
WAKACJE TUŻ TUŻ… 
 

Czy pamiętasz jak to było 
Gdy byliśmy sam na sam? 
Bicie serca mi mówiło, 
Że dla siebie ciebie mam. 
 
Ty tuliłeś mnie w ramiona, 
Całowałeś usta me. 
Wtedy wreszcie zrozumiałam, 
Że naprawdę kochasz mnie! 

Tomkowi W. – Ewelina K. 
 

(Spisane z parapetu okna na dworcu 
kolejowym w Kaliszu 12 I 2005 r.). 

 

WAŻNE DATY: 
 

6 VI – klasyfikacja klas ZSZ kończących naukę 
w bieżącym roku szkolnym; 
10 VI – uroczystość zakończenia roku szkolnego klas 
programowo najwyższych ZSZ; 
14 VI – zakończenie wystawiania ocen w klasach 
pozostałych; 
16 VI – klasyfikacja roczna klas pozostałych; 
20 VI – posiedzenie Rady Pedagogicznej; 
22 VI – zakończenie roku szkolnego 2010/2011. 
 

 

MAJOWY PRZEDSMAK WAKACJI 

Jak było na wycieczce w Pieniny? – dowiesz się na s. 2. 
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WYCIECZKA W PIENINY 
 

W dniach 17-19 maja uczniowie z klasy I D, I L, II D, III D i III L brali udział w wycieczce szkolnej w Pieniny. 
Opiekunami wycieczki byli p. prof. B. Wysota, p. prof. R. Brzeziecki oraz p. prof. A. Krynicki. 

Pierwszym punktem naszej podróży było zwiedzanie ruin zamku w Ogrodzieńcu. Później odwiedziliśmy 
rodzinne miasto błogosławionego Jana Pawła II. Mogliśmy pomodlić się w bazylice, w której  Karol Wojtyła został 
ochrzczony. Pierwszego dnia płynęliśmy jeszcze gondolą po Jeziorze Czorsztyńskim – z Czorsztyna do zamku 
Niedzicy. Po ciężkim dniu i długiej podróży dotarliśmy w końcu do naszego pensjonatu w Szczawnicy, gdzie 
spędzaliśmy noce. 

Drugi dzień należał do wyraźnie intensywnych. Po śniadaniu udaliśmy się do Krościenka, aby od strony tego 
miasteczka zdobyć Trzy Korony (982 m n.p.m). Było bardzo gorąco, lecz i tak weszliśmy na szczyt 30 minut przed 
planowanym czasem. Odpoczęliśmy, obejrzeliśmy okolice z góry i wyruszyliśmy na Słowację. Po drugiej stronie 
Dunajca wzięliśmy udział w spływie Dunajcem – trwał on 1,5 godziny. Mogliśmy podziwiać widoki gór, a od 
flisaków usłyszeliśmy legendy oraz wiele ciekawostek. Był to przyjemny punkt programu. Po zakończeniu spływu 
wyruszyliśmy jeszcze na spacer po Szczawnicy. Będąc w pensjonacie byliśmy bardzo zmęczeni, ale zadowoleni. 

Ostatni dzień naszej wycieczki zaczął się od zwiedzania Wąwozu Homole. Potem mogliśmy jeszcze skorzystać 
z przejażdżki torem saneczkowym. Było super, przejażdżka była bardzo emocjonująca. 

Ostatnim celem naszej wycieczki był krótki pobyt w Krakowie. Nie byliśmy tam długo, ponieważ odwiedziliśmy 
dawną stolicę Polski tylko przejazdem. Część grupy poszła na Wawel do krypty pary prezydenckiej Lecha i Marii 
Kaczyńskich. Nie omieszkaliśmy też pokarmić gołębi na krakowskim rynku. 

W czasie drogi powrotnej śpiewaliśmy, śmialiśmy się i dobrze się bawiliśmy. Było to niezapomniana wycieczka 
pod wieloma względami. 
 

Humor wycieczkowy: 
 

- Patrzcie, ile owiec. 
- O! Nawet czarna jest! 
- Nie, to pies:) 
 
- Może zrobię Ci zdjęcie z panem prof. Krynickim?
- Nie wiem, czy nie jest płatne:) 

- Przed snem nie śpię. 
 
- Pelargonio, ja Cię tylko podlewam. 
 

Wąwóz Hamole. 
 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wycieczki !!! 
        

Patrycja Perka (3D) 
 

SZKOLNY KONKURS 
KRAJOZNAWCZY 

 
Tegoroczny konkurs krajoznawczy ma za sobą 

eliminacje szkolne. Do finału, który odbędzie się pod 
koniec roku szkolnego, zakwalifikowali się: Witold 
Kucharski (1L), Anna Mrozowska (2A), Patrycja Perka 
(3D), Bartosz Miksa (1L), Sylwia Jasiak (3D), Patryk 
Owczarek (1L), Ewa Balcerzak (2A), Bartłomiej Gołąbek 
(1L), Mateusz Rosiński (1L), Tomasz Rył (1D) i Mateusz 
Jasek (3D). Wymienione osoby (w większości) 
odpowiedziały poprawnie m.in. na następujące pytania: 
1. Kto jest patronem Polski? 
2. Jaka nazwa określa cmentarz żydowski? 
3. Miasto rodzinne bł. Maksymiliana Kolbe to…? 
4. Co mieści się w „kamienicy pojagiellońskiej” 
w Sieradzu? 
5. Jak się nazywa doroczny obrzęd obchodzony 24 VI? 

Może i Ty spróbujesz za rok? Na zwycięzców 
czekają cenne nagrody rzeczowe. 

P. prof. Janusz Ziarnik 
 

KONKURS O ŚW. URSZULI 
LEDÓCHOWSKIEJ 

 
We wtorek 24 maja w sieradzkim klasztorze sióstr 

urszulanek odbył się pierwszy dla szkół ponad-
gimnazjalnych konkurs o życiu i działalności św. Urszuli 
Ledóchowskiej, patronki Sieradza. Z naszej szkoły 
w konkursie tym wzięły udział: Ewa Balcerzak, 
Dominika Matusiak i Anna Mrozowska (2A) oraz Agata 
Powalska (2a), które wcześniej przeszły przez etap 
szkolny i dostały się do finału. Konkurs nie należał do 
najłatwiejszych, trzeba było wykazać się naprawdę 
szeroką wiedzą na temat naszej patronki. Maksymalnie 
można było uzyskać 33 punkty. 

W tegorocznym konkursie zwyciężyła Magdalena 
Chudowska z II LO w Sieradzu. 

Wręczenie nagród nastąpi 4 czerwca podczas 
Jarmarku Urszulańskiego. 

Dominika Matusiak & Anna Mrozowska (2A) 
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WYCIECZKA W PIENINY 
(fot. uczestników wycieczki) 
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Z DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATU 
 

Udział wolontariuszek w Europejskim Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz 
w Regionalnym Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. 
 

5 maja br. wolontariuszki z naszej szkoły pod opieką p. prof. Iwony Bednarek wzięły udział w Europejskim Dniu 
Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz w Regionalnym Dniu Treningowym Programu Aktywności 
Motorycznej Olimpiad Specjalnych zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. J. Korczaka w Sieradzu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”. 

Wolontariuszki – Patrycja Smosna, Patrycja Ciołek, Marta Wawrzyniak (1H), Marta Jamroziak, Ewa Balcerzak, 
Żaneta Olbińska, Weronika Misiak (2A) oraz Sylwia Jasiak (3D) towarzyszyły zespołom, którymi się opiekowały, 
w pochodzie pod budynek Starostwa Powiatowego, gdzie została odczytana petycja. Następnie wspierały swoich 
podopiecznych w zawodach i konkursach odbywających się Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu.  

(Ibis) 
 

 

VI SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY  
 

We wtorek 31 maja br. przeprowadzona została VI edycja szkolnego konkursu geograficznego dla klas 
pierwszych technikum z zakresu geografii fizycznej poziomu rozszerzonego oraz dla klas drugich technikum i liceum 
z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej świata, również z poziomu rozszerzonego. Łącznie w konkursie wzięło 
udział 19 uczniów: 14 z klas pierwszych i 5 z klas drugich. 

W grupie uczniów klas pierwszych zwyciężyła Martyna Rybak (1H), a kolejne miejsca zajęli: Karolina 
Mielczarek (1L), Paulina Dawiduk (1L), Dominika Wrzosek (1D), Patrycja Ciołek (1H), Kamila Wawrzyniak (1L), 
Karolina Owczarek (1D), Justyna Pyżanowska (1D), Martyna Brożyna (1D), Aleksandra Sobczak (1H), Tomasz 
Krzyminźniak (1D), Katarzyna Zajączkowska (1H), Paulina Szalińska (1H) i Aleksandra Jaros (1D). 

Wśród uczniów klas drugich zwyciężyła Paulina Kolanek (2D), a kolejne miejsca zajęli: Iwona Sojkowska (2A), 
Paweł Sobczak (2A), Dawid Nowak (2A) i Anna Mrozowska (2A). 

Zwycięzcom  z obu grup zostaje podniesiona ocena końcoworoczna na świadectwie z geografii, a także czekają 
na nich nagrody książkowe i dyplomy. Wręczenie nastąpi 22 VI podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Wszystkim uczniom którzy przystąpili do konkursu gratuluję.  
P. prof. A.Krynicki 
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CZTERY WYPRAWY I „POWRÓT DO GNIAZDA” 
 
 Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku. Wiele zmian na arenie świata i w Polsce. Obok licznych przemian 
i wielkich wydarzeń, toczą się dzieje jednego z polskich rodów…  
 Ród Bakowiczów – powrót do gniazda to wymowny tytuł książki, będącej zwieńczeniem czterech wypraw 
w poszukiwaniu korzeni, poznawaniu bliższych i dalszych krewnych, ostatecznie, otoczenie sercem i poezją 
nadwarciańskich ziem, z których wywodzi się gałąź rodu autorki pozycji – Stanisławy Kalety z Bakowiczów. Owe 
wyprawy i ich pieczołowity opis, stanowią trzon książki, precyzują cel i ukazują owoc powziętych działań. A owoc 
jest obfity. Zawiera się bowiem w ośmiu kolejnych rozdziałach, które ukazują fragmenty wspomnień nestora rodu – 
Stanisława Bakowicza, oraz przemyślenia dawnych członków rodu i współcześnie żyjących, w osobie Agnieszki 
Owczarek. Plik fotografii, map, i wspomniana już poezja, która łączy odległe od siebie ziemie okolic Krakowa 
i Sieradza. 

Zazdrosny obserwator dzieła pani Stanisławy Kalety mógłby rzec: „Ot, książka. Biografia? Proza 
z elementami pamiętnika? Rozbudowane w opisie drzewo genealogiczne? Ród Bakowiczów – powrót do gniazda to 
opowieść serca, to przewodnik dla współczesnej rodziny, który mówi o najważniejszych wartościach ludzkiego życia. 
Już w dedykacji, autorka apeluje o trzy najważniejsze wartości: Pragnę, by przyszłe pokolenia naszego Rodu 
kontynuowały chlubne tradycje naszych przodków, pod hasłem – „Bóg, Honor, Ojczyzna”.  

Współczesny świat zdaje się odchodzić od aksjologii, służyć wartościom hedonistycznym i witalnym, 
pozostawiając gdzieś w oddali rodzinę, korzenie, pamięć przodków… Autorka przemierzyła pół Polski, aby zgłębić 
wiadomości o swym rodzie. W czterech przyjazdach w okolice Sieradza oraz w licznej korespondencji, udowodniła, 
że o spójność rodziny trzeba się ciągle starać, bo współczesny świat nie prowadzi polityki prorodzinnej. Bywa dziś, że 
członkowie rodzin mieszkających w jednym mieście czy wiosce, nie utrzymują ze sobą kontaktów, nie znajdują dla 
siebie czasu, wrogo na siebie patrzą, a cóż dopiero mówić o tak odległych wyprawach w poszukiwaniu gniazda? 

Stanisława Kaleta z Bakowiczów stworzyła dzieło, które prócz podziwu, stawia pytanie, a swymi korzeniami 
sięga twórczości Karola Wojtyły, gdzie przyszły Papież zapyta w wierszu pt. Dzieci: Tego, co w was się zaczęło, 
czy potraficie nie popsuć, czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło? 

Oby ród Bakowiczów był zawsze blisko siebie. 
P. prof. Sylwia Bogumiła Dęga 

 

WAKACYJNA OSIEMNASTOLATKA 

MILENA (2a) – ur. 5 VIII 1993 r. 
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ROK 2011 – ROK CZESŁAWA MIŁOSZA 
30 czerwca upływa 100. rocznica urodzin Poety 

 
MOJA WIERNA MOWO 

 
Moja wierna mowo, 
służyłem tobie. 
Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami, 
żebyś miała i brzozę i konika polnego i gila 
zachowanych w mojej pamięci. 
 
Trwało to dużo lat. 
Byłaś moją ojczyzną bo zabrakło innej. 
Myślałem, że będziesz także pośredniczką 
pomiędzy mną i dobrymi ludźmi, 
choćby ich było dwudziestu, dziesięciu, 
albo nie urodzili się jeszcze. 
 
Teraz przyznaję się do zwątpienia. 
Są chwile kiedy wydaje się, że zmarnowałem życie. 
Bo ty jesteś mową upodlonych, 
mową nierozumnych i nienawidzących 
siebie bardziej może od innych narodów, 
mową konfidentów, 
mową pomieszanych, 
chorych na własną niewinność. 
 
Ale bez ciebie kim jestem. 
Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju, 
a success, bez lęku i poniżeń. 
No tak, kim jestem bez ciebie. 
Filozofem takim jak każdy. 
 
Rozumiem, to ma być moje wychowanie: 
gloria indywidualności odjęta, 
Grzesznikowi z moralitetu 
czerwony dywan podścieła Wielki Chwał, 
a w tym samym czasie latarnia magiczna 
rzuca na płótno obrazy ludzkiej i boskiej udręki. 
 
Moja wierna mowo, 
może to jednak ja muszę ciebie ratować. 
Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z 
kolorami 
jasnymi i czystymi jeżeli to możliwe, 
bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno. 
 

                   DAR 
 
Dzień taki szczęśliwy. 
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. 
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. 
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. 
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. 
Co przydarzyło się złego, zapomniałem. 

Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem. 
Nie czułem w ciele żadnego bólu. 
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.  
 

W MOJEJ OJCZYŹNIE 
 
W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, 
Jest takie leśne jezioro ogromne, 
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne 
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. 
 
I płytkich wód szept w jakimś mroku ciemnym, 
I dno, na którym są trawy cierniste, 
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień, 
Cyranek świsty w górze porywiste. 
 
Śpi w niebie moim to jezioro cierni. 
Pochylam się i widzę tam na dnie 
Blask mego życia. I to, co straszy mnie, 
Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni. 
 
 KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ 
 
Który skrzywdziłeś człowieka prostego 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 
Gromadę błaznów koło siebie mając 
Na pomieszanie dobrego i złego, 
 
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili 
Cnotę i mądrość tobie przypisując, 
Złote medale na twoją cześć kując, 
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli, 
 
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta 
Możesz go zabić – narodzi się nowy. 
Spisane będą czyny i rozmowy. 
 
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy 
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. 
 

          MIŁOŚĆ 
 
Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, 
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, 
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. 
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, 
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy, 
Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu. 
Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć, 
Żeby stanęły w wypełnienia łunie. 
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć: 
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. 
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GALERIA KARYKATUR 
(rys. Dominika Gruda) 

 

P. PROF. BARBARA BOCZEK P. PROF. KAROLINA SMUS 
P. PROF. SYLWIA DĘGA P. PROF. KATARZYNA KRAWCZYK 
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KĄCIK KULINARNY MILENY DZIADEK 
 

Chłodnik ogórkowy 
 
Składniki: 
• 5-7 kiszonych ogórków, 
• 2 szklanki soku z kiszonych ogórków, 
• 2szklanki bulionu warzywnego (może być z kostki), 

• 2 szklanki maślanki, 
• 1 pęczek szczypiorku, 
• kilka rzodkiewek, 

• 2 ząbki czosnku, 
• sól, pieprz, 
• estragon do smaku. 

 
Wykonanie: 

Ogórki ścieramy na tarce jarzynowej wraz z czosnkiem, zalewamy z sokiem z ogórków i zagotowujemy. 
Dodajemy bulion. Po ostudzeniu łączymy z maślanką. Dodajemy posiekaną zieleninę i pokrojoną w kostkę 
rzodkiewkę. Przyprawiamy do smaku i schładzamy w lodówce. 
 

Zupa wiśniowa 
 
Składniki: 

• ½ kg wiśni, 
• 4 szklanki wody, 

• szklanka słodkiej śmietany, 
• 3-4 łyżki cukru, 

• łyżka mąki ziemniaczanej, 
 • szczypta cynamonu, 2-3 goździki. 

 
Wykonanie: 

Wiśnie opłukujemy, obieramy z szypułek (najlepiej je wydrylować) i zalewamy w garnku gorącą wodą, gotujemy 
wraz z cynamonem i goździkami, aż owoce będą miękkie. Przecieramy zupę przez sito, tak by oddzielić pestki, 
po czym dodajemy cukier. Z ¼ szkl. ostudzonego wywaru i mąki ziemniaczanej przygotowujemy zaprawę. Wlewamy 
zaprawę do garnka z zupą i ponownie zagotowujemy (ciągle mieszając). Na koniec zaciągamy całość śmietaną. 
Podajemy z lanymi kluseczkami. 
 

Śmietanowiec 
 

Składniki: 
• 3 opakowania galaretki w różnych kolorach, 
• 2 opakowania śmietany kremówki, 

• ½ szklanka cukru, 
• 2 łyżeczki żelatyny 

 
Wykonanie: 

Przygotowujemy galaretki, a kiedy zastygną kroimy w kostkę. Śmietanę ubijamy z cukrem, dodajemy 
rozpuszczoną w odrobinie gorącej wody żelatynę (przed dodaniem do śmietany studzimy ją). Dodajemy kostki 
galaretki i całość delikatnie mieszamy. Wkładamy do małej tortownicy albo miski i wstawiamy do lodówki, żeby 
całość stężała. 
 

Smacznego!!! 
 

KOMUNIKATY 
 

30 VI upłynie 100. rocznica urodzin Czesława Miłosza. Z tej okazji w bibliotece szkolnej można zapoznać się 
z wystawą okolicznościową poświęconą życiu i twórczości poety – noblisty. 

W piątek 20 V na wycieczkę do Kliczkowa wybrała się klasa 3L wraz z wychowawczynią, p. prof. A. Jabłońską. 
W piątek 20 V na l. 3-4 uczniowie klasy 2A i 3D spotkali się z przedstawicielem banku PEKAO SA. 
W środę 1VI na wycieczkę do Zduńskiej Woli pojechali najbardziej aktywni członkowie TWI „Zamkowa 15” 

i szkolnego wolontariatu pod opieką p. prof. A. Bzdurskiej, K. Pastusiak i K. Pilc-Vinci. 
W środę 1 VI zabytki sieradzkie zwiedzała klasa 2b wraz z wychowawczynią, p. prof. M. Grzelak. 
W dniach 6 – 10 VI klasa 2a bierze udział w szkoleniu organizowanym przez OHP w Sieradzu. 

 
Dziewiąty w roku szkolnym 2010/2011 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Adrian Brzeziecki 

(2L), Milena Dziadek (2a), Emilia Gałka (2F), Dominika Gruda (2L), Dominika Matusiak i Anna Mrozowska (2A), Sylwia 
Jasiak i Patrycja Perka (3D) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego.
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ECHA STADIONÓW 
 

 
MISTRZOSTWA REJONU SIERADZKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ 

 
Zawodnikom z naszej szkoły, którzy wchodzili w skład drużyny udało się rozegrać dobry turniej. Każdy mecz, 

w którym szkolna drużyna brała udział był niezwykle ciekawy i zapewniał wiele emocji piłkarskich. 
Po przejściu przez eliminacje w powiecie, 13 kwietnia przystąpiono do rozgrywek rejonowych, w których nasz 

zespół poradził sobie również bardzo dobrze. 
W grupie eliminacyjnej zmierzyliśmy się z „Elektronikiem” Zduńska Wola i Zespołem Szkół z Lututowa. 
Oba mecze zostały przez nas wygrane różnicą jednej bramki (2 : 1). 
W skład drugiej grupy weszły następujące drużyny: LO Łask, ZSP Nr 1 w Sieradzu i LO Wieluń. 
W meczu finałowym ponownie zagraliśmy z Zespołem Szkół Nr 1 w Sieradzu. 
Nasi zawodnicy pokazali grę na wysokim poziomie. Niestety tym razem nie udało nam się wygrać tego 

spotkania, które zakończyło się wynikiem 3:2 dla „Mechanika”. Mimo to możemy cieszyć się zasłużonym       
wicemistrzostwem. 

W naszej drużynie znaleźli się: Kamil Kielek (1L), Kamil Woźniak (1L), Adrian Sroczyński (1L), Patryk Chutnik  
(1L), Norbert Rybak (2G), Paweł Sobczak (2A), Piotr Marek (2L), Kamil Musiał (2L), Mateusz Płaczek (3L), Piotr 
Kokot (4L), Piotr Kurzawa (4L), Hubert Ługowsk (3B) i Kacper Jezierski (3B). 

Opiekunem drużyny był p. prof. Marek Przybył. 
 

LEKKOATLECI NA START! 
 

Wiosna to czas biegów, rzutów i skoków. W środę 25 maja na stadionie MOSiR-u złote medale wywalczyli:  
w biegu na 3000 m – Mariusz Kikowski (3L) i w pchnięciu kulą – Bartosz Gołąb (2b). 

Wicemistrzostwo  w powiecie w biegu na 400 m wywalczył Bartosz Piłatowski (1L), a brązowy medal – Lucjan 
Lipka (1L) w biegu na 3000 m. 

Brązowy medal wywalczyła także nasza sztafeta w biegach 4 x 100 m w składzie: Sebastian Bednarek (3L), 
Mariusz Kikowski (3L), Dawid Nowak (2A) i Bartosz Piłatowski (1L). 

Gratulujemy! 
Adrian Brzeziecki (2L) 
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NA CO DO KINA? 
 

3.06.2011 
Uwikłanie 
Obsada: Maja Ostaszewska, Marek Bukowski 
Reżyseria: Jacek Bromski 
kryminał, Polska, 2011, 128 min 
Tropem sprytnego mordercy podąża cyniczny komisarz 
Smolar i nieustępliwa prokurator Agata Szacka. Duet jaki 
tworzą jest mieszanką wybuchową nie tylko ze względu 
na ich temperamenty, ale również z powodu łączącego 
ich w przeszłości romansu. Prokurator Szacka, 
prowadząc najtrudniejsze w swojej karierze śledztwo, 
dotknie historii, o których od lat krążą legendy, ale nikt 
nie spodziewał się, że mogą okazać się prawdą.   
 

10.06.2011 
Drzewo życia  
Obsada: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain 
Reżyseria: Terrence Malick  
akcja/dramat/przygodowy, USA, 2011, 138 min 
Historia Jacka - zagubionej duszy poszukującej odkryć w 
zmieniających się obrazach świata. Te według niego 
zmieniają się jednak tylko pozornie i są częścią 
odwiecznego schematu, którego wszyscy jesteśmy 
częścią. Kiedy jednak Jack zaczyna dostrzegać jak 
bardzo złożony jest otaczający go świat, każda z rzeczy 
zaczyna wydawać mu się cudem i niepowtarzalnym 
skarbem. Nowe spojrzenie pozawala mu na przebaczenie 
despotycznemu ojcu i wyruszenie własną drogą.   

 
Studentki 
Obsada: Deborah Francois, Mathieu Demy, Alain Cauchi 
Reżyseria: Emmanuelle Bercot  
dramat, Francja, 2010, 103 min 
Laura to 19 letnia studentka, która pomimo pracy na pół 
etatu nie jest w stanie opłacić rachunków za mieszkanie, 
jedzenie i studia. Sytuacja staje się na tyle ciężka, że 
zdesperowana dziewczyna odpowiada na ogłoszenie 
zamieszczone w internecie: „Joe, 57 letni mężczyzna, 
poszukuje studentki do fizycznych zbliżeń. 1000 euro za 
godzinę”. Laura decyduje się na ten jeden raz i trzy dni 
później ląduje w tanim hotelu z mężczyzną z ogłoszenia. 
Szybko zarobione pieniądze sprawiają, że dziewczyna 
wpada w pułapkę i zaczyna spotykać się z kolejnymi 
mężczyznami. 

 
29.06.2011 

Auta 2 
Reżyseria: Brad Lewis 
animacja, USA, 2011  
Kontynuacja przebojowej animacji z 2006 roku. Zygzaka 
McQuenna i jego przyjaciół czekają kolejne fascynujące 
przygody.  

 
01.07.2011 

Transformers 3 
Obsada: Rosie Huntington- Whiteley, Shia LaBeouf 

Reżyseria: Michael Bay 
akcja/fantastycznonaukowy, USA, 2011 
Autoboty dowiadują się o statku kosmicznym z planety 
Cybertron, ukrytym na Księżycu i starają się dotrzeć do 
niego przed Decepticonami. Poznanie jego sekretów 
może wpłynąć na wynik ostatecznej bitwy pomiędzy 
Transformersami. 
 
Larry Crowne - Uśmiech losu 
Obsada: Tom Hanks, Julia Roberts 
Reżyseria: Tom Hanks 
komedia, USA, 2011, 99 min 
Historia mężczyzny, który wkraczając w wiek średni, po-
stanawia znaleźć nowy pomysł na swoje życie i karierę.   
 

08.07.2011 
Arthur 
Obsada: Russell Brand, Helen Mirren 
Reżyseria: Jason Winer 
komedia, USA, 2011, 110 min 
Obraz ten ma być nową wersją komedii, w której w 1981 
roku rolę tytułową zagrał angielski komik Dudley Moore. 
Opowiadała ona o pewnym bogatym i zmanierowanym 
alkoholiku, który pewnego dnia, w bardzo nietypowych 
okolicznościach, spotyka kobietę, w której bezgranicznie 
się zakochuje. Dobrych rad na temat zdobycia ukochanej 
udziela mu pan Hobson, jego osobisty kamerdyner.   
 

15.07.2011 
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 2 
Obsada: Emma Watson, Daniel Radcliffe 
dramat/familijny/fantasy/przygodowy, USA, Wielka 
Brytania, 2011 
Ostatnia część przygód młodego czarodzieja. Harry, wraz 
z przyjaciółmi, będzie musiał stanąć do rozstrzygającego 
pojedynku ze straszliwym i rosnącym w siłę Lordem 
Voldemortem.  

Przyg. Sylwia Jasiak (3D) 
 

KONKURS DZIENNIKARSKI 
 

„Są ludzie, są miejsca…” 
 
dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
 

• Tematyka prac konkursowych: ciekawi ludzie lub 
wyjątkowe miejsca naszego regionu. 
• Forma prac: fotoreportaż, wywiad, reportaż prasowy, 
radiowy lub telewizyjny, felieton. 
 

• Kartę zgłoszeniową oraz prace należy przesyłać 
do 8 czerwca 2011 r. na adres: 
 

Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych 
98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 6. 
 

Zachęcamy do udziału!

 


