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2 „Kurier Zamkowy” nr 4/2011/2012 
 

OLIMPIADA LOGISTYCZNA 
W POZNANIU 

 
Ciekawość, niepewność, podekscytowanie – takie 

uczucia towarzyszyły uczestnikom II (okręgowego) etapu 
Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej 
już po raz czwarty przez Wyższą Szkołę Logistyczną 
w Poznaniu. W piątek 9 XII 2011 r. w Łodzi naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie z klasy 4L: Przemysław 
Kuciapa i Martyna Wiewiura. 

W zawodach pod hasłem ,,Opakowania w systemach 
logistycznych” konkurowało ponad sześciuset uczniów, 
wyłonionych spośród niemal sześciu tysięcy uczestników 
biorących udział w eliminacjach. Zawodnicy zostali 
przyporządkowani do 10 okręgów według miejsca 
zamieszkania. W okręgu łódzkim, drugim co do 
wielkości, test pisało 85 uczniów. Składał się on z 25 
pytań wielokrotnego wyboru. Wyniki II etapu zostały 
ogłoszone 20 XII 2011 r. Niestety nikt z naszej szkoły nie 
dostał się do ogólnopolskiego finału. 

Jako logistyk mogę powiedzieć, że organizacja 
takiej imprezy to spore wyzwanie. Należało tak podzielić 
uczniów z całego kraju, by każdy z nich mógł bez 
problemu dotrzeć na odpowiednią godzinę, a arkusze 
musiały być dostarczone do poszczególnych placówek 
do godziny 11. W każdym okręgu znajdował się 
przedstawiciel WSL, by osobiście dopilnować 
prawidłowego przebiegu olimpiady. Jedyne co można by 
poprawić, to przyjęcie uczestników i nauczycieli przez 
placówki – organizatorzy z Zespołu Szkół Ponadgimnaz-
jalnych nr 3 w Łodzi byli, można powiedzieć, zaskoczeni 
naszym przybyciem. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku szkoła, nauczona doświadczeniem, przygotuje się 
staranniej na przyjęcie olimpijczyków. 

Udział w OOL to także szansa na atrakcyjne 
nagrody. Między innymi darmowe studia w Wyższej 
Szkole Logistycznej w Poznaniu, płatne praktyki, 
nagrody rzeczowe oraz częściowe zwolnienie z egzaminu 
zawodowego. Jest więc o co walczyć! 

Martyna Wiewiura (4L) 
 

INNE OLIMPIADY 
 
• 9 XI 2011 r. odbył się I (szkolny) etap Olimpiady 
Wiedzy Ekonomicznej, w którym wzięło udział 16 
uczniów.  Do II (okręgowego) etapu, który odbył się 
w Łodzi, przeszli: Kesja Janik, Mateusz Jasek (4D) 
i Sylwia Mikołajczyk (3D). Czekamy na wyniki. 
• 1 XII 2011 r. w I etapie Olimpiady Przedsiębiorczości,  
wzięło udział 16 uczestników. Do II etapu zakwalifiko-
wali się: Ewelina Grzelak (3D) i Kesja Janik (4D). Drugi 
etap tej olimpiady odbędzie się 1 marca 2012 r. 
w Katowicach. 
• 8 XII 2011 r. odbył się etap edukacyjny 
Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości, 
w którym wzięło udział 12 uczniów. W dniu 12 I 2012 
został przeprowadzony etap kwalifikacyjny, w którym 

uczestniczyły: Kesja Janik, Edyta Mikołajczyk i Patrycja 
Perka (4D). Czekamy na wyniki. 
• 15 XII 2011 r. w I etapie Turnieju Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich wzięło udział 
20 uczniów. Do II etapu, który odbędzie się w Kutnie 
8 III 2012 r. zakwalifikowali się: Kesja Janik, Edyta 
Mikołajczyk i Patrycja Perka (4D) oraz Paulina Kolanek 
(3D) i Ewelina Pawlak (3F). 
• 13 I 2012 r. w Tomaszowie Mazowieckim został 
przeprowadzony etap okręgowy Olimpiady Wiedzy 
o Żywności i Żywieniu, w którym wzięli udział: 
Bartłomiej Kazimierski i Magdalena Marchewa (3G). 
 

Dziękujemy p. prof. Annie Bzdurskiej, Agnieszce 
Jabłońskiej, Renacie Miśkiewicz, Marlenie Woźniak 
i Barbarze Wysocie za opiekę nad uczniami. 

 
„BÓG SIĘ RODZI…” – JASEŁKA 2011 

 
Boże Narodzenie to magiczny i szczególny czas, w 

którym dzieją się cuda. To także czas, w którym jesteśmy 
bardziej wrażliwi, lepsi, pełni wiary i nadziei. Taka 
wspaniała atmosfera panowała także w naszej szkole. 

W czwartek 22 grudnia na sali gimnastycznej odbyły 
się jasełka. Uczniowie z klasy 2G, 2H i3F przygotowali 
przedstawienie pt. Bóg się rodzi pod kierunkiem p. prof. 
Sylwii Dęgi, Katarzyny Pilc-Vinci, Marty Siniarskiej, 
Dariusza Danielewskiego i księdza Marcina Pachlińs-
kiego. 

Jasełka podzielone zostały na scenki, każda 
dotyczyła innej sytuacji. Pokazywały one codzienne 
zachowania i postawy, które towarzyszą nam w czasie 
świąt. Organizatorzy przedstawienia zadbali także 
o idealnie dobraną scenografię i rekwizyty. Mogliśmy też 
podziwiać wspaniałą i profesjonalną grę aktorską 
naszych nauczycieli: p. prof. S. Dęgi, D. Danielewskiego 
i księdza M. Pachlińskiego. Ponadto szkolny chór 
zaśpiewał wiele ciekawych kolęd i piosenek tematycznie 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

Jasełka zostały bardzo dobrze przygotowane, 
poszczególne scenki oglądaliśmy z zainteresowaniem, 
stanowiły one dla nas okazję do wielu refleksji, 
wprowadziły nas w nastrój nadchodzących świąt. Nie 
zabrakło w nich także humoru, co uatrakcyjniało cały 
występ. 

Malwina Kamiennik (1D) 
 

DZIEŃ JUDAIZMU W SIERADZU 
 

W piątek 20 stycznia w obchodach Dnia Judaizmu 
w Sieradzu naszą szkołę reprezentowały klasy 2D i 4D 
pod opieką p. prof. A. Bzdurskiej, W. Grzesiaka, 
Z. Kołodzieja i M. Siniarskiej. Uczestnicy wysłuchali 
przemówienia Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina 
Polski, wzięli udział w ekumenicznej modlitwie 
i obejrzeli film ukazujący żydowskie wesele. 
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KONKURS CZYTELNICZY Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI BIBLII I MITOLOGII 
 

Klasa 1D 1F 1G 1H 1L 
Liczba uczestników 180,5 88,5 203 106,5 255,5 

Zdobyte punkty 22 14 27 21 28 
Średnia arytmetyczna 8,2 6,3 7,5 5,1 9,1 

Miejsce 2 4 3 5 1 
 

Najlepsi (12 pkt.): Małgorzata Popławska (1L), Natalia Smus (1L) i Mateusz Wojtysiak (1D). Gratulujemy!!! 
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KĄCIK KULINARNY MAGDALENY MARCHEWY 
 

Polędwiczki wieprzowe z jabłkami 
 
Składniki: 

Dwie grube polędwiczki wieprzowe (ok. 40 g), 
2 jabłka, 2 średnie cebule, 4 łyżki masła, łyżka oleju, 150 
ml bulionu mięsnego z kostki, łyżka maggii, biały pieprz, 
po łyżeczce suszonego tymianku i bazylii, ulubione zioła 
do dekoracji. 
 

Przygotowanie: 
Polędwiczki myjemy, osuszamy i ściągamy 

włóknistą błonkę. Kroimy w plastry grubości 1,5 cm. 
Posypujemy białym pieprzem i bazylią. Przykrywamy 
i odstawiamy do lodówki na co najmniej 2godziny. 

Cebule obieramy, przecinamy na pół i kroimy 
w grube (około 4 mm) półplasterki. Na patelni 
rozgrzewamy łyżkę oleju, dodajemy 2 łyżki masła. 
Podsmażamy mięso z obu stron (po około 1,5 min). 
Przekładamy na ogrzany talerz, przykrywamy. Na tym 
samym tłuszczu podsmażamy cebulę, dodajemy maggii, 
bulion i tymianek. Gotujemy, aż sos zgęstnieje. Pod 
koniec dosalamy do smaku. Jabłka myjemy i kroimy 
w grube (około 2 cm) plastry. Na drugiej patelni 
rozgrzewamy resztę masła i obsmażamy jabłka z obu 
stron. 

Na ogrzane talerze wylewamy po porcji sosu 
cebulowego, na nim układamy kotleciki i smażone 
jabłka. Dekorujemy ziołami. 
 

Sałatka z tuńczyka 
 
Składniki: 

Pięć jajek, puszka tuńczyka w sosie własnym, mała 
puszka zielonego groszku, jabłko lub ogórek 
konserwowy, sałata, majonez, papryka żółta lub 
czerwona, koperek lub szczypiorek. 
 

Przygotowanie: 
Jajka gotujemy na twardo, przekrawamy wzdłuż na 

pół, żółtka wyciągamy do miseczki, dodajemy 
odsączonego tuńczyka i przyprawy, mieszamy. 

Na ugotowanych białkach układamy kopczyki 
z przygotowanej masy. 

Półmisek przybieramy sałatą, układamy jajka na 
rozsypanym na sałacie groszku. 

Dekorujemy jajka papryką pokrojoną w paseczki. 
Potrawę polewamy majonezem wymieszanym 
z posiekanym jabłkiem lub ogórkiem. Przybieramy 
koperkiem lub szczypiorkiem. 
 

Rafaello 
 
Składniki: 

Trzy paczki wiórków kokosowych, 3 paczki 
krakersów, ¾ l mleka, 1 i ½ kostki margaryny, 1 i ½ 
szklanki cukru, 3 łyżki mąki pszennej, 3 łyżki mąki 

ziemniaczanej, cukier waniliowy, 3 żółtka. 
Przygotowanie: 

Żółtka ucieramy z 1 szklanką cukru i cukrem 
waniliowym, wsypujemy obie mąki i dodajemy 
1szklankę  mleka. Ucieramy. 

Resztę mleka zagotowujemy z resztą cukru 
w drugim naczyniu. Do gotującego mleka wlewamy 
utartą masę i cały czas mieszamy, aż zgęstnieje. 
Studzimy. Dodajemy 1 i ½ margaryny – miksujemy 
i dodajemy 2 opakowania wiórków kokosowych. 

Na blachę kładziemy folię aluminiową, na to 
krakersy, masę itd. Na ostatnią masę wysypujemy ½ 
opakowania wiórków kokosowych, możemy posypać też 
orzechami. 

Ciasto musi stać dwa dni w lodówce. 
 

Placek „jajko sadzone” 
 
Składniki: 

Dwie puszki brzoskwiń, 7 jajek, 25 dag masła, 35 
dag cukru, 1 cukier waniliowy, szczypta soli, 50 dag 
mąki, 1 proszek do pieczenia, skórka starta z cytryny, 
100 ml mleka, 2 łyżeczki soku z cytryny. 
 
Przygotowanie: 

Brzoskwinie osączamy. Rozbijamy 3 jajka, 
oddzielamy białka i wkładamy do lodówki. Miękkie 
masło ucieramy z 15 dag cukru, cukrem waniliowym, 
solą, całymi jajkami i żółtkami. Dodajemy mąkę, proszek 
do pieczenia, skórkę z cytryny i mleko. 

Ciasto rozsmarowujemy na blasze, na wierzchu 
rozkładamy brzoskwinie (do góry stroną wypukłą). 

Pieczemy ok. 30 – 40 minut w temp. 175 stopni. 
Schłodzone białka ubijamy, dodajemy sok z cytryny 

i resztę cukru. 
Ciasto wyciągamy z piekarnika po 15 min.; między 

brzoskwiniami rozkładamy porcje piany z białek. 
Pieczemy do końca w tej samej temperaturze. 

Podajemy z bitą śmietaną. 
 

Smacznego!!! 
 
 

KOMUNIKATY 
 

W czwartek 5 stycznia o godz. 15.30 i 17.00 odbyły 
się spotkania z rodzicami. 

W poniedziałek 16 stycznia uczniowie klasy 1H pod 
opieką p. prof. R. Brzezieckiego i R. Trojszczaka 
pojechali na wycieczkę do Łodzi, gdzie w kinie „Cinema 
City” obejrzeli film pt. Sylwester w Nowym Jorku. 

W poniedziałek 23 stycznia z inicjatywy TWI 
„Zamkowa 15” w sali 111 o godz. 9.40 z młodzieżą 
naszej szkoły spotkał się poseł na Sejm, pan Cezary 
Tomczyk. 
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WIERSZE HERMIONY 

 
Miłość 

 
Jest piękna lecz rani, zabija. 
Przez jej krainę potoki, strumienie 

          łez płyną. 
Bo ktoś zdradził, ktoś chodzi z inną. 
Miłość zabija, zadaje ból i cierpienie. 
Ja będę kochać, bo kochałam, 
kocham i byłam kochana. 
I choć oczy bym miała wypłakać, 
będę kochała. 
Bo czym by było moje życie, gdybym 
nie kochała? 
 
 

Senne marzenie 
 
Tylko Ty, tylko Ja. 
I jedno słowo: „Tak”. 
Biała suknia, biały welon. 
Dwie obrączki złote, 
już na zawsze nas łączące. 
Białe róże i jedno marzenie, 
by ten sen trwał nieskończenie. 
 
 

Zachwyt 
 
Zachwycam się Twoimi dłońmi. 
Oczami błękitnymi. 
Zachwycam się deszczem, 
który siąpi, gdy spacerujemy. 
Zachwycam się 
przyrodą, życiem. 
Zachwycam się 
Tobą. 
Moim całym życiem. 
 
 

Najpiękniejsze słowa 
 
Ja i Ty. 
Srebrny księżyc co zamyka dni. 
Nasze buzie rozespane, gdy słońce 
rano wstawać każe. 
Twoje usta, nasze dłonie 
Sakramentem połączone. 
Te spacery brzegiem morza. 
I ta gwiazda spadająca 
To są dla mnie 
Najpiękniejsze słowa. 

 

Pozaczasowy spacer 
 
Płyną 
lata, dni, minuty. 
A ja?... 
Ja jestem inna. 
Chodzę powoli nigdzie się nie spiesząc. 
Jak gdyby czas 
mnie nie dotyczył. 
Stąpam ostrożnie, 
lecz 
jakby po Ziemi nie chodząc. 
Płynę w powietrzu. 
Zapominam o świecie, 
jesiennym chłodzie i deszczu 
Napawam się tymi chwilami. 
Ulice w mojej wyobraźni 
są skąpane 
w słońcu roześmianym. 
Ludzie są inni. 
A może 
To ja się zmieniłam. 
Nie wiem. 
Deszcz gładzi mnie po policzku, 
A ja 
idę, nigdzie się nie spiesząc. 
Bo po co? 
Świat mi nie ucieknie. 
A ja?... 
Ja tak lubię patrzeć, 
Gdy kąpię się w deszczu. 
 

Wieczór 
 
Już wieczór zapada, 
a ja myślę o dniu, który właśnie przepada. 
Słońce umiera nad horyzontem, 
w plamie czerwieni oczy zamyka 
i ginie w nocy, która niebo przenika. 
Pojawia się księżyc, srebrny król nocy, 
który bajki na dobranoc opowiada. 
Jest wieczór, a ja klękam przed obrazkiem 
komunijnym i pytam: 
Od czego mam zacząć, Aniele? 
Może od tego szkolnego incydentu, 
a może od tego dnia, który właśnie 
kona? 
A więc jest wieczór, 
a ja klęczę i pytam. 
Myślę sobie, że najlepiej będzie 
Zacząć od początku. 

Czwarty w roku szkolnym 2011/12 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Patrycja Ciołek (2H), 
Emilia Duszyńska (3c), Malwina Kamiennik (1D), Magdalena Marchewa (3G), Sylwia Jasiak, Patrycja Perka (4D), Jesika 
Szewczyk (fot.), Martyna Wiewiura (4L) i Anna Wolak (2D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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WIADOMOŚCI SPORTOWE  

(na dzień 18 I 2012 r.) 
 

Siatkówka: 
 

• Siatkarki Banku BPS Fakro Muszyna pokonały na wyjeździe Crvenę Zvezdę Belgrad 3:1 (25:15, 25:15, 24:26, 
25:17) w meczu 6 kolejki grupy E Ligii Mistrzyń. To czwarte zwycięstwo mistrzyń Polski, które już wcześniej 
zagwarantowały sobie awans do fazy play off. 
• Siatkarki Atomu Trefl pokonały w Sopocie Bolero Zurych 3:2 (25:16, 23:25, 25:22, 22:25, 15:10) w meczu 6 kolejki 
Ligi Mistrzyń i w grupie C z czterema zwycięstwami zajęły drugie miejsce. Obie drużyny wywalczyły awans do 1/8 
finału tych rozgrywek. 
• Siatkarski BKS Aluprof Bielsko-Biała pokonały w środę we własnej hali rosyjską Urałoczkę Jekaterynburg 3:0 
(27:25, 26:24, 25:17) i w tzw. złotym secie 15:8 w rewanżowym meczu 1/8 finału Pucharu CEV. Bielszczanki 
awansowały do ćwierćfinału tych rozgrywek. 
• W meczu szóstej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy PGE Skra Bełchatów wygrała w Łodzi z czarnogórskim zespołem 
Budvanska Rivijera Budva 3:0 (25:16, 25:15, 25:17). Spotkanie rozegrane w łódzkim Pałacu Sportu było 
jednostronnym widowiskiem. Najsłabszy zespół grupy F nie był w stanie przeciwstawić się mistrzom Polski, którzy 
od początku dominowali na parkiecie. 
• W ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała na wyjeździe z Partizanem 
Termoelektro Belgrad 3:2 (23:25, 25:18, 20:25, 25:23, 18:16). Polska drużyna wcześniej zapewniła sobie awans 
z grupy C, ostatecznie zajęła w niej drugie miejsce. 
 

Tenis: 
 

• Agnieszka Radwańska awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open na twardych 
kortach w Melbourne Park (z pulą nagród 26 mln dol. austral.). W środę polska tenisistka pokonała tenisistkę 
z Argentyny Paulę Ormaecheę 6:3, 6:1. W trzeciej rundzie krakowianka, rozstawiona z numerem siódmym, zmierzy 
się z Galiną Woskobojewą z Kazachstanu. W czwartek drugi mecz w singlu rozegra Urszula Radwańska, obecnie 99. 
w rankingu WTA Tour. Jej rywalką będzie Rumunka Sorana Cirstea (59. na świecie), która we wtorek wyeliminowała 
Australijkę Samantę Stosur. 
 

Piłka nożna: 
 

• Piłkarska reprezentacja Polski spadła o dwie pozycje i zajmuje 68. miejsce w najnowszym notowaniu rankingu 
FIFA. W pierwszej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Nadal prowadzi Hiszpania przed Holandią i Niemcami. Polacy 
najwyżej w klasyfikacji FIFA - na 16 pozycji - znajdowali się we wrześniu 2007 roku. Od poprzedniego notowania 
drużyna trenera Franciszka Smudy nie rozegrała żadnego meczu. Mimo to wyprzedziły ją reprezentacje Salwadoru 
i Uzbekistanu. 
 

Piłka ręczna: 
 

• Reprezentacja Polski nadal w grze na mistrzostwach Europy w Serbii. We wtorek po świetnej meczu Polacy 
rozgromili Słowację (41:24) i zapewnili sobie awans do drugiej fazy. W niej trzy zespoły naszej grupy – w tabeli 
zostaną uwzględnione wyniki między nimi – zmierzą się z najlepszymi z grupy B (grają tam Niemcy, Macedonia, 
Szwecja i Czechy). Jeśli biało-czerwoni przegrają z Danią, to II rundę zaczną bez punktów, a ich szanse na awans 
do półfinału będą minimalne. 
 

Biegi narciarskie: 
 

• Ponad 200 zawodników z 21 krajów zapowiedziało już swój start w zawodach Pucharu Świata, które 17 i 18 lutego 
odbędą się w Szklarskiej Porębie. W tym gronie są wszystkie gwiazdy biegów narciarskich, na czele z Justyną 
Kowalczyk i Norweżką Marit Bjoergen. Na Polanie Jakuszyckiej nie widać jeszcze, że już za miesiąc stanie się areną 
pucharowych zmagań, ale organizatorzy zapewniają, że wszystko będzie gotowe na czas. Budżet całej imprezy 
przekroczył trzy miliony złotych, z czego 600 tysięcy zostanie przeznaczone na premie dla zawodników. Władze 
miasta są jednak przekonane, że inwestycja ta okaże się dla całego regionu bardzo korzystna. Polska gospodarzem 
zawodów tej rangi będzie po raz pierwszy w historii. 

Patrycja Perka (4D) 
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NA CO DO KINA? 
 

20.01.2012 
 
Sztos 2  
obsada: Cezary Pazura, Borys Szyc 
reżyseria: Olaf Lubaszenko 
komedia, Polska, 2012, 99 min 
Opowieść o tym, jak się podrywa na dużego fiata i jakie 
miłosne katastrofy przydarzają się zbyt pewnym siebie 
facetom. Czy Synek i Janek przekombinują i zaliczą 
wpadkę na robocie? Jeśli tak, to czy dobra „nawijka” 
uratuje im skórę? Prawdziwie męskie kino odpowie 
w końcu na pytanie: co ma zrobić facet, gdy sparzy się na 
gorącej kobiecie?.   
 
Muppety  
obsada: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper 
reżyseria: James Bobin 
komedia/familijny, USA, 2011, 98 min 
Podczas wakacji w Los Angeles, największy fan 
Muppetów Walter oraz jego brat Gary z narzeczoną Mary 
odkrywają nikczemny plan nafciarza Texa Richmana. 
Otóż zamierza on zburzyć Teatr Muppetów, aby 
wydobywać ropę, której złoże właśnie pod nim odkryto. 
Chcąc ocalić teatr i pomóc w wystawieniu największego 
przedstawienia Muppetów w historii, Walter, Mary 
i Gary muszą zebrać 10 milionów dolarów i pomóc 
Kermitowi zjednoczyć starą ekipę Muppetów, bo ich 
drogi rozeszły się dwanaście lat wcześniej. 
 
Rzeź 
obsada: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz  
reżyseria: Roman Polański 
dramat, Niemcy, Francja, Polska, 2011, 79 min 
Na osiedlowym placu zabaw dochodzi do bójki dwóch 
jedenastolatków. Podpuchnięte wargi, połamane zęby… 
Rodzice „ofiary” spotykają się z rodzicami „sprawcy” 
w ich mieszkaniu, aby w gronie dorosłych dojść 
do porozumienia. Rozmowa, która początkowo ma 
kulturalny przebieg, stopniowo zamienia się w ostrą 
kłótnię, która obnaża uprzedzenia, groteskowe poglądy 
i ograniczenia wszystkich uczestników spotkania. Nikt 
z tego grona nie uniknie rzezi. 
 

03.02.2012 
 
Idy marcowe 
reżyseria: George Clooney 
obsada: George Clooney, Ryan Gosling, Evan Rachel 
Wood 
dramat, USA, 2011, 98 min 
Film jest historią pracownika sztabu wyborczego jednego 
z kandydatów na prezydenta. Młody, pełen ideałów 

mężczyzna, wraz z rozwojem kampanii wyborczej, coraz 
bardziej zanurza się w brudny świat politycznych trików.  
 
Mój tydzień z Marilyn 
reżyseria: Simon Curtis 
obsada: Michelle Williams, Eddie Redmayne 
dramat, USA, 2011, 99 min 
Ikona seksu i blichtru Hollywood przyjeżdża 
do Londynu, aby wystąpić w filmie u boku Laurence'a 
Oliviera. Towarzyszy jej świeżo poślubiony mąż, 
dramaturg Arthur Miller, który jednak szybko wyjeżdża. 
Podczas pobytu na Starym Kontynencie, gwiazdą 
zajmuje się młody asystent reżysera Colin, który spędzi 
z nią niezwykły tydzień, za który większość oddałaby 
całe życie. Nie wszystko, co się w tym czasie wydarzy, 
zapisze się w historii, ale z pewnością pozostanie 
w sercach dwójki ludzi.   

 
Róża 
reżyseria: Wojciech Smarzowski 
obsada: Marcin Dorociński, Agata Kulesza 
dramat, Polska, 2011, 90 min 
Lato 1945 roku. Tadeusz, były żołnierz AK, któremu 
wojna zabrała wszystko i niczego nie oszczędziła, 
wędruje przez Mazury. Dociera do wdowy po 
niemieckim żołnierzu, którego śmierci był świadkiem. 
Mieszkająca sama w dużym gospodarstwie Róża 
przyjmuje Tadeusza chłodno, pozwala przenocować. 
Tadeusz odwdzięcza się za gościnę pomocą w obejściu. 
Róża, choć się do tego nie przyznaje, potrzebuje czegoś 
więcej – przede wszystkim ochrony przed szabrownika-
mi, którzy nachodzą jej gospodarstwo. Stopniowo 
Tadeusz poznaje przyczyny jej samotności... 

 
10.02.2012 

 
Żelazna dama 
reżyseria: Phyllida Lloyd 
obsada: Meryl Streep, Jim Broadbent  
biograficzny/dramat, Wielka Brytania, 2011, 105 min 
Filmowy portret Margaret Thatcher – pierwszej w historii 
Wielkiej Brytanii kobiety premier, jednej z najbardziej 
wpływowych kobiet XX wieku. 
 
Big Love  
reżyseria: Barbara Białowąs 

                  obsada: Antoni Pawlicki, Aleksandra Hamkało 
                    dramat, Polska, 2012 

Centralne postacie „Big Love” to Emilka i Maciek. Kiedy 
dziewczyna ma 17 lat poznaje starszego od siebie 
chłopaka, który wprowadza ją w świat namiętności 
i buntu wobec konserwatywnych wartości.   

Sylwia Jasiak kl. IVD 
 
 


