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WALENTYNKI

Walentynki – dzień, w którym każdy człowiek może pokazać otaczającemu go światu jak piękna
potrafi  być  miłość.  Jednak wszyscy wiemy,  że to uczucie przypomina nam różę  –  jest  piękne,  choć
czasem rani.

Dnia 14 lutego 2007 r.  wraz z dziesięcioma osobami z naszej  szkoły,  pod kierunkiem p. prof.
D. Danielewskiego  i  A.  Tokarczyk  zaprezentowaliśmy  w  Teatrze  Miejskim  przedstawienie
walentynkowe. Cały nasz zespół poświęcił wiele wolnego czasu w ferie, aby przedstawienie wypadło jak
najlepiej.  Nie  chcemy  się  chwalić,  ale  wierzcie  nam,  naprawdę  włożyliśmy  w  to  wiele  pracy...
To wszystko dla Was. 

Mimo wielkiej tremy i nerwów jakie towarzyszyły nam za kurtyną, zdołaliśmy przekazać wam,
że jeżeli  jesteśmy  z  osobą,  którą  bardzo  kochamy,  to  powinniśmy  ją  szanować,  ufać  jej,  a co
najważniejsze – rozmawiać o problemach i próbować je rozwiązywać, a nie tylko przemilczać.

Mamy  nadzieję,  że  nasza  sztuka  pomogła  Wam  zrozumieć,  że  miłość  jest  cudownym
i niepowtarzalnym uczuciem, bez którego życie nie miałoby sensu.

Dziękujemy za te gorące brawa, które usłyszeliśmy. Były one najwspanialszą a zarazem  najlepszą
nagrodą, jaką młodzi aktorzy mogli dostać od widzów. Dziękujemy!!! 

Weronika Ciapa, Mariola Buda, Paulina Pałucka

W Teatrze  Miejskim koleżanki  i  koledzy ukazali  nam różne oblicza miłości.  Mieliśmy okazję
przekonać się,  ze miłość jest niezwykle ważną wartością w życiu człowieka, że bez miłości nie można
zaznać szczęścia.

Gra aktorów była znakomita, podkład muzyczny został trafnie dopasowany do akcji na scenie.
Opinie na temat spektaklu były co prawda podzielone, ale mnie się on bardzo podobał.

Agnieszka Nowacka
POLECAMY!

GUIL GUIMARAES GROUP
Guil Guimaraes – wokal, gitara

Jerzy Główczewski – flet, saksofon
Bohdan Lizoń – gitara

Grzegorz Piętak – kontrabas
Adam Buczek – perkusja

MDK Teatr, 22 III 2007, godz. 1900

Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  zaprasza  na
wystawę  przygotowaną  z  okazji  jubileuszu
Towarzystwa Przyjaciół  Sieradza.  Prezentowane są  na
niej  dokumenty,  pamiątki,  publikacje,  fotografie  ze
zbiorów regionalnych  PBP  oraz  materiały  archiwalne
TPS. Wystawę można oglądać w Czytelni PBP do 31 III
2007 r.
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KĄCIK KULINARNY ANI WOJTYNKI
czyli: „Po prostu mi to ugotuj!”

Aksamitny krem szparagowy
(dla 4 osób; czas przygotowania – 30 min)

wymarzony na wykwintną kolacyjkę lub lanczyk z Ukochanym/Ukochaną

Produkty potrzebne do przepisu:
● 725 g zielonych obranych szparagów
● 1 łyżka oleju roślinnego
● 30 g masła
● 1 duża cebula czerwona drobno pokrojona
● 1 duży por
● 2 duże ziemniaki pokrojone w krążki 1 cm 

● 1,25 l bulionu warzywnego 
● 80 ml śmietany 
● 90 g kwaśnej śmietany
● 1 mały pęczek szczypiorku 

Na sos pomidorowy: 
● sól i pieprz do smaku 

Jak to zrobić:
1. Posiekaj grubo 600 g szparagów. Pozostałe pokrój w słupki długości 6 cm. Drobno pokrój cebulę
i pora. Ziemniaki pokrój w krążki grubości 1 cm. 
2. Podgrzej olej w garnku. Kiedy będzie gorący, wrzuć masło. Powinno się spienić. Dodaj cebulę, pora
i duś przez 5 minut.
3. Dodaj ziemniaki, posiekane szparagi i bulion. 
4. Zagotuj całość, zmniejsz ogień i duś jeszcze 8 minut, aż warzywa zmiękną. 
5. Zblanszuj pozostałe szparagi wrzucając je na chwilę do osolonego wrzątku. 
6. Ochłodź zupę i zmiksuj ją.
7. Dodaj śmietankę i podgrzej całość.
8. Posyp solą i pieprzem do smaku. Posiekaj szczypiorek.
9. W ostatniej chwili wlej kwaśną śmietanę, wrzuć blanszowane szparagi i 1 łyżkę szczypiorku.

Ciasto jabłkowe z migdałami
(dla 8 osób; czas przygotowania – 20 min; czas pieczenia – 40-50 min)

Produkty potrzebne do przepisu:
● 3 jajka
● 100 g cukru
● 125 g jogurtu naturalnego
● 1/2 esencji waniliowej
● 100 g mąki pszennej

● 100 g mąki razowej 
● 1 opakowanie proszku do pieczenia 
● 4 jabłka 
● 100 g migdałów w płatkach 
● 5 łyżek cukru brązowego 

Jak to zrobić: 
1. Zmiksuj jajka z cukrem. 
2. Dodaj jogurt i esencje. 
3. Przesiej mąkę i razem z proszkiem do pieczenia dodaj do masy, a następnie wymieszaj. 
4. Jabłka obierz, pokrój na 4 kawałki i wydrąż środki.
5. Dwa jabłka pokrój na plasterki i ze szczyptą cynamonu dodaj do masy i wymieszaj. 
6. Wlej ciasto do okrągłej foremki silikonowej. 
7. Pozostałe jabłka również pokrój na plasterki i ułóż na wierzchu. 
8. Posyp cukrem brązowym i migdałami, piec 40 – 50 min; 180 stopni z „termoobiegiem”.

Smacznego!!! 
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Kurczak ananasowy ze śmietaną kokosową pachnący curry.
(dla 4 osób; czas wykonania 20min)

Składniki:
5 pokrojonych w kostkę piersi kurczaka
1 cebula pokrojona w piórka 
1 szalotka pokrojona w piórka
3 łyżki oliwy
2 łyżeczki curry
1 łyżeczka kurkumy
2 łyżki wiórków kokosowych
1 łyżka rodzynek
200 ml śmietanki kokosowej
pół puszki ananasów pokrojonych w kostkę
- mini kostka przyprawowa Bazylia Knorr
- posiekana kolendra
- sól, pieprz

Jak to zrobić:
1. Piersi kurczaka dopraw solą i pieprzem.
2. Cebulę i szalotkę zeszklij na oliwie.
3. Dodaj piersi kurczaka i smaż aż będą rumiane.
4. Wsyp curry i kurkumę. Wymieszaj.
5.  Wlej  śmietankę  kokosową.  Wymieszaj.  Dodaj
ananasy, gotuj aż sos zgęstnieje.
6.  Wkrusz  mini  kostkę  przyprawową  Bazylia
Knorr,  posyp  posiekaną  kolendrą,  dopraw  solą
i pieprzem do smaku

Sałatka ryżowa z awokado i słodkimi rodzynkami pachnąca cytryną
(dla: 4 osób; czas przygotowania: 20 minut)

Produkty potrzebne do przepisu:
 1 duży pęczek pietruszki (garść liści)
 1 pęczek mięty (garść liści)
 bazylia (garść liści)
 1 duże awokado
 250 g ryżu
 2 łyżki oliwy z oliwek extra vergine
 1 łyżka rodzynek
 3 łyżki orzechów pini
 1 cytryna
 1 kostka bulion z oliwą z oliwek i ziołami KNORR

 
Jak to zrobić:

1. Wstaw wodę. Jak zacznie się gotować, rozpuść w niej 1 kostkę bulionu z oliwą z oliwek i ziołami
KNORR (gotuj 1 minutę), wsyp ryż i gotuj aż będzie miękki, ale nie rozpadający się (będzie to
trwało około 10 minut).

2. Na zimną patelnię dodaj 1 łyżkę oliwy i orzechy pini. Potrząśnij patelnią, aby obtoczyć orzechy
w oliwie. Będą miały ciekawy posmak oliwkowy.

3. Następnie dodaj rodzynki, wymieszaj i obserwuj, czy pęcznieją. 
4. Ugotowany ryż przełóż do sitka i zahartuj go pod wodą cały czas mieszając. Dzięki temu będzie

ziarnisty i zimny. Odsącz nadmiar wody z sitka.
5. Gdy rodzynki ładnie napęcznieją, przełóż całość z patelni do oddzielnej miski, dodaj do tego ryż

i wymieszaj.
6. Zroluj awokado, aby skórka się ładnie odkleiła. Przekrój awokado na pół i przekręć je, by pestka

została w jednej połowie. Przy pomocy noża wyjmij pestkę z awokado. 
7. Wyjmij łyżką miąższ z awokado i pokrój go w kostkę (nie za drobną). Dodaj awokado do całości. 
8. Sparz cytrynę, zroluj ją. Przy pomocy zestera zeskrob skórkę z cytryny na małe paseczki. Jeżeli

nie masz zestera, zrób to na najmniejszym oku tarki. Skórkę dodaj do miski. 
9. Przekrój cytrynę na pół i wyciśnij z niej sok do miski. Cytrynę wyciskaj między palcami, tak aby

pestki zostały ci w dłoni. Wymieszaj całość.
10. Posiekaj dokładnie liście bazylii, mięty i pietruszki i dodaj do sałatki, wymieszaj.
11. Dodaj sól i pieprz do smaku.
12. Dodaj 1 łyżkę oliwy, wymieszaj całość.

Smacznego!
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PAMIĘTNIK NARKOMANKI
KSIĄŻKA, KTÓRĄ TRZEBA PRZECZYTAĆ!

Autorką i równocześnie bohaterką książki pt. Pamiętnik narkomanki jest poetka, pisarka i malarka, obecnie

48-letnia Barbara Rosiek. 

Książka powstała na podstawie autentycznych zapisków prowadzonych przez panią Barbarę przez wiele lat.

Książka porusza wiele problemów: brak akceptacji ze strony otoczenia, niewyobrażalną wręcz samotność bohaterki,

walkę ze szkołą, policją. To wszystko w ostateczności doprowadziło Basię do choroby zniewalającej duszę i ciało.

Tak! Narkomania to choroba.

Postać Basi pokazuje jak bardzo słaby staje się człowiek uzależniony. By zdobyć towar gotowy jest niemalże

na wszystko. Narkotyki doprowadziły ją na samo dno, tam gdzie kończy się człowieczeństwo. Basia przez lata tkwiła

jak w letargu.  Zobojętniała na uczucia,  otoczenie. Nie miała przyjaciół.  Bo wśród narkomanów nie ma miejsca

na przyjaźń - są tylko układy. Wszyscy jej znajomi byli ćpunami. Byli – bo wszyscy odeszli. Nieświadomie z sennym

uśmiechem zgasła najpierw Iga. Drugi był  Tomek... „Tomek nie żyje. Ćpał  gdzieś  z jakimiś  ludźmi. Miał  zapaść

i tamci się wystraszyli. Nie wezwali pogotowia tylko przenieśli go na ławkę i tam umarł. A mogli go odratować...”

Jest  to  fragment  zapisków  z  27  maja.  Potem  Filip,  który  poszedł  na  „złoty  strzał”  (to  narkomańskie

samobójstwo).  Alfa  –  najstarszy  z  całej  paczki  –  trafił  do  więzienia  i  tam się  powiesił.  Umarli  wszyscy starzy

znajomi, została tylko ona sama.

Każdy nosi maski, dostosowując je do okazji. Basia robiła to samo. Z obawy przed zawiedzeniem rodziców

udawała, że wszystko jest dobrze. Uczyła się, chodziła do szkoły. W jej wnętrzu cały czas trwała wielka walka. Walka

o życie. Nie przyznawała się, że dalej ćpa.

Uciekała przed drugim człowiekiem. Przez rok leczyła się w MONARZE – ośrodku prowadzonym przez Marka

Kotańskiego. Na własne życzenie stamtąd wyszła. Wszyscy uważali że wyszła jako pierwsza wyleczona. Wstydziła

się, że już po tygodniu ćpała dalej. Nie przyznawała się do tego. Okłamywała Kotańskiego. 

Za każdym razem, kiedy czytam tę  książkę, odkrywam wiele nowych rzeczy. Nowe pytania przychodzą mi

do głowy. Lecz z każdą przeczytaną stroną rośnie we mnie podziw. Podziw dla Basi, która pomimo choroby znalazła

w sobie tyle siły, aby wyjść  z nałogu, ukończyć  studia, podjąć  pracę. Nałóg był izolacją od miłości. Została tylko

wielowymiarowa samotność, cierpienie i śmierć, która przez te wszystkie lata przechodziła obok Basi. Ocierając się

o nią, o rodziców, lekarzy.

Po  zapaści  Basia  postanawia jednak żyć.  Walczyć  o  siebie.  Kończy  liceum, podejmuje  studia  i  kończy  je

z wyróżnieniem. Pokazuje, że jeżeli człowiek znajdzie w sobie siłę to wyjście z nałogu jest możliwe. Pamiętnik jest

książką, która ma na celu uświadomienie nam i pomoc w zrozumieniu jak wielką władzę narkotyk może zdobyć nad

człowiekiem. Musimy pamiętać, że nasze życie jest nieustanną walką, że na naszej drodze pojawiają się przeszkody,

ale jeżeli znajdziemy w sobie nadzieję i miłość to będziemy w stanie je pokonać.

Książka napisana została przede wszystkim ku przestrodze. Ukazuje jakie piekło niesie za sobą narkomania.

Jest to książka drastyczna lecz w zagrożeniu jakie niesie za sobą narkomania potrzebna. Książkę polecam młodym

ludziom, rodzicom i nauczycielom, mimo iż została wydana po raz pierwszy przeszło dwadzieścia lat temu jest nadal

lekturą potrzebną i wciąż aktualną. Na podsumowanie pragnę przytoczyć jeszcze jeden fragment z książki „Każdy

rodzaj narkotyku doprowadza cię do ostatecznej klęski- odrętwienia”.

Klaudia Pałucka 
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NOWA GALERIA KARYKATUR „KURIERA ZAMKOWEGO”
czyli zgadnij, kto to jest?
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Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu
dba o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg publicznych

NIEBEZPIECZNE DROGI
W artykule „Tragiczna statystyka” przedstawiłem

stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie sie-
radzkim. Przypomnę tylko podstawowe dane: W latach
1999 – 2005 zdarzyło się  22 159 kolizji  oraz 3 759
wypadków  drogowych,  w  których  4  453  osoby
zostały  ranne,  a  703  poniosło  śmierć.  Koszt
wszystkich zdarzeń drogowych wyniósł 2 337,9 mln
złotych.  Te suche cyfry, za którymi kryją się tragedie
i dramaty  setek  ludzi,  muszą  budzić  i  budzą  w  pełni
uzasadniony niepokój. Ale przeciwdziałanie temu nie-
korzystnemu zjawisku jest bardzo złożonym procesem.
Dlaczego?  Bo  wypadki  drogowe  to  problem  głębszy
i bardziej  skomplikowany  niż  mogłoby  się  z  pozoru
wydawać.  Jego  rozwiązanie  wymaga  długofalowych
i metodycznych działań, a przede wszystkim znacznych
nakładów finansowych. Brak pieniędzy to jeden z po-
wodów smutnego w swej wymowie faktu, że do dzisiaj
nie doczekaliśmy się ustawy o ratownictwie drogowym.
Innym  problemem  stwarzającym  ogromne  trudności
w walce z zagrożeniem zdrowia i życia w ruchu drogo-
wym  są  mity  dość  powszechnie  panujące  w  naszym
społeczeństwie. Jeżeli jest ruch drogowy to muszą być
wypadki – to pierwszy z nich. Kolejnym jest twierdze-
nie,  że  główną  przyczyną  wypadków  drogowych  są
dziury i koleiny na drogach. Następnym jest dość pow-
szechnie panujące - zwłaszcza wśród młodych, a więc
niedoświadczonych kierowców – przekonanie, że moż-
na jeździć szybko, a zarazem bezpiecznie. Jeszcze inny
lansuje tezę, że skoro ktoś zginął w wypadku, to wido-
cznie sam sobie był winny. Ale mity to jedno, a obiek-
tywna i przejmująca w swej wymowie rzeczywistość, to
drugie.

Chciałbym  zwrócić  uwagę  na  kilka  bardzo
wymownych faktów. Oto one:
- jedna katastrofa lotnicza pochłania w przybliżeniu tyle
ofiar  śmiertelnych,  ile  wypadki  drogowe  w  każdym
tygodniu.  Ale  z  powodu  wypadków  drogowych  nie
ogłasza się żałoby narodowej, ani nie powołuje rządo-
wej komisji, której zadaniem jest przeprowadzenie bar-
dzo szczegółowego śledztwa. Ofiary ruchu drogowego
giną  najczęściej  w  ciszy  i  samotności.  Co  więcej,
pojedyncze  ofiary  ruchu  drogowego  nie  są  nawet
przedmiotem zainteresowania mediów;
- codziennie na polskich drogach ginie jedno dziecko,
co miesiąc ginie jedna klasa, a co roku - średniej wiel-
kości  szkoła.  Od wielu  już  lat  politycy  toczą  zażarte
boje o ochronę życia poczętego. Wielka szkoda, że nie
starcza im czasu i energii, by zająć się losem dzieci już
urodzonych;
- w Stanach Zjednoczonych na drogach ginie rocznie
około 40 000 osób, a więc więcej niż poległo w całej
wojnie wietnamskiej;
- 11 września 2001 roku w ataku terrorystycznym na
Nowy  Jork  zginęło  około  3.  000  osób  -  tyle,  ile  na
drogach świata ginie każdego dnia;
- w Polsce co 90 minut ginie człowiek, a co 10 minut

kolejna ofiara jest ranna;
- Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na drogach
świata ginie rocznie ponad milion osób (co 30 sekund
jeden człowiek);
- straty finansowe spowodowane wypadkami drogowy-
mi w Polsce wynoszą (według różnych źródeł) od 25 do
30 mld złotych. Całoroczny budżet powiatu sieradzkie-
go zamyka się kwotą około 73 mln złotych.

Statystyczny  Polak  pytany  o  główną  przyczynę
wysokiego zagrożenia w ruchu drogowym odpowiada
najczęściej, że jest nią fatalny stan dróg. To prawda, że
dziury i koleiny jazdy nam nie ułatwiają. Ale jak wobec
tego wytłumaczyć  fakt,  że autostradę  A-4,  Kraków –
Katowice,  spełniającą  wszystkie  normy  europejskie,
cechuje  jeden  z  najwyższych  w  Polsce  wskaźnik
wypadków śmiertelnych?

Dynamiczny  rozwój  motoryzacji  w  XX  wieku
spowodował, że samochód będący z jednej strony sym-
bolem  postępu  technicznego  i  swobody  człowieka
w szybkim przemieszczaniu się, stał się zarazem jedną
z głównych przyczyn zagrożenia jego zdrowia i życia.
Wśród młodych ludzi  w wieku 18 – 25 lat,  wypadki
drogowe  są  już  dzisiaj  główną  przyczyną  śmierci
i inwalidztwa.

Co sprawia,  że wypadki drogowe nie wywierają
na społeczeństwie i jego władzach takiego wrażenia jak
na  przykład  katastrofy  zbiorowe  (zawalenie  się  hali
w Katowicach  czy  tragedia  w  kopalni  Halemba),
pochłaniające niewspółmiernie mniej ofiar?

Powodów jest wiele. Jednym z nich jest fakt, że
wypadki  drogowe  przypominają  dzisiaj  wstydliwą
chorobę  społeczną,  z  którą  rządy nie  zawsze  potrafią
sobie poradzić. Dlatego często jest ona skrywana przed
społeczeństwem.  W  konsekwencji  nie  dociera  do
świadomości nas wszystkich skala zagrożenia naszego
zdrowia i życia na drodze oraz ogromne wielkości strat
ekonomicznych.  Brak  tej  świadomości  powoduje,  że
bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  jest  odsuwane  na
dalszy  plan  wśród  innych  potrzeb  ekonomicznych
i społecznych, takich jak infrastruktura, szkolnictwo czy
lecznictwo.

W  krajach  wysoko  rozwiniętych  aktywne
społeczeństwa  wywierają  silną  presję  na  polityków,
wymuszając  na  nich  podejmowanie  działań  na  rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ale nawet
najmądrzejsze ustawy, przepisy, a nawet sankcje karne,
niczego  nie  zmienią,  jeżeli  nie  będą  rygorystycznie
egzekwowane. Co tydzień w poniedziałek dowiadujemy
się  z  mediów,  że  policja  zatrzymała  1  500  –  1 800
pijanych kierowców. Od wielu miesięcy wskaźnik ten
nie ulega zmianie, a przecież to tylko wierzchołek góry
lodowej.  Wniosek  nasuwa się  sam –  zarówno  zapisy
ustawowe jak i wymierzane sankcje karne są po prostu
nieskuteczne,  nie  działają  ani  prewencyjnie,  ani
restrykcyjnie.  A jakiekolwiek działanie ma sens tylko
wówczas,  gdy  przynosi  założone  efekty,  gdy  jest
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skuteczne. W przeciwnym wypadku jest  tylko zwykłą
stratą  czasu,  na  którą  –  w  obliczu  skali  zagrożenia
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  w  naszym  kraju  –
nie  możemy  już  sobie  pozwolić.  To  od  całego

społeczeństwa, od jego świadomości i konsekwentnego
działania  zależy,  czy  i  kiedy  nasze  drogi  staną  się
bezpieczniejsze.

Ryszard Poczopko
Inspektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD

w Sieradzu
(Artykuł powstał na podstawie publikacji Ryszarda Krystka Niebezpieczeństwo ruchu drogowego – mity i rzeczywistość).

KOMUNIKATY
W czwartek 22 lutego odbył się międzyszkolny etap konkursu „Życie i twórczość świętej Urszuli

Ledóchowskiej, patronki miasta Sieradza”. Wzięli w nim udział uczniowie 5 sieradzkich szkół średnich.
Uczestnicy konkursu najpierw rozwiązywali test dotyczący biografii świętej, a następnie prezentowali
przygotowane przez siebie wiersze, eseje bądź inne formy literackie poświęcone Urszuli Ledóchowskiej.

Z przyjemnością informujemy, że zwyciężyła uczennica naszej szkoły, Justyna Bojan (2C), kolejne
dwa  miejsca  zajęły  uczennice  Liceum  Katolickiego  w  Sieradzu:  Patrycja  Chwedorowicz  i  Anna
Staniszewska.

Inicjatorami i organizatorami konkursu byli p. prof. D. Danielewski i A. Tokarczyk. Patronat nad
konkursem sprawowali Prezydent Miasta Sieradza i Dyrekcja ZSP Nr 2 w Sieradzu.

W środę 21 II klasy 2C i 2L wraz z p. prof. E. Jaśkiewicz i K. Pastusiak pojechały do Łodzi, by
w kinie „Ciemna City” obejrzeć filmy Świadek koronny (2C) i Ryś (2L).

Od poniedziałku 26 II w gablotach na I piętrze mamy okazję zapoznać się z wystawą biblioteczną
poświęconą 150 rocznicy urodzin Gabrieli Zapolskiej.

W czwartek 1 III na Targi Edukacyjne (Starostwo Powiatowe, sala C) wybrały się  klasy: 3A –
pod opieką p. prof. B. Olejnik, 3B, 4E i 4F – pod opieką p. prof. A. Barwaśnej i R. Miśkiewicz oraz klasa
3C – pod opieką p. prof. H. Głogowskiej.

We  wtorek  6  III  do  łódzkiego  kina  „Cinema City”  na  film pt.  Królowa wybrała  się  klasa  3A
pod opieką p.prof. H. Głogowskiej i W. Grzesiaka.

Spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu odbyły się w dniach: 6 III
– dla klasy 1b (temat: Alkohol – prawda i mity) i 7 III – dla klasy 1F (temat: Uczenie się). 

Zimowa giełda transferowa

Arka Gdynia 
Karwan (wolny)
Wachowicz (Lech) 
Wienar (Brzesko)
Kolousek (Zagłębie L.) 

Parzy (Płock)
Griszczenko (Lokomotiv Korszan)
Gorząd (Górnik P.)
Pudysiak (Cartusia)
Madejski (Górnik Z.) 

Cracovia Kraków 
Kłus (ŁKS)
Dudzic (Oświęcim) 

Piątek (Lechia)
Zimoń (Górnik P.)
Okińczyc, Giwa (szukają klubów)
Niemczyk (Stal S.) 

BOT GKS
Bełchatów 

Chwalibogowski (Sosnowiec)
Magdoń (Wisła P.) 
Carlos Costly (CD Platense)
Marciniak (Lech) 

Matusiak (Palermo)
Cieciura (rezerwy) 

Górnik Łęczna 
Niżnik (ŁKS)
Kwiek (Korona)
Midzierski (KSZO)
Łabędzki (Pogoń Sz.)
Zahorski (Groclin)
Paweł Głowacki (Łomża) 

Bronowicki (Legia)
Wędzyński (Polonia)
Sandulović, Paulinho (szukają klubów)
Czpak (Radomia) Topolski (Zagłębie S.)
Kubica (rezerwy), Grzybowski
(Zagłębie L.), Grzegorzewski (Odra) 

Górnik Zabrze 
Stoimenow  (Rodos), Białek (Widzew)
Gierczak (Rodos), Balul (Ruch Ch.)
Giesa (Rozwój), Madejski (Arka)

Juszkiewicz, Aleksander (Widzew)
Cios (Świt) 
Dudziński, Kruczek (szukają klubów)
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Kuźba, Paszulewicz (Wisła K.)
Dembowski, Danch (Gwarek)
Masarczyk (Sparta Zabrze),
Socha (Daugavpils) 

Wójcik (Walka Z.)
Mańka (Jagiellonia) 

Groclin Grodzisk
WLKP 

Majewski (Znicz)
Ivanovski (FK Makedonija)
Chinyama (Monopotama) 

Gęsior (Ruch Ch.) 
K. Król (Redl Madryt II)
Nowacki (Odra W.) 
Vranjes (szuka klubu)
Zamorski (Górnik Ł.) 

Kolporter Korona
Kielce 

Sobolewski, Trzeciakiewicz (Jagiellonia)
Wieczorek (rezerwy)
Mójta (Legnica)
Cierzniak (Lech) 
Nowak (Kania) 

Kwiek (Łęczna)
Wilk, Ostalczyk (ŁKS)
Micański (Lecha)
Załuska (Stoke) 

Lech Poznań 
Piesio, Binkowski (Amica)
Micański (powrót z Kolportera)
Dobrew ( Lokomotiv Sofia),Tanevski
(Vardar Skopje),
Injać (Kikinda) 

Wachowicz (Arka)
Wasilewski (Anderlecht)
Cierzniak (Arka)
Bonjour (CA Rentistas)
Marciniak (Bełchatów) 

Legia Warszawa 
Grzelak (Widzew) 
Piotr Bronowicki (Łęczna)
Smoliński (Odra W.)
Kobuz (Sandecja) 

Elton Brandao (wyrzucony)
Gottwald (Slogan)
Chałas (Hetman) 

ŁKS Łódź 
Szczot (Śląsk), Karp (Ricklingen), Kłos
(Wisła K)
Cieśliński (TKP Toruń),Wilk, Ostalczyk
(Kolporter)
Jarmuda (Kolporter II), Konopelsky
(USA), Gorczyszewski (Pelikan), Kizys
(FK Silute)
Opsenica (Vojvodina) 

Kłus (Cracovia),Niżnik (Łęczna)
Kolendowicz ( Zagłebie L.)
Kowalski (Wisła P.), Świątek (Piast)
Dzikija (Ruch Ch.), Dettlaff (Stal S.W.)
Radunović (szuka klubu), Pająk (Śląsk) 

Odra Wodzisław
Śląsk 

Stachowiak (powrót z Zawiszy)
Rygel (Vitkovice), Iwan (Widzew)
Nowacki (Groclin), Czerkas (QPR)
Grzegorzewski (Łęczna) 

Gorczyca (Katowice)
Zjawiński (Świt) Albinger (Hetman)
Dudek (Szuka klubu)
Chmiest (Braga), Smoliński (Legia) 

Pogoń Szczecin 
Buiu, Campos, Costa, Diego,
 Dutra, Felipe, Gu, Marcelo,
 Tinga, Tiago, Thiago (Brazylia)
Judkowiak (Stal Szczecin)
Kowal (Śląsk)

Peskovic (Ruch Ch.) Anderson Silna
(Jokohama FC), Matlak (Pogoń Nawa),
Michał Łabędzki (Łęczna),
Trałka (Szuka klubu),
Anderson Pedro (Zagłębie L.), 
Junior, Leonardo, Lopez (powrót do
Brazylii), Ze Roberto (Jose Lucini), 
Batata, Daniel Cruz (Brasil de Pelotas),
William (Londrina EC), Bugaj (rezerwy) 

Widzew Łódź 
Juszkiewicz,Aleksander (Zabrze)
Hładowczak (Sandecja)
Jarmuż (Janikowo)
Broź (Wisła II Kraków) 
De Francisco (Ternana)
Kursa (Bułacz) 

Grzelak (Legia), Świerblewski (Łomża)
Konieczny (Górnik P.)
Holewiński (Ruch W.M.) 
F.Burkhardt (Jagiellonia)
Iwan (Odra)
Białek (Górnik Z.) 

Wisła Kraków 
Kałuda (Zdrój Ciechocinek)
Gołoś (powrót z Polonii)
Jarosiński (Zagłebie W.)
Kubowicz (rezerwy) 

Kłos (ŁKS Łódź), Varga (UT Arad) 
Kuźba, Paszulewicz (Górnik Z.)
Kryszałowicz (Wilhelmshaven)
Kaczorowski (Śląsk), Wróbel Unia J.)
Radovonović, Mijailović (rezerwy)
Piekutowski (szuka klubu) 

Wisła Płock 
Kretkowski (Janikowo), Jasiński (Łomża)
Kowalski (ŁKS), Ząbecki (Tur Turek)
Kujawka (Victoria J.), Iwanskij (Obolon)
Wyczałkowski (Widzew II)
Parzy (Arka), Skowron (junior)
Lenart (NK Rijeka) 

Magdoń (Bełchatów)
K.Każmierczak (Boavista P.)
Peković(Mazowsze)
Romuzga (Kmita)
Colaković, Żivkowić, Obajdin (szukają
klubów) 

Zagłębie Lubin 
Kolendowicz (ŁKS), Grzybowski (Łęczna)
Zapaśnik (Start Otwock), Klofik (Kania
Gostyń), 
Pawłowski (Gniezno), Andersen Pedro
(Pogoń Sz.)
Bukowiec (rezerwy), Rui Miguel
(Academica) 

Pokorny, Cap, Morales (śląsk W.)
Kolousek (Arka) 


