
 
 

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH!!! 
 

W piątek 29 kwietnia o godz. 8.15 w sali 
gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2010/2011 klas maturalnych. 

W uroczystości wzięli udział: panowie Rafał 
Matysiak – wiceprezydent Sieradza, Zbigniew Krasiński 
– wicestarosta powiatu sieradzkiego, Henryk Waluda – 
przewodniczący Rady Powiatu, a także grono 
pedagogiczne oraz tegoroczni maturzyści. 

Obecnym towarzyszyło motto : 
 „Człowiek nie ma swego portu, 

a czas nie zna brzegu. 
On płynie a my przemijamy ...” 

Po powitaniu gości, nauczycieli i młodzieży pani 
dyrektor Magdalena Marciniak wręczyła  nagrody  
maturzystom. 

A oto nasi najlepsi tegoroczni absolwenci: 
 Paulina Chudzia kl. 3B LP – profil zarządzanie 
informacją; średnia 5,0. Uchwałą Rady Pedagogicznej 
przyznano jej medal „Primus Inter Pares” (Najlepszy 
Wśród Równych) oraz  nagrodę Starosty Powiatu 
Sieradzkiego. 
 Marcin Młoczek kl. 4F Technikum. Również 
otrzymał medal „Primus Inter Pares” oraz nagrodę 
Prezydenta Sieradza 
 Justyna Zaborowska kl. 3A LP – profil 
ekonomiczno-administracyjny; średnia 4,9. Otrzymała 
nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu Sieradzkiego. 
 Anna Brąś kl.3 A  LP – profil ekonomiczno–
administracyjny; średnia 4,8. Otrzymała nagrodę rektora 
Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzą-
dzania w Łodzi. 

 Anna Szczypkowska kl. 3B LP – profil 
zarządzanie informacją; średnia 4,79. Otrzymała nagrodę 
Dyrektora Banku Spółdzielczego w Sieradzu. 

Każda z wyżej wymienionych osób otrzymała 
również nagrodę Dyrektora Szkoły za bardzo dobre 
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

Ponadto 18 absolwentów otrzymało nagrody 
książkowe za uzyskanie średniej ocen 4,3 – 4,74, a 13 –  
za uzyskanie średniej ocen 4,0 – 4,29. 

Przyznane zostały również nagrody za zaanga-
żowanie w życie szkoły, za osiągnięcia sportowe oraz za 
pracę w szkolnym wolontariacie. 

Wszyscy maturzyści otrzymali świadectwa od pani 
dyrektor w obecności swoich wychowawców. W imieniu 
maturzystów gronu pedagogicznemu podziękowała 
Joanna Kozłowska (4L) – przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego w poprzednim roku szkolnym. 

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, 
którą przygotowały klasy 2A i 3D pod opieką p. prof. 
Kariny Szymczak i Barbary Wysoty. Po reakcji widowni 
można było stwierdzić, że program się podobał; było 
dużo scen komediowych oraz improwizowanych np. 
taniec aktorów z panią dyrektor i p. prof. K. Szymczak 
czy „żółwik” kosmity z p. prof. G. Brodackim. 
Odpowiednią oprawę muzyczną zapewniła klasa 2A. 

Na koniec uroczystości przyszedł czas na przywo-
łanie wspomnień – klasa 3L przygotowała prezentację 
zdjęć każdej klasy z okresu pobytu w naszej szkole. 

Po uroczystości absolwenci rozeszli się do sal 
lekcyjnych, gdzie pożegnali się z wychowawcami. 

Patrycja Perka (3D) 
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JAKA BYŁA MATURA? 
 

W całej Polsce miesiąc maj upływa pod znakiem 
matur. U naszych młodszych kolegów słowo to wywołuje 
uśmiech na twarzy i oznacza kilka wolnych dni 
przeznaczonych na odpoczynek. Jednak dla nas, 
absolwentów szkół średnich, jest to czas wytężonej pracy. 
Czeka nas egzamin dojrzałości, być może najważniejszy 
w całym naszym życiu. 

4 maja o godzinie 830 wszyscy w komplecie stawiliśmy 
się w naszej ukochanej szkole, by o godz. 900 zmierzyć się 
z językiem polskim. Egzamin trwał 170 minut i składał się 
z dwóch części. Pierwsza obejmowała tekst literacki 
dotyczący zdolności komunikowania się oraz 20 pytań 
sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem, 
a także ogólną wiedzę z zakresu tego przedmiotu. W drugiej 
części musieliśmy wykazać się zarówno znajomością treści 
lektur jak i umiejętnością napisania własnej pracy na zadany 
temat. 

Około godziny 1200 wyszliśmy z sali gimnastycznej. 
Wszyscy mieliśmy mieszane uczucia. Mimo, iż tekst 
literacki nie był trudny w interpretacji, porównując swoje 
odpowiedzi nieco się zasmuciliśmy. Na szczęście po 
dłuższej rozmowie stwierdziliśmy, że blisko połowa 
udzielonych przez nas odpowiedzi jest podobna. W czasie 
powrotu do domów towarzyszyła nam niepewność. Wielu 
z nas odnalazło arkusz egzaminu w internecie oraz 
proponowane przez różne instytucje odpowiedzi, by 
porównać je z tymi, których sami udzieliliśmy. To nas 
trochę uspokoiło, choć wiemy, że i tak najważniejsza będzie 
interpretacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nieco 
mniej emocji wywołała druga część egzaminu. Tu już nie 
dało się sprawdzić poprawności własnej wypowiedzi 
pisemnej. Choć istnieją klucze odpowiedzi do obu tematów 
wypracowań, to każdy z nas zdaje sobie sprawę, że tak na-
prawdę decydujący głos ma polonista sprawdzający pracę. 

5 maja, znów o godzinie 900, rozpoczęliśmy maturę 
z matematyki, która także trwała 170 minut. Moim zdaniem 
ten egzamin był nieco łatwiejszy, gdyż do pomocy mieliśmy 
tablice matematyczne. To nam wiele ułatwiło. Nikt nie 
martwił się, iż w stresie zapomni któryś ze wzorów. 
Uzbrojeni w kalkulatory i czarne długopisy zaczęliśmy 
walkę z zadaniami. Celem każdego z nas było poprawne 
rozwiązanie 33 zadań znajdujących się w arkuszu. 

Według mnie zadania testowe nie były trudne. 
Z pomocą tablic dało się je rozwiązać. Natomiast zadania 
otwarte odznaczały się dużo większym stopniem trudności. 
Trzeba było się trochę nad nimi zastanowić, by wpaść na 
pomysł jak je rozwiązać. Nie każdemu z nas udało się 
skończyć wszystkie zadania. Po wyjściu z sali zgodnie 
stwierdzaliśmy, że matura z matematyki była trudna. Do 
końca dnia wymienialiśmy się spostrzeżeniami na ten temat. 

Przed nami jeszcze pisemne matury z innych 
przedmiotów, a także ustne matury językowe. Choć lekki 
stres będzie towarzyszyć nam już chyba do końca matur, to 
jednak wiemy, że wspierani przez najbliższych przetrwamy 
ten trudny etap. A w przyszłym roku będziemy trzymać 
kciuki z naszych młodszych kolegów :-) 

Natalia Łukomska (4D) 

REKOLEKCJE 2011 
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II 

 
Rekolekcje wielkopostne w ZSP Nr 2 w Sieradzu stały 

się już tradycją. Dyrekcja i katecheci naszej szkoły starają 
się już od 8 lat przygotować młodzież do głębszego 
przeżycia świąt zmartwychwstania Pana Jezusa. Tworzenie 
relacji z Bogiem to nie tylko rozwój intelektu, nie tylko 
zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim przeżycie, 
spotkanie Boga we wspólnocie. Taką właśnie możliwość 
stwarzają  rekolekcje. W przekonaniu, że warto jest podjąć 
trud organizowania rekolekcji utwierdziły nas bardzo 
pozytywne opinie uczniów, absolwentów i nauczycieli 
naszej szkoły. W tym roku rekolekcje nie miały takiego 
rozmachu, czy tak bogatej oprawy jak w latach ubiegłych. 
Ale przecież nie o to chyba w nich chodzi. Chodzi raczej 
o owoce duchowe, a ich dawcą zawsze jest Bóg.  

Tegoroczne rekolekcje w naszej szkole odbyły się 18 
kwietnia. O godzinie 9.00 uczniowie, nauczyciele i dyrekcja 
spotkali się w kościele p.w. Wszystkich Świętych na 
eucharystii. Cała społeczność szkoły aktywnie włączyła się 
w oprawę mszy świętej. W procesji z darami uczniowie 
zanieśli bochen chleba, obraz Chrystusa Cierpiącego 
autorstwa Dominiki Grudy (2L), teczkę z postanowieniami 
wielkopostnymi i własnoręcznie wykonane kwiaty. 
W trakcie eucharystii można było skorzystać z sakramentu 
pokuty. Zaangażowanie młodzieży w eucharystię było 
bardzo duże, o czym mogła świadczyć długa kolejka osób 
przyjmujących komunię. Na koniec eucharystii mieliśmy 
małą szkolną agapę – podzieliliśmy się chlebem złożonym 
w procesji z darami. 

Później młodzież przeszła do szkoły na salę 
gimnastyczną. Tam uczniowie z parafii w Charłupi  Małej 
wystawili spektakl – pasję przygotowaną w oparciu 
o „Lament Świętokrzyski”. Sztuka ta pokazywała różne 
podejścia ludzi do męki i śmierci Chrystusa. Pasja 
przygotowała nas wszystkich do drugiego przedstawienia 
poświęconego beatyfikacji Jana Pawła II. Jego myślą 
przewodnią były słowa pochodzące z 2 listu świętego Piotra 
„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Przedstawienie to 
przypomniało nam, że zostaliśmy stworzeni przez Boga i do 
Niego ostatecznie zmierzamy, że największą wartością 
i celem życia dla chrześcijanina jest zbawienie – świętość. 
Z przedstawienia mogliśmy również wywnioskować, 
że doskonałym wzorem i przewodnikiem na tej drodze jest 
papież Jan Paweł II, którego Kościół oficjalnie uczynił 
błogosławionym 1 maja 2011 roku. Na koniec, trzymając 
się za ręce, zaśpiewaliśmy ulubioną piosenkę papieża – 
Barkę. 

P. prof. Dariusz Danielewski 
 
 

XV Spotkania Młodych Lednica 2000 
JP II – Liczy się świętość! 

Lednica, 4 VI 2011 r. 
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SPOTKANIE Z PANEM EUGENIUSZEM WITKOWSKIM 
 

We wtorek 12 kwietnia  w „Galerii Rondo” spotkaliśmy się z panem Eugeniuszem Witkowskim – właścicielem 
i inwestorem wyżej wymienionego budynku. W spotkaniu brali udział uczniowie z klasy 1D, 2D, 2F oraz 3D wraz 
z panią dyrektor Magdaleną Marciniak oraz p. prof. Anną Bzdurską i Katarzyną Pilc-Vinci. Organizatorem spotkania 
było Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. 

Pan Witkowski pochodzi z Sieradza, jest biznesmenem. Pierwsze pieniądze, które zarobił w Libii, zainwestował 
w Sieradzu w jeansy. Później prowadził sklep meblarski. Z czasem rozszerzył swoją działalność (Łódź, Warszawa, 
Górny Śląsk). W 1997 roku stworzył pierwowzór galerii, było to w Łodzi. Powrócił do Sieradza, postanowił coś 
zrobić dla swojego miasta – i w przeciągu trzech lat wybudował niedawno otwartą „Galerię”. 

Jak mówi, liczą się predyspozycje i charyzma. Bardzo ważne jest wykształcenie  w prowadzeniu działalności. 
Polakom jest trudno, łatwiej jest np. w Niemczech, lecz należy być patriotą i pokonywać przeszkody: rozwijać się, 
otwierać różnorodną działalność. 

Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej należy określić kierunek, dziedzinę, 
lokalizację. Pan Witkowski stawia na młodych i wykształconych ludzi, bizmesmenów, ekonomistów; chce tworzyć 
nowe miejsca pracy. 

Jaki jest „przepis na sukces” naszego rozmówcy? – predyspozycje, charyzma, oddanie się pracy, wytrwałość, 
cierpliwość. Pan Witkowski planuje także otworzyć w Sieradzu McDonald's oraz przetwórstwo owocowo-warzywne, 
aby tworzyć kolejne miejsca pracy. 

Jest człowiekiem bardzo zapracowanym. W ciągu swojego życia był tylko dwa razy na 10-dniowym urlopie. 
Praca jest najważniejsza, liczy się prestiż. Pan Witkowski lubi biegać, pływać, hoduje gołębie. Kocha zwierzęta, 
szczególnie ptaki. Udziela się również społecznie: 10 % zysku netto przekazuje na cele społeczne, w różnych 
dziedzinach (sport, wigilia dla biednych itp.). 

Patrycja Perka 
 

fot. Kesja Janik (3D) 
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POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 
(fot. Jesika Szewczyk) 
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KĄCIK KULINARNY 
MILENY DZIADEK 

 
Risotto z szynką 

Składniki: 
1 szklanka ryżu, 1 cebula, 10 dag pieczarek, 20 dag 

zielonego groszku, po pół strąka zielonej, czerwonej, 
żółtej papryki, 10 dag szynki w kawałku, 3-4 łyżki 
startego żółtego sera, 3 szklanki bulionu, 2-3 łyżeczki 
oliwy, 2 łyżeczki masła, 1 ząbek czosnku, zioła 
prowansalskie, sól, pieprz, natka do dekoracji. 
 
Wykonanie: 

Na dużej patelni rozgrzej oliwę. Wrzuć obrany 
ząbek czosnku. Smaż aż zbrązowieje. Następnie wyjmij  
go i wyrzuć. Na patelnię z czosnkową oliwą wrzuć 
uprzednio opłukany i dokładnie osączony ryż. Stale 
mieszając, smaż aż stanie się szklisty (około 5 min.). 
Szynkę pokrój w kosteczkę. Z papryk usuń gniazda 
nasienne, strąki opłucz i potnij w cienkie paseczki. 
Cebulę obierz, grubo posiekaj. Pieczarki oczyść, potnij 
w cienkie plasterki i wraz z szynką i pokrojonymi 
warzywami dołóż do ryżu. Dokładnie wymieszaj. 
Mieszając smaż jeszcze przez 3 minuty. Wlej bulion. 
Dodaj zielony groszek. Przypraw ziołami, solą oraz 
pieprzem. Doprowadź do wrzenia, po czym zmniejsz 
płomień i gotuj, aż ryż wchłonie cały płyn i stanie się 
miękki (około 20 min). Risotto wymieszaj z masłem 
i startym serem. Udekoruj danie natką.  
 

Maślaki w sosie koperkowym 
Składniki: 

½ kg świeżych maślaków, 1 średnia cebula, 1 duża 
łyżka masła, 1 płaska łyżka mąki pszennej, około 
1/4szklanki śmietany 18%, około 4 szklanki wywaru 
grzybowego, pęczek koperku, maggi w płynie, sól, 
pieprz. 
 
Wykonanie: 

Maślaki dokładnie płuczemy kilka razy, obieramy 
z części roślinnych, które się mogły przykleić, usuwamy 
części uszkodzone, robaczywe, nadpsute i oddzielamy 
trzon od kapelusza. Trzony jędrne można pokroić 
w talarki i dorzucić do dania, pozostałe można ususzyć 
lub złożyć do zupy grzybowej. Tak przygotowane 
maślaki zalewamy około 4 szklankami wody, dorzucamy 
obraną i pokrojoną na pół cebulę i wszystko 
zagotowujemy. Z gotującego się wywaru zbieramy 
„szumowiny” i gotujemy dalej, na zmniejszonym ogniu, 
10-15 minut, dodając szczyptę soli. Przygotowujemy sos. 
W osobnym rondlu rozpuszczamy masło – nie smażymy. 
Wsypujemy mąkę, rozprowadzamy z masłem i dolewamy 
powoli ciepłego wywaru grzybowego, cały czas 
mieszając. Doprawiamy solą, pieprzem, dorzucamy 
pokrojony koperek oraz odcedzone maślaki. Jeszcze 
chwilę gotujemy, by wszystkie składniki się połączyły. 
 

 

Placek truskawkowy 
Składniki: 

3 żółtka, ½ kostki masła lub margaryny, 3-4 łyżeczki 
cukru pudru, 1 szklanka pszennej mąki, 1-2 łyżeczki 
gęstej kwaśnej śmietany, 1 łyżeczka proszku do piecze-
nia, 2-3 garście truskawek 
 
Wykonanie: 

Żółtka ucieramy z cukrem na puszystą, białą masę. 
Dodajemy kawałki miękkiego tłuszczu i ucieramy dalej. 
Pod koniec wsypujemy porcjami mąkę wymieszaną 
z proszkiem do pieczenia oraz dodajemy gęstą śmietanę 
w takiej ilości, by ciasto było gęste, ale nie lejące. 
Tortownicę lub blachę smarujemy tłuszczem i oprószamy 
bułką tartą lub mąką. Następnie napełniamy ciastem 
i wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 
około180ºC. Ciasto najpierw podpiekamy przez około 10 
minut, po czym otwieramy piekarnik i lekko wysuwamy 
blachę. Bardzo szybko posypujemy wierzch ciasta całymi 
truskawkami (wcześniej obranymi, opłukanymi 
i osuszonymi), tak by owoce nie nachodziły na siebie. 
Powinniśmy zrobić to bardzo szybko, tak by ciasto nie 
opadło. Pieczemy dalej przez około 20-25 minut w 
temperaturze 180ºC. Po upieczeniu i ostudzeniu ciasto 
posypujemy cukrem pudrem. 

 

Smacznego !!! 
 

KOMUNIKATY 
 

W środę 6 IV uczniowie klas maturalnych pojechali 
wraz z wychowawcami do Częstochowy. 

W piątek 8 IV na wycieczkę do Kalisza, Russowa 
i Gołuchowa pojechały klasy 1G i 1a pod opieką p. prof. 
K. Krawczyk, M. Woźniak i pani Jolanty Pietrzak (OHP 
w Sieradzu). 

W piątek 15 IV w godz. 9.30-13.10 z inicjatywy 
szkolnego wolontariatu i TWI „Zamkowa 15” odbył się 
kiermasz ozdób i kartek wielkanocnych. Zebrane 
fundusze zostały przekazane na przyszłe inicjatywy TWI 
oraz na świetlicę środowiskową „Światełko Dzikuska”. 

W poniedziałek 18 IV o godz. 9.00 rozpoczęły się 
szkolne rekolekcje wielkopostne. Po mszy św. 
w sieradzkiej kolegiacie (około godz. 10.00) uczniowie 
i nauczyciele przeszli na salę gimnastyczną, gdzie wzięli 
udział w misterium pasyjnym oraz w uroczystościach 
z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. 

W poniedziałek 18 IV o godz. 10.00 klasy: 1F i 2L 
pod opieką p. prof. G. Brodackiego i J. Ziarnika wzięły 
udział w konferencji profilaktycznej w siedzibie WSHE 
w Sieradzu. 

We wtorek 19 IV o godz. 12.15 z inicjatywy TWI 
„Zamkowa 15” na korytarzu I piętra nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy fotograficznej Kobiecym okiem…;  
autorką fotografii jest Agata Powalska (2a). 

W środę 20 IV klasa 1D pod opieką p. prof. K. Smus 
i K. Pilc-Vinci pojechała na wycieczkę do Kalisza 
i Russowa.
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WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Lynda Waterhouse jest autorką książki 
pt. Bratnie dusze. Książka ta opowiada o życiu 
z „przeszłością”, które bywa trudne nawet wtedy, gdy ma 
się zaledwie piętnaście lat… 

Jenna – główna bohaterka powieści, nie chcąc 
zdradzić przyjaciół, ukrywa całą prawdę o pewnym 
zajściu, po którym wyrzucono ją ze szkoły. 
W konsekwencji trafia do domu ciotki w miejscowości 
leżącej pod Londynem. Tu poznaje Gabriela, który 
sprawia wrażenie szczerego chłopaka i wydaje jej się 
inny niż dotychczasowi jej znajomi. Z początku Jenna 
jest ostrożna – ostatnio miała przez chłopaków same 
kłopoty, tym bardziej że Gabriel bywa kapryśny 
i zamknięty w sobie. Jednak ostrożność na nic się tu 
zdaje i po pewnym czasie Jenna zakochuje się w nim 
z każdą chwilą coraz mocniej. Czy znajdzie w Gabrielu 
bratnią duszę? Tylko on jeden wydaje się rozumieć jej 
problemy i nie ocenia jej pochopnie. Tymczasem okazuje 
się, że i Gabriel skrywa w sobie pewną tajemnicę… 

Książkę L. Waterhouse pt. Bratnie dusze uważam za 
bardzo ciekawą i wartą przeczytania. Ma ona w sobie 
pewne przesłanie, które dostrzegamy dopiero po 
przeczytaniu jej w całości. Perypetie głównej bohaterki 
mogą się, co prawda, wydawać niektórym z Was jako 
zwykłe przygody dorastającej dziewczyny, ale okazuje 
się, że łatwo można się mylić… 

Emilia Gałka (2F) 
 

Wiedźma.com.pl Ewy Białołęckiej to książka, która 
w zabawny sposób opisuje polskie realia, w które beż 
żadnych wyraźnych powodów, nawet bez wycierania 
butów o wyimaginowaną wycieraczkę, pakuje się 
nieznośna ciotka w dodatku w stanie wskazującym na 
nie-życie. Obdarza Reszkę, samotną matkę wychowującą 
Jeremiego, redaktorkę i netomankę, na co dzień 
przyspawaną do komputera, małym domkiem 
w niewielkiej wsi. Tak więc Reszka wyrusza do dziury 
obitej dechami o bardzo nieortograficznej nazwie – 
Czcinka. Ba! Tej wioski, jeśli tak można nazwań pięć 
chałup, nie ma nawet na mapie. Lecz czym by były 
urocze wakacje bez traumatycznych przeżyć? Razem 
z domem Reszka zostaje obdarzona darem nie 
do odrzucenia: we śnie i na jawie widzi duchy. Natomiast 
u swojego sąsiada dochtóra na strychu znajduje 
makabryczne odkrycie. Jakie? – sprawdź sam. 

Książka jest przezabawna, co chwila powoduje 
niekontrolowane wybuchy śmiechu oraz świetnie nadaje 
się na nudne popołudnia i wieczory. 

Zapewniam 
Karolina Józefiak (1D) 

 
Książka Rafała Kosika pt. Vertical, to kolejna po 

sadze Felix, Net i Nika opowieść traktująca o tym, jak 
będzie wyglądać przyszłość. W książce tej ludzie żyją 
w stalowych miastach, tam śpią, jedzą i łapią przedmioty 
na ogromne siatki. Cały czas zmierzają do wyznaczonego 

przez przodków Celu. Nie znają przeszłości, nie 
interesuje ich przyszłość. Tylko jeden chłopak, Mruk, 
poszukuje większego w tym świecie sensu. Zastanawia 
się, czy to życie, które prowadzi, jest jedynym życiem 
jakie można wieść. Dzięki, a może przez takie 
rozmyślania decyduje się na ryzykowny skok. Wyrusza 
na poszukiwanie Konstruktorów Miast – ludzi, którzy 
zbudowali te ogromne miasta. Razem z dziewczyną, 
która przybyła do niego z innego miasta, odczepia swoje 
dotychczasowe miejsce zamieszkania od lin, by spaść 
w nieznaną przyszłość. Ten krok przyniesie wiele 
odpowiedzi, ale jeszcze więcej pytań, czy było warto? 

Książka z lekkim humorem, w ciekawy sposób 
przedstawia wersje świata za 1000 lat według Kosika. 

Karolina Józefiak (1D) 
 

MAJOWA OSIEMNASTOLATKA 

MAGDA (2G) – ur. 17 V 1993 r. 
 

Ósmy w roku szkolnym 2010/2011 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Emilia Gałka 
(2F), Karolina Józefiak (1D), Natalia Łukomska (4D), Sylwia 
Jasiak i Patrycja Perka (3D), Milena Dziadek (2a), Kesja Janik 
(3D; fot.), Jesika Szewczyk (3L; fot.), Agata Powalska 
i Paulina Matusiak (2a; fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA – 7 IV 2011 r. 
(fot. Agata Powalska & Paulina Matusiak) 
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CZĘSTOCHOWA BEZ SZANS W BEŁCHATOWIE 
 

W sobotę 2 kwietnia 2011 r., w hali „Energia” 
w Bełchatowie odbył się pierwszy mecz półfinałowy: 
PGE „Skra” Bełchatów – „Tytan” AZS Częstochowa. 

Przed fazą play off zespoły z Bełchatowa 
i Częstochowy spotkały się w lidze cztery razy. 
Wszystkie pojedynki zakończyły się zwycięstwem PGE 
„Skry”, która bez problemów wygrała również pierwszy 
mecz półfinałowy. Mistrzowie Polski dominowali na 
parkiecie od początku do końca spotkania. Po 74 
minutach gry „Skra” mogła się cieszyć ze zwycięstwa. 

Już początek pierwszego seta pokazał, że jest to 
bardzo mocno zmotywowana drużyna, choć 
w pierwszym składzie zabrakło wracających po 
kontuzjach Miguela Falaski oraz Mariusza Wlazłego. 
Gospodarze zaczęli od mocnego uderzenia i przy stanie 
4:0 o czas prosił trener gości Marek Kardos. Po raz drugi 
uczynił to, gdy przewaga bełchatowian wzrosła o kolejny 
punkt, a na tablicy zrobiło się 14:9. Na tym jednak 
bełchatowianie nie poprzestali. As Michała Winiarskiego 
zaprosił wszystkich na drugą przerwę techniczną 16:9, 
po której goście zabrali się za odrabianie strat. Udało się 
zmniejszyć je do stanu 18:15 po dwóch kontrach 
Bartosza Janeczka i asie Dawida Murka, ale później 
znów bełchatowianie panowali nad przebiegiem 
wydarzeń na boisku. 

Początek drugiej odsłony spotkania był już dużo 
bardziej wyrównany. Zawodnicy AZS-u Częstochowa 
zaczęli od zablokowania Michała Winiarskiego na lewym 
ataku. Kolejne punkty dla gości zdobył Bartosz Janeczek. 
Natomiast po drugiej stronie siatki szalał Bartosz Kurek. 
Na lewym ataku był nie do zatrzymania. Grę punkt za 
punkt przerwał zaraz po pierwszej przerwie technicznej 
as serwisowy Pawła Woickiego. Świetnie funkcjonował 
także bełchatowski blok. Trener AZS-u znów poprosił 
o dwa czasy, ale przewaga „Skry” i tak ciągle rosła. 
Kolejny as serwisowy na swoje konto zapisał Michał 
Winiarski, czym doprowadził do pierwszej piłki setowej. 
Błąd w ataku popełnił Krzysztof Gierczyński, co dało 
„Skrze” zwycięski punkt. 

 Ostatnia partia rozpoczęła się od mocnego 
uderzenia bełchatowian, którzy po ataku Bartosza Kurka 
prowadzili już 6:2. Udany atak częstochowian. 
Na zagrywkę poszedł Wojciech Sobala, co sprawiło 
gospodarzom sporo kłopotów, bo stracili pięć punktów 
z rzędu i w konsekwencji AZS wyszedł na prowadzenie 
7:6. To najwyraźniej podrażniło mistrzów Polski, bo od 
tego momentu to oni stali się już stroną przeważającą. 
W kontratakach szaleli Winiarski i Kurek, na zagrywce 
asa dorzucił Michał Bąkiewicz i dość szybko zrobiło się 
22:14. W końcówce bełchatowianie popełnili jeszcze 
kilka prostych błędów wynikających z braku 
koncentracji, ale nie miało to już znaczenia dla wyniku 
seta i całego meczu. 
 

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa: 
 

Dawid Murek: Czekaliśmy długo na te upragnione play 
off-y, no i się doczekaliśmy, ale niestety po raz kolejny 
rozegraliśmy słaby mecz. Nie przeciwstawiliśmy się 
„Skrze” w żadnym elemencie, a „Skra” grała swoje 
i pokazała nam, że ciężko będzie z nią wygrać. Chociaż 
był to dopiero pierwszy mecz, a jak wiemy play off-y 
rządzą się swoimi prawami, mam nadzieję, że jutrzejszy 
dzień będzie zupełnie inny. Musimy dołożyć więcej 
walki z naszej strony i wtedy mecz może być bardziej 
wyrównany. Może zrobimy miłą niespodziankę i uda 
nam się wygrać, chociaż wiemy, że ciężko to będzie 
zrobić 

Mariusz Wlazły: Cieszymy się z tego zwycięstwa i, 
podobnie jak nasi rywale, też czekaliśmy na te play off-y. 
Zrobiliśmy jeden mały kroczek w kierunku obrony 
mistrzostwa. Jutro jest kolejny dzień i kolejny mecz, do 
którego trzeba się odpowiednio przygotować. Dzisiejszy 
mecz jest już za nami i trzeba o nim zapomnieć. 

Marek Kardos: Jak się chce wygrać ze „Skrą” to 
trzeba zagrać zupełnie inaczej niż my dzisiaj. Jeżeli nie 
będziemy trzymać się taktyki, to tak to niestety będzie 
wyglądać. Trzeba podejmować większe ryzyko i to 
zawsze przyniesie efekt, chociaż oczywiście nie ma 
pewności, że się wygra, bo Bełchatów naprawdę jest 
w formie. Bardzo wkurzają mnie taktyczne błędy, bo 
technicznych nie da się już wyeliminować, ale jeśli 
pracujemy nad taktyką, a później leci ona w powietrze, 
to bardzo boli. 

Jacek Nawrocki: Zawsze te pierwsze mecze to jest 
takie wejście w play off-y. Ale trzeba pamiętać o tym, że 
gra się do trzech wygranych i trzeba szybko o tym 
pojedynku zapomnieć. Duży wpływ na wynik miał 
początek meczu, a później łatwiej było nam już 
kontrolować grę. Z tych sportowych rzeczy mogę się 
przyczepić do ataku po dobrym przyjęciu, bo w tym 
elemencie nie wyglądaliśmy za bogato. Walka trwa dalej, 
jutro następny mecz. 

MVP meczu został Bartosz Kurek, który bardzo 
dobrze zaprezentował się zarówno w ataku, jak i w 
przyjęciu. Całemu spotkaniu przyglądał się nowy trener 
męskiej reprezentacji, Andrea Anastasi. Była to jego 
pierwsza wizyta na meczu w Bełchatowie. 
 
PGE „Skra” Bełchatów – „Tytan” AZS Częstochowa 3:0 
(25:20, 25:18, 25:19)  
„Skra”: Pliński (5), Novotny (7), Kurek (19), Woicki 
(2), Winiarski (12), Możdżonek (4), Zatorski (libero) 
oraz Wlazły (3), Antiga, Wnuk, Bąkiewicz (2)  
„Tytan”: Gierczyński (8), Nowakowski (4), Murek (4), 
Drzyzga (1), Janeczek (13), Wiśniewski (4), Dębiec 
(libero) oraz Żuk (3), Gradowski (3), Sobala (1), Kolanek  

Sylwia Jasiak (3D) 
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„SKRA” BEŁCHATÓW – „TYTAN” AZS CZĘSTOCHOWA 
(fot. Patrycja Perka) 
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NA CO DO KINA? 
 

Od 06.05.2011 
 

Szybcy i wściekli 5 
Obsada: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker 
Reżyseria: Justin Lin 
akcja/dramat/kryminał/thriller, USA, 2011, 107 min 
Piąta odsłona kasowego hitu „Szybcy i wściekli". Tym 
razem gwiazdy poprzednich części, Dom i Brian, są 
zbiegami ściganymi przez nieugiętych stróżów prawa. 
 
Woda dla słoni 
Obsada: Robert Pattinson, Reese Witherspoon, 
Christoph Waltz 
Reżyseria: Francis Lawrence 
dramat, USA, 2011, 122 min 
Głównym bohaterem jest 21-letni Jacob, który po 
śmierci rodziców przyłącza się do trupy cyrkowców. 
Tam nawiązuje relację z impresario Wujem Alem 
i trenerem zwierząt Augustem, którzy są dość szaleni 
i ekscentryczni. Wkrótce Jacob obdarza uczuciem 
Angelę, młodą żonę Augusta, co – oczywiście – musi 
doprowadzić do kłopotów.   

 
Od 13.05.2011 

 
Milion dolarów 
Obsada: Kinga Preis, Tomasz Karolak 
Reżyseria: Janusz Kondratiuk  
komedia obyczajowa, Polska, 2010, 108 min 
Bożena, mała urzędniczka z wielkiego banku wierzy, 
że naprawdę żyje tylko ten, kto kupuje. Problemem są 
tylko pieniądze, których ciągle brak. Innym powodem 
frustracji Bożeny jest jej mąż. Na dodatek Bożena 
spodziewa się dziecka. I oto pewnego razu trafia się jej 
życiowa szansa…    
 

Od 20.05.2011 
 
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach 
Obsada: Johnny Depp, Penelope Cruz, Ian McShane  
Reżyseria: Rob Marshall 
przygodowy/akcja/komedia, USA, 2011, 141 min 
Ścieżka życiowa kapitana Jacka Sparrowa krzyżuje się 
z kobietą z jego przeszłości i nie jest on pewien czy jest 
to miłość czy próba wykorzystania go do odnalezienia 
wysławionej Fontanny Młodości. 
 

Od 26.05.2011 
 
Prosto z nieba 
Obsada: Olga Bołądź, Marcin Bosak, Renata 
Dancewicz 
Reżyseria: Piotr Matwiejczyk 
Polska, 2011 

Akcja opowiadanej historii rozpoczyna się przed 
świtem 10 kwietnia 2010 roku i z każdą minutą 
przybliża widzów do pierwszych wieści o problemach 
z lądowaniem, katastrofie i ofiarach. 
 

Od 27.05.2011 
 

Kung Fu Panda 2 
Reżyseria: Jennifer Yuh Nelson 
familijny/dla dzieci/animacja/komedia, USA, 2011 
Główny bohater kontynuuje swą podróż wybrańca 
wypełniającego starożytną przepowiednię. Doskonali 
się także w sztuce kung-fu. 
 
Pożyczony narzeczony 
Obsada: Kate Hudson, John Krasinski, Ginnifer 
Goodwin 
Reżyseria: Luke Greenfield 
dramat/fantasy/komedia/romans, USA, 2011 
Główną bohaterką jest Rachel, która, po przyjęciu 
z okazji swoich trzydziestych urodzin, budzi się 
w łóżku u boku narzeczonego swojej najlepszej 
przyjaciółki. Chce o tym jak najszybciej zapomnieć, 
jednak jest już za późno... zakochuje się w nim bez 
pamięci. 
 

Od 03.06.2011 
 

X-Men: Pierwsza klasa 
Obsada: Michael Fassbender, James McAvoy  
Reżyseria: Matthew Vaughn 
dramat/akcja/fantastycznonaukowy/komiksowy, USA, 
2011 
Prequel „X-Men" skupia się na historii przyjaźni 
pomiędzy Charlesem Xavierem (później Profesor X) 
a Erikiem Lensherrem (później Magneto), kiedy razem 
uczęszczają do szkoły dla mutantów. Ich diametralnie 
różne poglądy mają ogromne konsekwencje dla szkoły 
i świata. Zanim więc stali się oni śmiertelnymi 
wrogami, byli bliskimi przyjaciółmi.   
 
Kac Vegas w Bangkoku 
Obsada: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms 
Reżyseria: Todd Phillips  
komedia, USA, 2011 
Phil, Stu, Alan i Doug udają się w podróż do 
egzotycznej Tajlandii na ślub Stu. Po niezapomnianym 
wieczorze kawalerskim w Las Vegas, Stu nie chce 
ryzykować i planuje przed weselem bezpieczne 
i spokojne późne śniadanie. Ale życie nie zawsze 
układa się zgodnie z planem. To, co wydarzyło się w 
Vegas, przeszło już do historii, ale to, co będzie miało 
miejsce w Bangkoku, wydaje się po prostu niemożliwe. 

Przyg. Sylwia Jasiak (3D) 
 

 
 


