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W DNIU KOBIET 
 

 

 
 

Dziś życzenia Wam składamy, 
sekretarkom i księgowym, 
polonistkom, pielęgniarce, 
tym co były – i tym nowym. 
 
Dziękujemy paniom praczkom 
za ich trud i wielkie serca, 
ogrodniczkom i sprzątaczkom 
kwiatek damy dziś w podzięce. 
 
Z głębi serca do psycholog 
najgorętsze słowa ślemy, 
bo przy testach nie ma mędrca, 
za wywiady – dziękujemy! 
 
Dużo życzeń przesyłamy 
zdrowia, szczęścia i urody, 
za złe figle przepraszamy, 
lecz to winien wiek nasz młody. 

 
Eufemia Jankowska 

Św. Jadwiga Królowa Maria Konopnicka

 
Wisława Szymborska Wanda Rutkiewicz

 
Helena Modrzejewska Justyna Kowalczyk

Maria Skłodowska-Curie – jedyna, jak dotąd, Polka na banknocie Narodowego Banku Polskiego



  „Kurier Zamkowy” nr 6/2009/2010  3 
 

 
WROCŁAWSKA NAGRODA LITERACKA „ANGELUS” 

 
Miasto Wrocław przy współpracy „Dziennika” po 

raz czwarty przyznało Literacką Nagrodę Europy 
Środkowej „ANGELUS", której patronem medialnym 
jest TVP 1. 

Jest to najważniejsza nagroda w dziedzinie 
twórczości prozatorskiej dla pisarzy pochodzących 
z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich 
dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności, 
pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur oraz zmuszają 
do refleksji. 

Nagroda, którą stanowią statuetka „ANGELUS" 
autorstwa Ewy Rossano i czek na kwotę 150 tys. zł, 
przyznawana jest za najlepszą książkę opublikowaną 
w języku polskim w roku poprzednim. W tym roku do 
edycji konkursu ustanowiona została dodatkowo nagroda 
dla jej tłumacza. W konkursie tym to wydawnictwa 
zgłaszają dzieła autorów żyjących, pochodzących z 21 
krajów: Albanii, Austrii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, 
Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, 
Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, 
Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier. Każdy 
wydawca ma prawo zgłosić jedną książkę autora 
zagranicznego i jedną autora polskiego. 

W wyniku takich zgłoszeń i wstępnej selekcji do 
finału Literackiej Nagrody Europy Środkowej 
„ANGELUS 2009" zakwalifikowano siedem książek. 
Na werdykt międzynarodowego jury, obradującego pod 
przewodnictwem rosyjskiej poetki Natalii 
Gorbaniewskiej, czekało siedmiu finalistów z Polski, 
Bośni, Białorusi, Czech i Niemiec.  

Finał konkursu odbył się 5 grudnia 2009 roku 
na scenie Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu. 
W roku 2009 nagrodę „ANGELUS" z rąk prezydenta 
Wrocławia Rafała Dutkiewicza otrzymał czeski pisarz 
emigracyjny Josef Skvorecky. Nagrodzony został 
za książkę Przypadki inżyniera ludzkich dusz, 
opublikowaną przez wydawnictwo „Pogranicze”. 
Podczas uzasadniania werdyktu przewodnicząca jury  
podkreśliła, że z powieści Przypadki inżyniera ludzkich 
dusz można wyciągnąć lekcję, że życie „za komuny, 
za okupacji hitlerowskiej albo życie na emigracji jest 
jednocześnie śmieszniejsze i straszniejsze, niż można 
przeczytać w podręcznikach, pracach historycznych czy 
publicystyce. [...] W tym tkwi cud tej literatury". 

Nagrodę w imieniu autora odebrał Andrzej 
Jagodziński – tłumacz uhonorowanej książki. Skvorecky 
ze względu na stan zdrowia nie mógł przyjechać 
do Wrocławia. Jagodziński w imieniu pisarza przeczytał 
przesłany przez niego list. Skvorecky wyraził w nim 
podziękowanie za przyznanie mu nagrody. „Jesteśmy 
sąsiadami, moje rodzinne miasto Nachod leży tylko 120 
kilometrów od Wrocławia. Mam wciąż nadzieję, że stan 
mojego zdrowia na tyle się poprawi, że będę mógł odbyć 
choć jeden transatlantycki lot i odwiedzić moje rodzinne 
strony. Bardzo chciałbym przy tej okazji odwiedzić 
również Wrocław" – napisał Skvorecky. 

Andrzej Jagodziński został nagrodzony po raz 
pierwszy w historii „ANGELUSA" nagrodą dla tłumacza 
w wysokości 10 tys. zł, którą ufundowała Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu. Na przekład nagrodzonej książki polski 
czytelnik musiał czekać ponad 30 lat. 

Galę wręczenia nagrody poprowadził prof. Jan 
Miodek. W trakcie uroczystości fragmenty 
nominowanych książek przedstawili m.in.: Jolanta 
Fraszyńska, Teresa Sawicka i Anna Seniuk. O oprawę 
muzyczną zadbali Marek i Mateusz Pospieszalscy. 

Josef Škvorecký (ur. 1924) pochodzi z miasteczka 
Náchod w Czechach, od 1969 r.  mieszka w Toronto. Jest 
pisarzem czeskim, tłumaczem i wykładowcą literatury 
anglojęzycznej w Kanadzie, wydawcą Kundery, Havla 
i Vaculika za granicą, autorem powieści, reportaży, 
esejów. Pisze z epickim rozmachem, a przy tym potrafi 
lekko łączyć humor, liryzm i grozę. Ma wyjątkowy słuch 
językowy, który mu pozwala równolegle prowadzić 
wątki, mieszać style narracji i płaszczyzny czasowe. 
Szczególnie cenione są powieści, których bohater, Danny 
Smiřický, występuje jako alter ego autora. Do tego cyklu 
należą nagrodzone „Angelusem” Przypadki inżyniera 
ludzkich dusz. 

Andrzej Sławomir Jagodziński (ur. 1954) – eseista, 
tłumacz, publicysta, dziennikarz „Radia Wolna Europa", 
felietonista „Gazety Wyborczej" pochodzący z Włoc-
ławka. W latach 1990-1996 był korespondentem „Gazety 
Wyborczej" w Pradze i Bratysławie. W tym drugim 
mieście cały czas mieszka. Od kilku miesięcy kieruje 
Międzynarodowym Funduszem Wyszechradzkim. 

Przyg. Nataluś 
 
KIEDY SIĘ W NIEBIE GDZIE ZEJDZIEMY SAMI 
 

Kiedy się w niebie gdzie zejdziemy sami, 
    Naprzód cię spytam, czy jesteś bogata? 
Bo ci w westchnieniach oddawałem lata, 
    A ty płaciłaś je pocałunkami. 
 
A dzisiaj tymi ty pewno latami 
    Kupujesz sobie wieczność na błękicie, 
Bo w twoje życie weszło moje życie, 
    I najpiękniejsze sny pomiędzy snami. 
 
Ale ty, jasna, błękitna królowa, 
    To tylko musisz znosić w słońcu ducha, 
Że wszędy w tobie dźwięczy pamięć słowa, 
 
A w słowie twój duch na błękitach słucha, 
    W słowie jest jego piosenka i skrucha, 
I niby ziemskiej przeszłości połowa. 

 
Juliusz Słowacki 
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Z działalności 
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI 

 
W środę 13 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki na nowy rok 2010. Było 
to już dwudzieste jubileuszowe spotkanie, dlatego 
sporządzono z tej okazji tort w kształcie książki. Muszę 
przyznać, że był przepyszny. 

Mówiliśmy o książce pt. Do ciepłych krajów Pawła 
Wróbla Wróblewskiego. Autor ten od marca do września 
2008 roku przejechał samotnie 11.000 kilometrów przez 
Afrykę na rowerze. Swoje zapiski umieszczał 
na własnym blogu w internecie. Książka ta ukazała się 
w 2009 i jest dość obszerna. Klubowicze ubolewali nad 
tym, że jest w niej bardzo mało obrazków. Uważamy, 
że gdyby w książce były ilustracje, które są w internecie, 
to byłaby ciekawsza. Styl pisania jej jest zupełnie inny, 
ponieważ było to pisane na bloga, dlatego nie wszystkim 
podobała się książka. 

W tym dniu można było także przedstawić swoją 
ulubioną książkę, która zmieniła nasze życie i powinna 
zostać dodana do Cmentarza Zapomnianych Książek. 
Znalazły się wśród nich Kubuś Puchatek Milne Alan 
Alexander, Lustra Małgorzaty Saramonowicz oraz cykl 
Przygody Mikołajka Jacquesa Jeana Sempe. 
Wspominaliśmy także kilka innych książek, które warto 
przeczytać np. Paragraf 22 Josepha Hellera oraz 
Przygody dobrego wojaka Szwejka  Jaroslava Haška. 

3 lutego 2010 roku oczywiście w środę o 17, znów 
mogliśmy się spotkać w gronie klubowiczów. Tym razem 
przyszło nam omówić książkę – Miłość w czasach zarazy 
Gabriela Garcia Marqueza. Autor napisał także książkę 
pt. Sto lat samotności. W 1982 r. otrzymał literacką 
Nagrodę Nobla. 

Książka Miłość w czasach zarazy opowiada 
o zakochanym w kobiecie Florentino Ariza, który czeka 
na nią przez kilkadziesiąt lat. Książkę warto przeczytać, 
ale trzeba się z tym liczyć, że nie ma tam praktycznie 
żadnej akcji. Są tam ukazane jedynie losy bohaterów. 
Jedna z klubowiczek uznała, że romans ten różni się 
zupełnie od innych książek. Tradycyjnie bohater, który 
jest zakochany i nie może być ze swoją kobietą powinien 
popełnić samobójstwo. Tymczasem Florentino Ariza 
obiecał jej wierność i przez 51 lat, 9 miesięcy i 4 dni 
czekał, żeby być z nią. W niektórych momentach książka 
jest zabawna, czasem ukazuje prawdziwe życie i nadaje 
się na wieczory do poczytania. Ma wiele wspaniałych 
cytatów, oto kilka z nich: „Mądrość przychodzi wtedy, 
kiedy nie jest nam już do niczego potrzebna.”, 
„Ciekawość jest jedną z wielu pułapek miłości.”… 

Nagrano nawet film na podstawie książki, ale 
niestety nie jest on za dobry. 

Następne spotkanie odbędzie się w pierwszą środę 
miesiąca, czyli w środę 3 marca. Będziemy mówili 
o książce Pamiętnik IV Rzepy Krzysztofa Daukszewicza. 
Serdecznie zapraszamy. 

Eliza Kasperska 

Warto przeczytać: 
 

„W ciemności” Janny Frey 
 

Chciałabym zachęcić Was do przeczytania pięknej, 
ale też smutnej książki Janny Frey pt. W ciemności. Już 
na pierwszej stronie autorka wita nas następująco: 
„dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest 
niewidzialne dla oczu”. Słowa te stają się w pełni 
zrozumiałe po przeczytaniu całej książki. 

Książka Janny Frey pozwala nam zrozumieć jak 
trudno jest wyobrazić sobie, co by było, gdyby wokół 
zapadła ciemność. Czytając możemy w pełni 
doświadczyć tego uczucia. Główna bohaterka, Leonia, 
jest piękną nastolatką, która przeżywa swoją pierwszą 
miłość, a także ma wiele ambitnych planów na 
przyszłość. Niestety w ciężkim wypadku traci wzrok, 
o czym boleśnie przekonuje się po przebudzeniu 
w szpitalu. Po całej tragedii trudno jest jej wyobrazić 
i uświadomić sobie, jak będzie wyglądało jej dalsze 
życie. Po powrocie do domu dziewczynie z trudem 
przychodzi nauka życia w ciemności, lecz po wielu 
ciężkich zmaganiach z losem znalazła swoją dawną 
miłość i wszystko zaczęło powoli wracać „do normy”. 
Niestety bohaterka dalej żyje ze świadomością, że już 
nigdy nie będzie widzieć. 

Po przeczytaniu książki zrozumiałam, jak bardzo nie 
doceniamy tego, że widzimy, że potrafimy patrzeć, 
że możemy dostrzec uśmiech na twarzy naszych bliskich 
oraz wiele rzeczy, których obecność jest dla nas bardzo 
ważna. 

Uważam, że książka Janny Frey pt. W ciemności jest 
interesująca i godna Waszej uwagi, dlatego gorąco 
zachęcam wszystkich do jej przeczytania. 

Monika Kłodzińska 
 
 

„Westchnienia jak morskie huragany” Marty Fox 
 

Marta Fox jest autorką serii „Pierwsza miłość" . 
W skład tej serii wchodzi książka pt. Westchnienia jak 
morskie huragany, której treść  chciałabym Wam krótko 
przedstawić. Opowiada ona o platonicznej miłości 
licealisty, który zakochał sie w nauczycielce polskiego. 
Poprzez widoczne znaki daje Marzenie do zrozumienia, 
że jest ona dla niego kimś najważniejszym. Nauczycielka 
jest mężatką i ma małego synka. W powieści tej dostrzec 
możemy, jak piękne i szczere może być uczucie młodego 
człowieka. 

Jak zachowa się w obliczu jego pierwszej 
młodzieńczej namiętności młoda polonistka? – dowiecie 
się czytając tę książkę. Na zakończenie dodam, że 
chłopak odejdzie z ulgą, a jego starania nie pójdą na 
marne. 

Pozdrawiam 
Karolina Kolasa 
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„LOGISTYCZNE” WIZYTY I REWIZYTY 

 
W dniach 14-16 XII 2009 r. klasy 2L i 3L wraz z p. prof. A. Jabłońską, K. Laszczyk oraz p. dyr. A. Plesiak 

wybrali się na „logistyczną” wycieczkę do Poznania. Uczestnicy wycieczki mile wspominają swój pobyt 
w stolicy Wielkopolski oraz w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Również i my zostaliśmy mile zapamiętani 
przez władze poznańskiej uczelni. Jak? Poniżej zamieszczamy dwa komunikaty ze strony internetowej tej 
uczelni (www.wsl.com.pl), którą polecamy do przeglądania. 
 

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu odwiedzili Wyższą Szkołę Logistyki. Nie tylko 
zwiedzili poznańską uczelnię, ale także poznali kierunki i specjalności wykładane w WSL, dowiedzieli się 
o programie wyjazdów zagranicznych, praktyk studenckich  oraz o możliwościach spędzania wolnego czasu w kołach 
naukowych lub w sekcjach sportowych. 

Uczniowie wysłuchali również wykładu doc. dr. inż. Ireneusza Fechnera. Pan kanclerz przedstawił maturzystom 
role tzw. SRP, czyli opakowań gotowych na półkę. Na przykładach pokazał jak ważne są ich funkcję. „SRP odnosi się 
do opakowania produktu w postaci gotowej jednostki ekspozycyjnej umożliwiającej: łatwą identyfikację, łatwe 
otwieranie, łatwe umieszczenie na półce i łatwe usuwanie, z możliwością optymalizacji uzupełniania półek 
i zwiększenia widoczności produktu” – definiował doc. dr inż. Ireneusz Fechner.  

Grupa zapoznała się również z nowościami wydawniczymi Instytutu Logistyki i Magazynowania, a także 
zwiedzili Laboratorium RFID. Marcin Nowaczyk z ILiM przybliżył im system identyfikacji bazujący na 
wykorzystaniu fal radiowych jako medium transmisji danych o identyfikowanym obiekcie. Technologię tą można 
wykorzystywać analogicznie jak kody kreskowe do kontroli osób, zwierząt, przepływu towarów i materiałów oraz 
wymiany usług. 

Po części teoretycznej, goście pojechali najpierw do Kobylnicy, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem 
Terminala Kontenerowego, a następnie odwiedzili firmę DPD w Komornikach pod Poznaniem.  

Zwiedzili oni nie tylko Wyższą Szkołę Logistyki, ale również firmę kurierską DPD oraz firmę składującą 
kontenerowce. Wśród wielu rozrywek znajdowało się kino 5D, tor wyścigów gokartowych, laserowy point ball 
i wiele, wiele innych… ☺ 

Zapewne dla wielu była to niezapomniana wycieczka, zwłaszcza po nieprzespanych nocach... ☺☺☺ 
Jesika Szewczyk 

 

W dniu 22 stycznia 2010 r. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu odwiedził 
Wojciech Zalewski, rzecznik prasowy WSL. Na spot-
kaniu z uczniami klas maturalnych omówił pełną ofertę 
dydaktyczną Wyższej Szkoły Logistyki, a także 
przedstawił zasady rekrutacji i inne interesujące uczniów 
kwestie związane ze studiowaniem.  
 

Rzecznik WSL przyjechał na zaproszenie dyrekcji 

szkoły, która od lat współpracuje z poznańską uczelnią. 

W spotkaniu uczestniczyło blisko 150 maturzystów 

z technikum logistycznego, technikum handlowego, technikum ekonomicznego oraz liceum profilowanego. Część 

z nich wykazała duże zainteresowanie studiowaniem logistyki w WSL. 

Szkoła może poszczycić się finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zarówno w pierwszej jak 

i drugiej edycji. W ubiegłym roku 12. miejsce zdobyła Milena Siewierska (obecna studentka WSL), a miejsce 25. 

Karolina Dzieciątkowska. Już w marcu tego roku podczas zawodów III stopnia szkołę reprezentował będzie 

Jakub Frątczak. 

Dodajmy, że w roku akademickim 2009/10 studia w Wyższej Szkole Logistyki rozpoczęło sześć osób z Sieradza, 

w tym czterech absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. 
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WIERSZE KAROLINY (2) 
 

Nie bój się, bierz 
 
Nie bój się, bierz, 
Ze mną się ciesz. 
Miłością gorącą 
Wśród nas się żarzącą. 
Będziemy już razem 
Schowani przed czasem. 
Pokrywaj i całuj, 
Uścisków nie żałuj. 
Kochaj i szalej, 
Ja kocham Cię dalej. 
Uczucie łączy nas 
I nie zatrze go już czas. 
 
 
Miłość pozwala nam latać 
 
 Miłość pozwala nam latać,  
Jak ptak po niebie szybować, 
Poznawać coś, co nieznane, 
Kochane, drogie, miłowane. 
Wzlecieć z nią wszędzie można, 
Za granicę, góry wysokie, 
Ku bramom niebios i uniesienia. 
Ukazuje nam coś, czego nie widać,  
Czego normalnie odkryć się nie da! 
Pozwala nam latać, szybować, poznawać… 
To miłość – nic innego nie ma. 
 
 
Chciałam Ci coś powiedzieć 
 
Tak… 
 Chciałam Ci coś powiedzieć, 
Ale nikt nie dał mi takiego prawa. 
Los szczelnie zacioska mi usta. 
Z oczu tylko wypływa… 
Drżących myśli fontanna… 
Wszystko niczym się stało, 
A nic wszystko ma w garści. 
Bosymi stopami stąpam… 
Każdy gest odczuwam… 
Każdy kamień rani… 
Słońce wypala mi oczy, 
Ja w cieniu własnych słów schowana. 
Dlaczego ktoś wszystkie drogowskazy 
Tak mi bezczelnie połamał? 

 

Uciekasz przed miłością jej? 
 
Uciekasz przed miłością jej? 
Nie uciekniesz. 
Zadałeś jej ból ? 
Potem sam będziesz cierpiał. 
Próbujesz do niej wrócić? 
Nie dasz rady. 
Chcesz kochać? 
Już nigdy nie pokochasz. 
Myślisz, że to koniec? 
Nie – to dopiero początek.  
 
 
W przyszłość wpatrzona  
 
Siedzę – w przyszłość wpatrzona 
Siedzę – szukam Ciebie powoli 
Szukam – Twojego wzroku 
Szukam – Twej ręki Aniołku 
Kocham – Cię nad życie 
Kocham – rankiem o świcie 
Chcę – wszystko Ci oddać… 
Serce… Duszę… Ciało… 
Chcę – aby to wieczność trwało 
 
 
Są myśli… 
 
Są myśli… 
Świat o nich nie słyszał, 
Tylko w duszy jest ich pomnik. 
Są rzeczy… 
Które będąc prawdą, 
Nigdy nią nie będą. 
Są sny… 
Wstrzymywane przez tamę rozsądku. 
Serce nimi rozerwane… 
A człowiek? 
Wciąż szuka w tym wszystkim porządku. 
 
 

Szósty numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 
2009/2010 przygotowała redakcja w składzie: Karolina 
Kolasa (1A), Monika Kłodzińska (1F), Magdalena Cieślar, 
Anna Głuch, Angelika Kosatka, Aneta Salamon, Katarzyna 
Szablińska (2A), Jesika Szewczyk (2L), Natalia Łukomska 
(3D), Eliza Kasperska (4F), Agata Powalska (1a; fot,) pod 
redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KRZYŻÓWKA NR 6/2009/10 
(przyg. M. Cieślar, A. Głuch, A. Kosatka, A. Salamon, K. Szablińska) 

 

1              
2              
3              
4              
5              
     X         

6              
7              
8              
9              

10              
11              

 
Polecenia: 

1. Przyrząd do golenia nóg. 
2. Miesiąc, w którym kobiety obchodzą 

swoje święto. 
3. Najdoskonalsza z kobiet. 
4. Pierwsza kobieta stworzona przez Boga. 
5. W centrum układu słonecznego. 

6. Imię żeńskie, stan w USA. 
7. Słodkości w pudełku dla kobiet. 
8. Strój kąpielowy dla kobiet. 
9. Pierwszy miesiąc po ślubie. 
10. Na górze …, na dole fiołki. 
11. Najczęstszy prezent wręczany kobietom 

8 marca. 
 
Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się do p. prof. G. Brodackiego z poprawnie rozwiązaną krzyżówką otrzymają gratis 

kolejne egzemplarze „Kuriera Zamkowego” z obecnego roku szkolnego lub nagrodę książkową. 
 

KOMUNIKATY 
 

22 lutego (lub 1 marca) minęła 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji w gablotach na I piętrze 
można zapoznać się z wystawą biblioteczną poświeconą życiu i twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora 
doby romantyzmu. 

W czwartek 28 I w muzeum klasa 2A pod opieką p. prof. Waldemara Grzesiaka wzięła udział w otwarciu 
wystawy poświęconej 90 rocznicy utworzenia województwa łódzkiego. 

W piątek 29 I o godz. 12.00 w Teatrze Miejskim odbyła się „Lekcja w kinie”, w której wzięli udział uczniowie 
z klasy 2A, 2B i 3L pod opieką p. prof. Agnieszki Jabłońskiej i Katarzyny Pilc-Vinci. Będąc w teatrze uczniowie mieli 
okazję zapoznać się z klasycznymi gatunkami filmowymi oraz obejrzeć fragmenty najważniejszych filmów dla 
poszczególnych gatunków. 

W dniach 8-9 II z inicjatywy szkolnego wolontariatu przeprowadzona została zbiórka pieniędzy dla najmłodszych 
mieszkańców Haiti, poszkodowanych podczas tegorocznego trzęsienia ziemi. Społeczność szkolna nie pozostała 
obojętna na los haitańskich dzieci, zebrano 250 zł. Zbiórkę pieniędzy przeprowadziły: Angelika Prekwa (2A), Sylwia 
Jasiak i Patrycja Perka (2D) pod opieką p. prof. Iwony Bednarek. 

W środę 10 II w spektaklu walentynkowym w Teatrze Miejskim wzięły udział klasy: 1A, 1D, 1G, 1L, 2F, 3B, 3F, 
3L, 3U i 4L – o godz. 11.40 oraz klasy: 1F, 2A, 2B, 2D, 2L, 3A, 3D, 4D, 4F, 1a, 1b i 1c – o godz. 13.20. 
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