza to, że Yogi i jego kumpel 
Bubu zostaną wyrzuceni z jedynego domu, jaki mieli. 
Przed nimi największe z dotychczasowych wyzwań: 
Yogi musi udowodnić, że „jest mądrzejszy niż przeciętny 
miś”, więc wspólnie z Bubu i Strażnikiem Smithem 
spróbują uratować park przed ostatecznym zamknięciem. 

Przyg. Sylwia Jasiak (3D)
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EMOCJONUJĄCY MECZ W WIELUNIU !!! 
 

W poniedziałek, 17 I 2011 r. odbył się mecz 
siatkarski dwóch klubów z regionu łódzkiego: PGE 
„Skra” Bełchatów – „Pamapol Wielton” Wieluń. Było to 
spotkanie 17 kolejki PlusLigi mężczyzn, rozegrane w hali 
WOSiR w Wieluniu. Siatkarze PGE „Skry” Bełchatów 
musieli się sporo namęczyć, by pokonać drużynę 
„Pamapolu Wielton”. Mistrzowie Polski wygrali po 
zaciętym spotkaniu 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 
15:13). 

Przed rozpoczęciem spotkania specjalne 
wyróżnienie otrzymał wieloletni i zasłużony dla Wielunia 
trener – pan Jerzy Piechota. 

Już pierwsze minuty meczu, zapowiadały 
zwycięstwo bełchatowian. „Pamapol” wyraźnie 
wystraszył się sąsiada zza miedzy. W pierwszym secie 
właściwie nie istniał. Bełchatowianie robili co chcieli, 
a przez moment prowadzili nawet jedenastoma punktami, 
bez problemu wygrali pierwszego seta 25:15. 
Wielunianie popełnili bardzo dużo błędów, nie potrafili 
przyjąć zagrywki, atakowali w siatkę i w auty. 

„Pamapol” tak łatwo się nie poddał. W drugim secie 
zagrał znacznie lepiej zagrywką dodając do tego dobrą 
postawę w obronie. Oba zespoły w zasadzie szły łeb 
w łeb do stanu 17:17. Później dwa punkty zdobyli 
wielunianie po ataku Radosława Rybaka i Bartłomieja 
Matejczyka. Większość ataków PGE „Skry” była przez 
wielunian broniona, a skrzydłowi bezlitośnie wykorzysta-
wali kontry. 22:18 to wynik będący niespodzianką, bo 
chyba niewielu liczyło na to, że mistrz Polski straci seta 
w potyczce z przedostatnią drużyną w tabeli. Wielunianie 
jednak byli na fali i nawet autowy atak Rybaka nie był 
w stanie im przeszkodzić. Seta zakończył natomiast 
Serhij Kapelus. 

Trzecia partia zaczęła się jeszcze bardziej 
niewiarygodnie. Gospodarze zagrali znacznie lepiej. Ich 
największym atutem była zagrywka i gra zawodnika 
Serhija Kapelusa. 

W pewnym momencie było 8:2 dla gospodarzy. 
„Skra” jednak się zmobilizowała i zaczęła odrabiać 
straty. Ciężar gry przejęli Mariusz Wlazły i Bartosz 
Kurek. Momentalnie zrobiło się 11:11. Bełchatowianie 
wyszli nawet na prowadzenie 14:13, ale szybko je stracili 
i od tej chwili gospodarze zaczęli odskakiwać rywalom. 
Duży wpływ na wynik miały proste błędy gości, takie jak 
dotknięcie siatki czy przejście linii trzeciego metra przy 
ataku. Ostatecznie „Pamapol” zwyciężył 25:21. Kibice 
Bełchatowian byli zaskoczeni postawą swoich 
faworytów. 

Ze skrzydłowych PGE „Skry” tylko Bartosz Kurek 
miał jako taką skuteczność (47%). Nic więc dziwnego, że 
doczekaliśmy się historycznej chwili, jaką był pierwszy 
punkt zdobyty przez wielunian w spotkaniach 
z bełchatowskim rywalem. Poza tym była to wielka 
sensacja, bo przecież lider przegrywał z przedostatnim 
zespołem. 

Czwarty set przypominał pierwszy, bo goście, 
zwłaszcza Winiarski, wypracowali sobie wielką 

przewagę zagrywką (14:5) i nie oddali jej do końca. Ich 
gra jednak nie zachwycała. W ataku wciąż dominował 
„Pamapol Welton” (56:50 %). Czwartą partię wygrała 
„Skra” 25:19. 

W tie-breaku PGE „Skra” prowadziła 5:1, ale to nie 
załamało ambitnych i niesamowicie pobudzonej drużyny 
z  Wielunia. To, co podopieczni Shiuchiego Mizuno robili 
w obronie, było niesamowite. Doprowadzili do remisu 
(10:10), ale naprzeciw siebie mieli niesłychanie 
skutecznego Bartosza Kurka, zasłużenie wybranego na 
najlepszego gracza spotkania. 

Mecz był niespodziewanie bardzo wyrównany, pełen 
widowiskowych obron i zwrotów akcji. Udowadniający, 
że w tak pięknym sporcie, jakim jest siatkówka, drużyna 
z drugiego bieguna może walczyć o zwycięstwo 
z liderem. Zapewne niezłe „kazanie" otrzymał każdy 
kibic, który zgodnie z oczekiwaniami zapowiedział się 
w domu po godzinie na kolacji, a przyszedł po ponad 
dwóch i pół. Dla podopiecznych Jacka Nawrockiego była 
to już 14. wygrana z rzędu. 
 

Po spotkaniu Bartosz Kurek chwalił przeciwników 
z Wielunia. 

Umęczyliśmy się i można się doszukiwać wielu 
przyczyn niezależnych od nas, ale tak naprawdę trzeba 
jasno i krótko powiedzieć, chłopaki z Wielunia zagrali 
bardzo dobre spotkanie i do momentu tej serii Michała 
w czwartym secie na zagrywce wszystko biegło do tego, 
że skończy się źle dla nas; zagraliśmy fajnie pierwszego 
seta, ale po raz kolejny powtórzę, że trochę spuściliśmy 
z tonu, nie graliśmy na naszym poziomie, popełnialiśmy 
dużo błędów, ale gdyby chłopaki z Wielunia nie zagrali 
dobrego meczu, to wszystkie sety by tak wyglądały, bo my 
graliśmy swoje, z troszkę większą ilością błędów i to już 
spowodowało tą nerwową końcówkę meczu. 
 

Po meczu, odbyła się konferencja prasowa na której 
były uczennice naszej szkoły. Tak wypowiadali się 
kapitanowie i trenerzy obu drużyn: 

Mariusz Wlazły (kapitan „Skry”): Cieszymy się ze 
zwycięstwa, że udało się ugrać te dwa punkty. Gratuluję 
drużynie przeciwnej postawy; mam nadzieję, że zrobią 
dobry użytek z tego punktu, który wywalczyli, bo im się 
w tym meczu dzisiaj należał. My popełniliśmy bardzo 
dużo błędów, a oni w tym meczu grali bardzo dobrze. 

Andrzej Stelmach (kapitan „Pamapolu”): Bardzo 
cieszymy się z punktu ze „Skrą”, to duży wyczyn 
w naszym przypadku. Ten punkt może nam bardzo wiele 
pomóc w dalszych gierkach. Chcielibyśmy się utrzymać 
na tej pozycji 8-9, to lepszy start i nie trafimy 
w późniejszej grze na Jastrzębie. Dzisiaj chcieliśmy 
przede wszystkim walczyć i to się udało nawet 
z nawiązką. Mamy jakiś punkcik, który jest nam 
potrzebny. W pewnych momentach była naprawdę bardzo 
fajna gra z naszej strony, przede wszystkim dużo obrony. 
Myślę, że ten mecz mógł się podobać publiczności, a my 
jesteśmy zadowoleni, że mamy ten punkt. 
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