
TRIDUUM PASCHALNE 
 

Obchód Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa 
Pana trwa trzy pełne dni, rozpoczyna się w Wielki 
Czwartek wieczorem a kończy wieczorem w Niedziele 
Zmartwychwstania Pańskiego (w świecie semickim, 
dzień zaczynał się i kończył wieczorem!). Triduum 
Paschalne jest szczytem i ośrodkiem całego roku 
kościelnego. Nie są  to zatem dni przygotowania do 
Wielkanocy, ale jest to JUŻ obchód Paschy Chrystusa. 

Wielki Czwartek – rano w katedrze biskup 
diecezjalny z udziałem wszystkich kapłanów  odprawia 
uroczystą mszę świętą, zwaną Mszą Krzyżma, podczas 
której święci Oleje używane do namaszczania chorych 
i Krzyżmo do udzielania sakramentu bierzmowania. 
Wieczorem w każdej parafii odprawiana jest Msza święta  
zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej. Kapłan naśladując 
Chrystusa może po Ewangelii umyć nogi dwunastu 
mężczyznom. Na Gloria biją wszystkie dzwony, po czym 
milkną aż do Wigilii Paschalnej. Po Mszy świętej 
w uroczystej procesji przenosi się Najświętszy Sakrament 
do tzw. Ciemnicy, gdzie wierni adorują Pana Jezusa, 
rozważając Jego cierpienia w Ogrójcu. 

Wielki Piątek – nie odprawia się mszy świętej. 
W godzinach popołudniowych wierni gromadzą się na 
nabożeństwie ku czci męki Pańskiej, podczas którego 
główny akcent położony jest na adorację Krzyża. Jest to 
najsmutniejszy dzień w ciągu całego roku. Dzień 
w którym człowiek zabija Boga. 

Wielka Sobota – nie odprawia się w kościołach 
Mszy Świętej i innych nabożeństw. Wierni gromadzą się 
przy Grobie Pańskim na rozważaniu Jego Męki i śmierci. 
Jest to dzień ciszy i skupienia. Umarł Chrystus… 

Wielkanoc – noc poprzedzająca niedzielę 
Zmartwychwstania. Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta 
noc powinna być czuwaniem na cześć Pana. Tej nocy, 
Jezus pokonał śmierć i zmartwychwstał jako pierwszy 
z umarłych. 

Wielkanoc to święto życia, nowego życia 
z Chrystusem. Czasami może lepiej czujemy się pośród 
bólu niż tam gdzie panuje radość. Niektórzy chrześcijanie 
sprawiają wrażenie, że pozostali przy Wielkim Piątku 
i nie zeszli z Kalwarii. Jeżeli chcemy, aby nasze życie 
było pełnym świadectwem  chrześcijańskim, to musi 
obejmować dwa etapy: etap Kalwarii i etap Zmartwych-
wstania. Do radości wielkanocnego poranka dochodzi się 
tylko przez ciemność Wielkiego Piątku. 

Ten kto zatrzyma się na Golgocie, spóźni się na 
spotkanie ze Zmartwychwstałym, a ten, kto odrzuca 
krzyż, nie rozpozna Zmartwychwstałego Pana, na którego 
ciele pozostają ślady gwoździ. Trudne ?.... Ale przecież 
nikt nie obiecywał, że będzie łatwo… 

Ks. Mariusz Adamczewski 
Przypominamy: 

Tegoroczne szkolne rekolekcje wielkopostne 
odbędą się w Farze w środę 25 marca o godz. 8.00. 

Zachęcamy wszystkich do udziału. 

 

KONKURS FRYZJERSKI 
ROZSTRZYGNIĘTY 

 
W czwartek 12 marca w Centrum Edukacji 

Zawodowej w Sieradzu odbył się III Międzyszkolny 
Konkurs Fryzjerski, w którym wzięli udział uczniowie 
technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej kształcący 
się w zawodzie fryzjer. 

Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą w dwóch 
kategoriach. 

W I kategorii uczennice z klas 1-2 miały zaprezento-
wać fryzurę wieczorową. Zwyciężyła Kinga Bobrowska
z klasy 2b, a kolejne miejsca zajęły uczennice ZSP Nr 1 
w Sieradzu: Angelika Młynarczyk i Maria Orłowska. 

W II kategorii uczennice z klas 3-4 zaprezentowały 
fryzury z różnych epok. Zwyciężyła Magdalena Pełka
(4H), a kolejne miejsca zajęły jej koleżanki z klasy: 
Kamila Karaczun i Dagmara Sławińska. 

Jury w składzie: p. prof. Magdalena Maciejewska 
(przewodnicząca), Katarzyna Gruszka, Monika Plewińska 
i Piotr Witczak wyróżniło ponadto Annę Andrzejak (3H).

Gratulujemy!!!
 

W NUMERZE: 
 
• O konkursach z udziałem uczniów zsz – piszemy na s. 2, 
• O filmie pt. Ida – przeczytasz na s. 3, 
• Tradycje wielkanocne – przybliżamy na s. 4, 
• Kącik kulinarny – zaprasza na s. 5, 
• O właściwej pielęgnacji dłoni – doradzamy na s. 8. 
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SPRZEDAWCA ROKU 2015 
 

 
W dniu 23 stycznia 2014 kolejny raz w naszej szkole odbył się konkurs Sprzedawca Roku 2015. Już od kilku lat 

do konkursu zapraszamy uczniów ze szkół w Błaszkach i Złoczewie. W tym roku wzięło udział 11 uczniów z III i II 
klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca. Konkurs składał się z 5 konkurencji 
(test, obsługa metkownicy, działania promocyjne, wypełnianie dokumentacji sprzedażowej i doradztwo sprzedażowe). 
Jak zawsze mogliśmy liczyć na współpracę Ochotniczego Hufca Pracy w Sieradzu reprezentowanego w tym roku 
przez Panią Martę Chudecką. W jury zasiadały również Pani Sylwia Smorawska Gierczyńska i Pani Marlena 
Woźniak. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, ale ostatecznie wybrani zostali następujący zwycięzcy: 

I miejsce: Monika Bąk III klasa ZSZ ZSP Nr 2 w Sieradzu 
II miejsce: Przemysław Ratajczyk III klasa ZSZ ZSP w Błaszkach 
III miejsce: Patrycja Frasunek II klasa ZSZ ZSP Nr 2 w Sieradzu. 
Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy upominki. Gratulujemy. 
Dziękujemy również uczniom klasy IIG, którzy przygotowali poczęstunek dla naszych gości: Patrycji Zdunek, 

Patrycji Wielowskiej, Aleksandrze Similak, Kindze Kędzi, Danielowi Wróblewskiemu i Beniaminowi Błaszczykowi. 
P. prof. Marlena Woźniak 
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OSCAR DLA „IDY” 
Film, który koniecznie trzeba obejrzeć! 

 
Ida to polsko-duński czarno-biały dramat psycho- 

logiczny z 2013 r. w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, 
który wraz z Rebeką Lenkiewicz napisał scenariusz 
filmu. Obraz koncentruje się na losach ludności 
żydowskiej w powojennej Polsce i – jako taki – 
nawiązuje do tematyki Holocaustu. Światowa premiera 
Idy miała miejsce 30 sierpnia 2013 roku, podczas 
40 Telluride Film Festival w stanie Kolorado. Polska 
premiera filmu miała miejsce 11 września 2013 roku 
w ramach 38 Festiwalu Filmowego w Gdyni. Podczas 
tego festiwalu obraz brał udział w Konkursie Głównym, 
a następnie otrzymał główną nagrodę imprezy – Złote 
Lwy. Następnie został on zaprezentowany na między-
narodowych festiwalach filmowych m.in. w Londynie,  
Warszawie, Toronto, Marrakeszu, Rotterdamie, Glas-
gow, Nowym Jorku, Helsinkach, Hongkongu, Karlowych 
Varach. 

8 sierpnia 2014 r. film został oficjalnym polskim 
kandydatem do Oscara za najlepszy film nie-
anglojęzyczny podczas 87 ceremonii wręczenia Oscarów. 
O nominacji zdecydowała komisja przy Ministerstwie 
Kultury w składzie: Filip Bajon, Katarzyna Adamik,  
Jacek Bławut, Michał Komar, Agnieszka Odorowicz,  
Anda Rottenberg, Janusz Zaorski i Marek Żydowicz.  

20 grudnia 2014 r. znalazł się na skróconej liście 
dziewięciu tytułów, które nadal ubiegały się o oficjalną 
nominację w wyżej wymienionej kategorii, natomiast 
w czwartek 15 stycznia 2015 r. film otrzymał jako 
dziesiąty polski film w historii oficjalną nominację 
do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. 
Nominowani zostali również autorzy zdjęć do filmu –
 Łukasz Żal i Ryszard Lenczewski – w kategorii naj-
lepsze zdjęcia. 

Podczas ceremonii, która odbyła się 22 lutego 2015, 
film zdobył Oscara w kategorii najlepszy film nie-
anglojęzyczny. 

Ida jest ponadto laureatem trzech Polskich Nagród 
Filmowych – Orłów, w tym dla najlepszego filmu, Złotej 
Żaby na Festiwalu Camerimage, nagrody Lux Prize – 
przyznawanej przez Parlament Europejski oraz pięciu  
Europejskich Nagród Filmowych, w tym dla najlepszego 
filmu europejskiego. Film otrzymał również dwie 
nominacje do nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej, 
oraz nominacje za najlepszy film zagraniczny do takich 
nagród jak Złoty Glob, nagroda Goya, nagroda Satelita,  
Independent Spirit Awards, David di Donatello, Guld-
bagge. 

Akcja rozgrywa się w Polsce w latach 
sześćdziesiątych XX wieku. Młoda sierota Anna 
wychowywana była w klasztorze. Zgodnie z życzeniem  
matki przełożonej Anna przed złożeniem ślubów 
zakonnych musi odwiedzić jedyną swoją krewną, siostrę 

matki – Wandę Gruz. Kobieta, stalinowska prokurator 
i sędzia, najpierw niechętnie poznaje siostrzenicę. 
Odsłania prawdę o rodzinie i wyjaśnia dziewczynie, iż ta 
jest Żydówką o imieniu Ida. Obie kobiety udają się w 
podróż w rodzinne strony dziewczyny, aby dowiedzieć 
się o losach ich rodziny. Postać Wandy (w jej roli Agata 
Kulesza) była inspirowana postacią Heleny Wolińskiej-
Brus. 

Film był kręcony w Łodzi – ul. Legionów, Rzgows- 
ka, Dowborczyków 13; Cmentarz Żydowski, cmentarz 
na Dołach przy ul. Smutnej, Klemensowie – Pałac 
Zamoyskich   (filmowy  zakon),   Mianowie,   Jeżewie,  
Dzierżanowie,  Pabianicach,  Szczebrzeszynie  oraz  w  
Zgierzu – ulica Dąbrowskiego 18, skrzyżowanie ulic 
Wróbla i Szerokiej. 

Film uzyskał dofinansowanie Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej i Łódzkiego Funduszu Filmowego, 
ponadto Duńskiego Instytutu Filmowego i Eurimages. 

Przyg. Malwina Kamiennik (4D) 
 

 

 
Szósty w roku szkolnym 2014/2015 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Malwina Kamiennik i Zuzanna 

Sobańska (4D), Anna Andrzejak (3H), Natalia Marchewa (3G), Małgorzata Szymala (3F)  i Justyna Wlazło (1D) pod opieką p. prof. Grzegorza 
Brodackiego. 
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W Wielką Sobotę, zabieramy do kościoła koszyk z pokarmami, by poświęcił je kapłan. 

Przyjrzyjmy się symbolice tradycyjnej święconki wielkanocnej. 
Dawniej wielkanocne potrawy święcone były na dworach szlacheckich – pobłogosławione zostawały 

wtedy wszystkie przysmaki, które znaleźć się miały dnia następnego na wielkanocnym stole. Dziś święcenie 
jedzenia ma charakter symboliczny i zabiera duchownym znaczenie mniej czasu: do Kościoła przychodzimy 
sami, niosąc w koszyku niewielkie ilości podstawowych składników świątecznego niedzielnego śniadania, 
będących jednocześnie, jako dary boże, odniesieniami do refleksji towarzyszących świętom. 

Tradycyjnie koszyk ozdobiony jest  zielonymi gałązkami i ozdobnymi serwetkami. W środku powinny 
znaleźć się następujące produkty: 

 

 
Chleb 

Pieczywo można udekorować krzyżem lub koroną cierniową wykonaną 
z gałązek. Symbolizuje on Jezusa i jego ciało. 

 

Pisanki 
Jajko to symbol nowego życia, oczekiwania, wiosny, zmartwychwstania 

i początku. 

 

Sól i pieprz 
Sól symbolizuje nieśmiertelność, oczyszczenie, ochronę przed zepsuciem, 

stałość życia duchowego, a także gościnność gospodarza domu oraz 
harmonię między Bogiem i człowiekiem. 

 

 
Wędlina  

Szynka bądź kiełbasa są znakiem dostatku, bogactwa i dobrobytu. 

 

Ser 
Ser symbolizuje przyjaźń między człowiekiem, a jego zwierzętami 

domowymi 

 

Chrzan 
Chrzan symbolizuje zwycięstwo nad żalem, jaki towarzyszył męce Jezusa. 

Dawniej śniadanie świąteczne rozpoczynało się spożyciem całej laski 
chrzanu – uznawano je za bardzo korzystne dla zdrowia. 

 

 

Babka  wielkanocna 
Powinna być wypiekiem domowym. Symbolizuje doskonałość i bogactwo 

umiejętności. 
 

 

Baranek 
Wykonany z masła, ciasta, cukru, czekolady lub gipsu baranek symbolizuje 

Baranka Bożego, który umarł na krzyżu za grzechy ludzi. Zając jest 
symbolem płodności, wiosny i odrodzenia. 

 

 
Woda 

Woda oznacza Ducha Świętego i oczyszczenie z grzechu. Jest znakiem 
przygotowania do nowego życia 

Przyg. Justyna Wlazło (1D)           
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KĄCIK KULINARNY ZUZI SOBAŃSKIEJ 
 

Zdrowie w sałatce 
 

Sałatka z serem pleśniowym i granatem 
 

Składniki: 
• 1 mix sałat 
• 100 g sera z niebieską pleśnią 
• 1 granat, 50 g orzechów włoskich 

• 1 czerwona cebula 
• 50 ml soku pomarańczowego 
• 2 ząbki czosnku, 1 łyżka miodu 

• 2 łyżki oliwy z oliwek 
• 1 łyżka octu balsamicznego 
• sól 

Wykonanie: 
Sałatę rwiemy na mniejsze kawałki i przekładamy do dużej miski. Ser pleśniowy kruszymy w palcach i dodajemy do 

sałaty. Cebulę kroimy w piórka. Owoc granatu obieramy. Orzechy lekko siekamy. Wszystkie składniki łączymy razem. 
Czosnek zgniatamy, a następnie bardzo drobno siekamy. Przekładamy do niewielkiej miseczki, dodajemy sok 
pomarańczowy, oliwę, miód oraz ocet balsamiczny. Całość dokładnie razem mieszamy, aż uzyskamy jednolity dressing. 
Gotowym sosem polewamy sałatkę tuż przed podaniem. 
 

Sałatka ze szpinaku, buraków i pomarańczy 
 

Składniki: 
• 4 buraki 
• 2 pomarańcze 
• 1 opakowanie szpinaku 

• 70 g sera feta 
• 50 g orzechów włoskich 
• 3 łyżeczki octu balsamicznego 

• 2 łyżeczki musztardy Dijon 
• 1 łyżeczka miodu 
• 70 ml oliwy z oliwek, sól i pieprz 

Wykonanie: 
Z jednej pomarańczy ścieramy skórkę. Przekładamy ją do niewielkiej miseczki, dodajemy ocet balsamiczny, musztardę 

Dijon i miód. Całość mieszamy trzepaczką, dodając stopniowo oliwę z oliwek. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni. Buraki nacieramy odrobiną oliwy z oliwek, oprószamy solą i pieprzem. Każdego 
buraka zawijamy w folię aluminiową i układamy na ruszcie piekarnika. Pieczemy około 60-70 minut. Wyjmujemy, 
rozwijamy z folii i odstawiamy do ostygnięcia na około 30 minut. Gdy buraki ostygną, zdejmujemy z nich skórkę i kroimy 
na plasterki o grubości około 0,5 cm. Przyprawiamy solą i pieprzem. W międzyczasie filetujemy pomarańcze, pozbawiając 
je skórki oraz błonek. Orzechy siekamy. Szpinak wkładamy do miski. Skrapiamy odrobiną przygotowanego sosu, mieszamy 
i przekładamy na talerze. Do miski, w której był szpinak wkładamy pokrojone buraki, również skrapiamy odrobiną sosu, 
mieszamy i układamy na szpinaku. Na wierzchu układamy cząstki pomarańczy, pokruszony ser feta oraz orzechy włoskie. 
Wierzch skrapiamy pozostałym sosem. 
 

Grillowana sałatka z bakłażana i pomidorów 
 

Składniki: 
• 2 średnie bakłażany 
• 200 g pomidorów koktajlowych 
• 100 g sera feta 

• 2 łyżki świeżej bazylii 
• 2 łyżki świeżej mięty 
• 1/2 cytryny 

• 2 łyżki oliwy z oliwek 
• 2 ząbki czosnku 
• ostra papryka mielona, sól 

Wykonanie: 
Bakłażana pokrój w plasterki. Każdy plasterek posmaruj za pomocą pędzelka oliwą z oliwek i grilluj na patelni grillo-

wej przez 2-3 minuty z każdej strony, aż się przyrumienią. Przełóż bakłażana do naczynia. Czosnek posiekaj. Na patelni 
rozgrzej odrobinę oliwy i podsmaż przez kilka sekund czosnek i paprykę. Dodaj sok z 1/2 cytryny, wymieszaj i gotowym 
sosem polej plasterki bakłażana. Pomidory pokrój w ćwiartki. Ser feta rozkrusz na kawałki. Dodaj wszystko do bakłażana. 
Bazylię i miętę drobno posiekaj. Ziołami udekoruj sałatkę. 
 

Sałatka z kaszy gryczanej, buraków i sera typu greckiego 
 

Składniki: 
• 2 szklanki bulionu warzywnego 
• 1 ząbek czosnku 
• 1 szklanka kaszy gryczanej 

• 5 łyżek oliwy z oliwek 
• 2 łyżeczki musztardy 
• 2 buraki, sól i pieprz 

• pęczek szczypiorku 
• 1/2 pęczka koperku 
• 50 g sera typu greckiego 

Wykonanie: 
Buraki w łupinie gotujemy do miękkości. Studzimy, obieramy z łupiny i kroimy w kostkę. Do garnka wlewamy bulion 

warzywny. Ząbek czosnku rozgniatamy, wrzucamy do bulionu i całość gotujemy, aż zacznie wrzeć. Kaszę płuczemy, 
a następnie dodajemy do gotującego się bulionu. Gotujemy pod przykryciem, aż kasza wchłonie bulion i zmięknie (w razie 
potrzeby podlewamy wodą). Zdejmujemy z ognia, mieszamy widelcem, wyjmujemy ząbek czosnku i odstawiamy. 
Musztardę mieszamy z oliwą z oliwek, przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Szczypiorek i koperek siekamy. Do kaszy 
dodajemy pokrojone w kostkę buraki, sos musztardowy. Kruszymy ser, wysypując nim wierzch, następnie posypujemy 
koperkiem i szczypiorkiem. 

Smacznego !!! 
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TARGI EDUKACYJNE 
 

W środę 25 lutego 2015 r. w sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu zostały przeprowadzone XIV Targi 
Edukacyjne. Organizatorem targów było biuro reklamy „Naszego Radia”. Celem targów jest pomoc młodzieży klas 
maturalnych w dobrym wyborze szkoły wyższej, zgodnej z zainteresowaniami i możliwościami finansowymi, a dla 
wystawców zapewnienie możliwości prezentacji uczelni i własnej oferty. Na tegorocznych targach pojawiło się wiele 
szkół z szeroką ofertą edukacyjną: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu,  Wyższa 
Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Sportowa w Łodzi, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 
Społeczna Akademia Nauk, a także Centrum Nauki i Biznesu „Żak” i Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Na targi wybrały się wszystkie klasy maturalne. Uważam, że tegoroczne targi edukacyjne przedstawiły 
interesującą ofertę szkół wyższych i wielu z nas mogło na nich znaleźć odpowiednią dla siebie szkołę, ż którą warto 
wiązać swą dalszą przyszłość. 

Malwina Kamiennik (4D) 
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RACJONALNE ODŻYWIANIE SIĘ I GOTOWANIE 
 

„Zdrowe jedzenie – mądre myślenie” 
 
W dniu 2 marca 2015 roku w naszej szkole odbył się 

kolejny raz konkurs na temat racjonalnego odżywiania się pod 
hasłem przewodnim:  „Zdrowe jedzenie – mądre myślenie”. 
W tym roku udział wzięło 19 uczniów kształcących się 
w zawodach gastronomicznych oraz 2 uczennice  z klasy 1a 
sprzedawca. Celem konkursu było kształtowanie postawy 
prozdrowotnej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży 
szkolnej. Poziom konkursu był wyrównany. Ostatecznie 
wyłoniono trzech zwycięzców: 
I miejsce: Magdalena Parzybót klasa 4G, 
II miejsce: Magdalena Mituła klasa 2a 
III miejsce: Karina Ciołek klasa 3G. 

Wszystkie trzy miejsca zostały nagrodzone upominkami 
i dyplomami. Konkurs był organizowany we współpracy 
z Ochotniczym Hufcem Pracy reprezentowanym przez Panią 
Jolantę Pietrzak. Naszą szkołę reprezentowała Pani Marlena 
Woźniak. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie również 
duże zainteresowanie konkursem.  
 

GOTOWANIE 
 

W dniu 3 marca 2015 roku OHP zorganizował w naszej 
szkole konkurs z zakresu gotowania dla klas 2a i 3a kucharz. 
Uczniowie pod opieką Pani Jolanty Pietrzak i pani Marty 
Chudeckiej próbowali swoich sił w kuchni. Dla uczniów jest 
to próba przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w 
zawodzie w kwalifikacji T.6. Liczyła się inwencja twórcza 
uczniów. Otrzymali oni produkty i sami decydowali co z nich 
powstanie. Praca przebiegała sprawnie, szybko i zgodnie 
z zasadami HACCP. Powstały dwa dania: krokiety 
z pieczarkami oraz makaron z sosem pieczarkowym. 
Wszystkie potrawy były bardzo smaczne. W konkursie wzięli 
udział: Dominika Biskupska, Magdalena Ratajczyk, Marcin 
Berger, Mateusz Paś, Dawid Zając, Bartosz Woliński. 

P. prof. Marlena Woźniak 
 

KOMUNIKATY 
 

23 stycznia minęła 110 rocznica urodzin K.I. Gałczyńskiego. 
Z tej okazji w bibliotece szkolnej można się zapoznać w wystawą 
okolicznościową poświęconą życiu i twórczości tego poety. 

Próbny egzamin maturalny został przeprowadzony we wto-
rek 17 II – z j. polskiego i w poniedziałek 9 III – z matematyki. 

W piątek 27 II z inicjatywy Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w sali 112 została przeprowadzona 
kolejna akcja poboru krwi, w której wzięło udział 24 uczniów. 

We wtorek 10 III w łódzkim kinie „Cinema City” film pt. 
Disco Polo obejrzała klasa 1H oraz p. prof. Sz. Czyż i J. Gruszka. 

W piątek 13 III uczniowie z kl. 2H i 4D wysłuchali wykładu 
prof. K. Wiaka  (KUL) pt. Skąd się wziął terroryzm? 

W środę 18 III tegoroczni maturzyści wyjechali na Jasną 
Górę wraz z wychowawcami, ks. M. Adamczewskim i p. prof. 
D. Danielewskim. 
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Zadbaj o piękne dłonie! 
 

Skóra naszych dłoni jest poddawana wielu próbom, w szczególności gdy jest zimno. Do naszego organizmu 

dostarczane jest mniej witamin przez co warstwa ochronna naszych dłoni jest dużo mniej odporna, przez co bardziej 

wrażliwa. Zwłaszcza w czasie mrozu dłonie stają się suche i zaczerwienione. Podpowiem jak w prosty sposób o nie zadbać:) 

Podstawą w pielęgnacji naszych dłoni powinien być odpowiednio dobrany krem do rąk. Warto zwrócić uwagę na 

jego właściwości ‐ krem na zimę musi spełniać określone wymogi:  

 hamować parowanie wody z zewnętrznych warstw naskórka, 

  odżywiać – powinien zawierać witaminy, 

   chronić przed utratą ciepła. 

Dobrze gdy krem jest gęsty ponieważ trwalej przylega do skóry. W domu stosuj kremy nawilżające, na dworze natomiast 

kremy tłuste, gdyż duża ilość wody w kosmetyku nawilżającym pod wpływem niskiej temperatury może marznąć i 

podrażniać skórę. 

Inną receptą na piękne dłonie mogą być domowe maseczki!  

Taki zabieg zaczynamy oczywiście od pozbycia się zrogowaciałego naskórka, aby substancje odżywcze łatwiej i szybciej 

przenikły wgłęb naszej skóry. Do tego celu możemy użyć cukru z oliwą z oliwek w formie peelingu. Po zakończeniu tej 

czynności nakładamy maseczkę. 
 

Maseczka z parafiny: 

Rozpuść kawałek parafiny (z drogerii), wstawiając naczynie do garnka z gorącą wodą. Dodaj kilka kropel witaminy A oraz 

E. Posmaruj dłonie odżywczym kremem i na moment zanurz je w ciepłej mieszance. Wyjmij dłonie, poczekaj, aż parafina 

zastygnie i zanurz dłonie jeszcze raz. Załóż foliowe rękawiczki i owiń ręcznikiem. Po 15 min. rozkrusz parafinę, a dłonie 

wytrzyj papierowym ręcznikiem. Pod ciepłą parafiną krem lepiej wnika w skórę, zmiękcza ją i wygładza, a sam wosk 

nawilża i zatrzymuje wilgoć w głębi skóry. 
 

Maseczka z oliwy i cytryny: 

Oliwę podgrzewamy (nie może być wrząca), dodajemy witaminę A i E (dostępne w aptekach, w postaci kapsułek) oraz kilka 

kropli soku z cytryny. Dłonie moczymy przez około 10 minut, następnie możemy wykonać masaż dłoni, a niewchłoniętą 

pozostałość wytrzeć za pomocą papierowego ręcznika. 

Zachęcam – spróbuj 

Ania Andrzejak (3H) 
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„STABAT MATER DOLOROSA…” 
Rys. Patrycja Żurawska 

 

JEZUS MARYJA 
ŚW. JAN EWANGELISTA MARIA MAGDALENA 
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JAKUB ŻULCZYK:  
ŚLEPNĄĆ OD ŚWIATEŁ 

 
Życie nie jest łatwe. Dorastamy, szukamy pracy, 

podejmujemy ważne decyzje. Często nawet wykształcenie 
nie jest gwarancją zatrudnienia. W takiej sytuacji znalazł się 
Jacek, młody chłopak z Olsztyna, który postanowił ułożyć 
sobie życie w Warszawie. Skończył ASP, jego perspektywy 
na przyszłość już nie były tak świetlane. Chodząc 
na imprezy poznawał wielu ludzi. Potrzebował pracy, 
pieniędzy. Odwołał się do swoich dwóch umiejętności – 
liczenia i ważenia, połączył je z różnymi znajomościami 
i stał się… dealerem kokainy. 

Jacek szybko się uczył, był sprytny, miał smykałkę do 
interesów. Szybko zyskał wielu klientów, gotówka wciąż się 
mnożyła. Podjął decyzję o wyjeździe, planował urlop, 
przerwę w nieustających telefonach i dostawach. 

Chłopak czuł się pewnie. Zajmował się tym już długi 
czas, znał ludzi z „wyższej półki”, wszystko miał uporząd-
kowane, kontrolował każdą sytuację. Przeliczył się jednak. 
Zapomniał, że jest to świat bezduszny, w którym ręka rękę 
myję, a jedyną wartością są zera na koncie. Wpakował się 
w kłopoty. Ważna osobistość otaczającej go rzeczywistości 
zostaje okradziona, ginie ogromna ilość pieniędzy oraz to-
waru. Teraz dopiero pozna realia tego świata – krew, mor-
derstwa, torturowanie, zastraszanie, manipulację. Z każdą 
chwilą traci kontrolę, wakacje będą musiały zaczekać… 

Książka ta przybliża nam świat szemranych interesów. 
Widzimy ludzi z dłońmi niemalże dopasowanymi do 
kształtu broni, których nie przeraża już dźwięk wystrzału. 
Autor w bezlitosny sposób wydaje wyrok – krytykuje naszą 
ślepą pogoń za pieniądzem, kłamstwa, wyniszczanie 
samych siebie. Pokazuje, że konsekwencje naszych czynów 
zawsze nas dopadną. I najważniejsze – udowadnia, że nawet 
w świecie tak złym jest miejsce na ludzkie odruchy – strach 
o życie własne oraz najbliższych, zwątpienie, zaufanie, 
troskę, przyjaźń czy miłość. 

Przemyślana fabuła, zwroty akcji, sieć powiązań 
między bohaterami, mocne słowa oraz dużo wstrząsającej 
prawdy. Gwarantuję, pióro Jakuba Żulczyka zostawia 
trwały ślad. Miłej lektury. 

Natalia Marchewa (3G) 
 

WŁADCA PIERŚCIENI 
 

Usiądź mój wędrowcze. Odpocznij chwilę i poznaj 
zasłyszaną ongiś przeze mnie historię. Rzecz będzie 
o sprawach niesamowitych, o dziwach, których nigdy nie 
widziałeś i wyobrazić sobie nawet nie byłbyś w stanie. 
Często magicznych i pięknych, ale też nietypowych 
i przerażających. Nie bój się przy tym przenieść duchem w 
rzeczywistość tego świata – nie pożałujesz, ale wiedz też, że 
gdy opowieści tej nadejdzie kres, Twoje życie już nigdy nie 
będzie takie samo. Do rzeczy jednak… 

Historię tę poznałam dzięki niesamowitemu i wielce 
uzdolnionemu człowiekowi nazwiskiem John Ronald Reuel 
Tolkien. Nazwał on ją Władca Pierścieni, by w gąszczu 
innych legend móc ją bez problemu rozpoznać. I to dzięki 
niemu właśnie mogę teraz przekazać Ci ogólny jej zarys… 

Jest takie miejsce, które zamieszkuje rasa niezwykła. 
Jej przedstawiciele są stosunkowo niscy, ale przy tym 

dobrze zbudowani (na ogół). Wzrok mają sokoli, podobnie 
nienaganny słuch i choć na pierwszy rzut oka zdają się nie 
grzeszyć energicznością, to są niezwykle zwinni i szybcy, 
gdy sytuacja tego wymaga. Nie noszą obuwia, a ich stopy 
pokrywa owłosienie. Wywodzą się od trzech szczepów: 
Fallohides, Harfoots i Stoors, a najliczniej zamieszkują 
w Shire. Nazywa się ich Hobbitami. 

Jednym z nich był owiany legendą Bilbo Baggins. 
Można powiedzieć, że to od niego wszystko się zaczęło, 
gdyż to on wszedł w posiadanie tego najważniejszego wśród 
Pierścieni Władzy. Przy pomocy zawiłych zagadek wywiódł 
w pole szpetnego Golluma i tym samym odebrał mu jego 
cenny nabytek, który ma niezwykłą moc – czyni swego 
posiadacza niewidzialnym. 

Jednak i Bilbo nie stał się właścicielem magicznego 
przedmiotu na zawsze. W końcu – w dużej mierze za 
sprawą czarodzieja Gandalfa – cenny pierścień trafia w ręce 
usynowionego przez Bilbo hobbita, Frodo Bagginsa. Ten 
także nie może w spokoju się nim nacieszyć, bo są tacy, 
którzy bardzo chcą mu go odebrać. Wkrótce Frodo 
zmuszony jest uciekać z Shire przed Czarnymi Jeźdźcami 
Mordoru aż do Rivendell. Tam zaś w sprawie pierścienia 
wydany zostaje  wyrok – trzeba go bezwarunkowo 
zniszczyć, by nie dostał się w ręce potężnego Saurona, 
pragnącego podporządkować sobie wszystkie istoty. Cel ten 
można osiągnąć tylko wtedy, gdy dotrze się do pewnego 
miejsca. Frodo wyrusza tam wraz ze swymi towarzyszami, 
 formując tak zwaną „Drużynę Pierścienia”. 

Dramatyczny bieg zdarzeń sprawia, że drogi 
poszczególnych członków Drużyny rozchodzą się i właśnie 
o ich losach traktuje kolejna część tej opowieści, nosząca 
tytuł Dwie wieże. Tu też śledzimy przebieg sporu Gandalfa 
ze złym duchem Sauronem, który to spór ostatecznie 
przeradza się w wielką wojnę o Pierścień. Jej przebieg 
możemy śledzić w 3 tomie historii, Powrót Króla. 

Powiesz pewnie, że to niedorzeczne? Tyle trudu, 
niesamowitych przygód, zagrożeń, ofiar, utraconego 
zdrowia (a niekiedy i życia) dla jednego pierścienia? 
Dokładnie tak! Dla jedynego w swoim rodzaju pierścienia – 
tego najważniejszego ze wszystkich. Może powiesz też, że 
wątpisz, iż dla zapoznania się z tą historią warto poświęcić 
swój cenny czas i przeczytać ponad tysiąc stron, na których 
została spisana? Nic bardziej mylnego! Zaprawdę 
powiadam Ci, że nie ma na świecie drugiej takiej opowieści, 
żadna nie jest tego warta bardziej niż Władca pierścieni. 
Dlaczego? – będziesz zapewne dopytywać. Po pierwsze, to 
wyjątkowa relacja ze względu na treść i barwny styl. Po 
drugie, wykreowany został w niej  inny, zadziwiający, 
wspaniały świat, w którego opisach można się zadurzyć. Po 
trzecie, pojawiają się w niej szczególne postacie – Hobbici, 
tak zaprezentowani, że chciałoby się ich znać, spotykać na 
co dzień – biesiadować z nimi, bawić się i słuchać ich 
opowieści. Po czwarte… Opowieść ta posiada rozliczne 
atuty, które można by długo wymieniać, a wiele z nich trud-
no wyrazić słowami. Jest też coś niepowtarzalnego – dziwna 
tęsknota, mocno dająca się we znaki po zamknięciu książki 
i przymuszająca do ponownego zanurzenia się w lekturze. 

Władca Pierścieni to klasyka literatury fantasy, 
pozycja absolutnie obowiązkowa dla każdego fana tego 
gatunku, ale także – moim skromnym zdaniem – dla 
każdego, kto uważa  się za miłośnika czytelnictwa. 

Małgorzata Szymala (3F)


