
Słowo wstępne 

Recipe for Success 

Kochany Zośkowiczu! 

W Twoje ręce oddajemy kolejny 

numer naszej szkolnej gazetki. Pełną 

parą rozpoczynamy maj – miesiąc bar-

dzo ważny szczególnie dla maturzy-

stów, którzy niestety już niedługo 

opuszczą mury naszej szkoły. Pozosta-

li uczniowie powinni zakasać rękawy, 

ponieważ do końca roku szkolnego po-

zostały już tylko dwa miesiące. A więc 

do nauki! 

Przewodnim tematem majowej 

gazetki jest: „Recipe for success”, czyli 

sukces i wszelkie sposoby dążenia do 

niego. Aby poznać prawdziwy przepis 

na sukces koniecznie zajrzyj na stronę 

numer 4. Felieton o sposobach na osią-

gnięcie sukcesu powinien otworzyć Ci 

oczy na wszelkie możliwości. 

To wydanie jest bardzo wyjątko-

we. Zastanawiasz się dlaczego? Otóż,  

skład naszej redakcji przeszedł duże 

zmiany. Wyjątkowo w tym miesiącu  

w skład redakcji wchodzą jedynie oso-

by z klasy dziennikarsko-filmowej 1C. 

Tematyka gazetki stworzona została 

tak, aby zainspirować Cię jak najmoc-

niej do działania, abyś również i Ty 

mógł osiągnąć swój prywatny sukces! 

Specjalnie dla naszych czytelników 

przygotowaliśmy ciekawy konkurs,  

w którym do wygrania są bardzo 

atrakcyjne nagrody rzeczowe. Koniecz-

nie zajrzyj na stronę numer 6 i do-

wiedz się więcej! Równie ważnym i dla 

wielu uczniów nieznanym faktem jest 

to, że w kręgu absolwentów naszej 

szkoły jest wiele osób, które spełniły 

swoje marzenia i osiągnęły swój wła-

sny sukces. A są to m.in.:  Konrad Da-

rocha – młody, 28-letni aktor znany 

z ról w serialach: „Hotel 52” i „Klan”, 

Katarzyna Głogowska znana z roli 

w filmie „Jaskółka” czy Jacek Kwiecień 

– aktor występujący w wielu polskich 

serialach, np.: „Na Wspólnej”, „Ojciec 

Mateusz”. Ciekawostką jest, iż nawet 

przesympatyczni, doskonale znani 

nam panowie pracujący w „Zośka Cafe” 

są absolwentami LXXXVI LO. 

W majowej gazetce chcemy pod-

kreślić, iż na spełnianie marzeń nigdy 

nie jest za wcześnie, ani też za późno. 

Czytając wywiad z Julią Piotrowską – 

7-letnią aktorką, dowiesz się więcej  

o dążeniu do sukcesu (zawodowego jak 

i osobistego) w tak młodym wieku.  

Z kolei mnóstwo motywacji zaczerpnie-

cie z artykułu o drodze prowadzącej na 

szczyt, pokonywaniu własnych słabo-

ści. 

Zapraszamy do lektury! 

Wasza Redakcja 
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Większość z nas zastanawia się nad 
swoją przyszłością i nie wie, co chce robić 
dalej w życiu. Wybór odpowiedniej szkoły 
jest pierwszym krokiem do kariery. Jeśli 
mamy duże ambicje i chcemy iść na studia, 
to wtedy liceum jest odpowiednim wybo-
rem. Nasza szkoła – LXXXVI LO im. Bata-
lionu „Zośka” otwiera przed nami drzwi do 
wymarzonego kierunku studiów. Wielu ab-
solwentów „Zośki” jest teraz znanymi 
dziennikarzami czy aktorami. Jak to osią-
gnąć? Wystarczy postawić sobie cel i zacząć 
go realizować. Wszyscy mamy marzenia,  
a spełnianie ich jest potrzebą każdego czło-
wieka. 

W życiu nie chodzi tylko o szczęście  
i sprzyjający los. Kanadyjski pisarz Brian 
Tracy powiedział: „Aby więcej zarabiać, 
trzeba się więcej nauczyć”. Nauka jest pod-
stawą do osiągnięcia sukcesu. Fakt, że 
skończymy studia wcale nie oznacza, iż 
skończymy edukację - dlatego, że uczymy 
się przez całe życie. Drogę którą będziemy 
iść, musimy wybrać sami, nikt za nas życia 
nie przeżyje, dlatego wszystkie decyzje po-
winny być podejmowane przez nas samych. 
Popełniamy czasem dużo błędów, ale one 
umacniają nas i dają siłę, by podnieść się 
po bolesnym upadku. Im niżej upadniemy, 
tym bardziej boli, ale gdy odbijemy się od 
dna, to połowa sukcesu będzie za nami.  

 

 

 

 Trzeba zawsze iść do przodu z podniesio-
ną głową i uśmiechem na ustach – nieważne, 
że czujemy się bezsilni, a smutek wypełnia 
nas od środka. Swoje lęki, obawy i strach je-
steśmy w stanie pokonać, trzeba tylko chcieć. 
Ludzie są zdolni do wszystkiego, ale nic nie 
osiągniemy stojąc ciągle w jednym miejscu.      
Sukces można osiągnąć tylko poprzez ciężką 
pracę.  

Życie jest krótkie i nie powinniśmy go 
marnować. Nawet się nie obejrzymy, a bę-
dziemy jedną nogą w grobie. Dlatego teraz 
zacznijmy cieszyć się życiem i zróbmy to, co 
słuszne. Każdy w swojej głowie ma plan na 
siebie, teraz jest czas żeby zacząć go realizo-
wać. 

Droga na szczyt bywa bolesna, ale upadki 
dodają nam tylko siły do dalszej walki.  

 

 

 

 

Droga na szczyt 
Felieton Malwiny Witkowskiej 
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Życie daje Ci bolesne nauczki. Ale to ze stawiania czoła 
przeciwieństwom losu bierze się siła. Może przegrałeś  
jedną rundę, ale wiem, że wygrasz mecz.  

H. Jackson Brown 



Cześć Julka! Bardzo się cieszę, że zechciałaś 
ze mną porozmawiać. 
Ja też się cieszę i fajnie, że przeprowadzisz ze mną 

wywiad.  

  

Grałaś już w serialach i reklamach. Byłabyś  
w stanie wymienić te, które podobały Ci się 
najbardziej?  
Najbardziej podobała mi się reklama Biedronki, 

ponieważ mogłam podczas pracy na planie cały 

czas  bawić  się z koleżankami i kolegą. Reklama 

Herbapolu mi się podobała, bo cały dzień byłam na 

planie zdjęciowym i w nagrodę od pana reżysera  

dostałam cukierki i zjadłam bardzo dużo dżemu  

i miałam go na włosach i całej buzi. Tak mnie pani 

od make up’u ucharakteryzowała  oraz reklama 

Flexinovo cały dzień tańczyłam i grałam w klasy, 

było super.  

 

Jak podobała Ci się praca z ludźmi?  
Praca na planie jest bardzo fajna. Ludzie są mili  

i sympatyczni. Podczas kręcenia jednej z reklam 

chodził za mną  pan fotograf, robił mi zdjęcia   

i kręcił materiał to filmu dla agencji. To było super 

bo cały czas mnie śledził.  

 

Chodzisz na wiele castingów. Jak taki casting 
wygląda? 

Każde dziecko musi nagrać wizytówkę, czyli przed-

stawić się powiedzieć ile ma lat i co lubi robić. Póź-

niej pani albo pan reżyser daje jakieś zadanie, albo 

scenę do wykonania.  

 

A co to są za zadania lub sceny?  
To zależy do czego to jest casting, np. trzeba uda-

wać, że piję sok i  bardzo mi smakuje, albo muszę 

udawać, że jestem smutna, bo jestem chora.  

 
Czy chciałabyś być aktorką w przyszłości? 

Z jednej strony bym chciała, a z drugiej nie. Na 

pewno chciałabym zostać artystką, ale jeszcze nie 

wiem jakiej dziedziny.  

 

Czy na castingach zawarłaś jakieś przyjaź-
nie? 

Tak, i to bardzo dużo. Poznałam dużo koleżanek  

i kolegów  między  innymi Kingę, Manię, Miłosza, 

Martynkę i Eryka. Są fajnymi przyjaciółmi i lubię 

się z nimi bawić. 

Czy w najbliższym czasie wybierasz się na jakiś 
casting?  
Tak, chyba mam jakiś casting jeszcze w tym tygodniu. 

 

Lubisz chodzić na takie castingi i spotykać się  
z nowymi ludźmi? 

Tak, bardzo to lubię, ale czasami trzeba stać i długo cze-

kać na swoją kolej, aż wejdzie się do studia. Nie martwię 

się tym, bo mama zawsze bierze mi tableta i mogę  

z  koleżankami bajkę obejrzeć, a jak jest dużo miejsca to 

biegamy.  

 

Czy kiedy idziesz na casting lub nagrywać jakąś 
reklamę, denerwujesz się? 
Zazwyczaj nie, bo lubię występować przed kamerą, ale  

jak byłam już dwa razy na castingu do reklamy Kubusia 

to strasznie się bałam, nie wiem dlaczego, ale widocznie 

nie mogę reklamować tego soku (śmiech). 

 

A jak czujesz się nagrywając reklamę ze 
„sztucznymi” rodzicami czy dziadkami? 

To jest tak jak z prawdziwą rodziną wszyscy są mili  

i bawią się.  

 

Cóż, nasza rozmowa dobiega końca. Dziękuję Jul-
ko za wywiad i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się 
spotkamy.  
Ja też dziękuję za wywiad, było mi bardzo miło.  

Mała obiecująca aktorka 
Wywiad Zuzanny Tartanus 
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Jula Piotrowska – dziewczynka, która lubi jeździć na rolkach, rysować i tańczyć.  

Ma niespełna 8 lat, a jest w niej więcej potencjału niż w przeciętnym nastolatku czy dorosłym.  

Pomimo bardzo młodego wieku, jej wielką pasją jest aktorstwo. 

Julka, zdjęcie ze źródeł prywatnych 



Sukces - na pewno każdy z nas chce go 
w życiu doświadczyć. Dla jednych to pienią-
dze i awans, dla innych własna rodzina  
i dom. Każdy też zastanawia się, co trzeba 
zrobić aby go osiągnąć. Wszyscy do niego dą-
żymy i chcemy, aby przyszedł jak najszyb-
ciej, z zazdrością patrzymy na ludzi, którym 
się powodzi, zapominając o spełnieniu wła-
snych ambicji i postanowień, co przyczynia 
się do kiepskiego samopoczucia i oceny.  
W końcu kiedy często doświadczamy porażki 
niszczy to w pewnym stopniu naszą pewność 
siebie. Mam na to pewien sposób – przepis 
na sukces. 

 

Składniki:  

• 200 g determinacji ,  

• 100 g entuzjazmu,  

• 250 ml pewności siebie,  

• szczypta wyobraźni,  

• 3 łyżki wytrwałości,  

• 2 łyżki koncentracji  

• łyżeczka pozytywnego nastawienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób przygotowania:  

Zmieszaj determinacje z entuzjazmem  
i wytrwałością do uzyskania spójnej ma-
sy, po czym stopniowo dodawaj pewność 
siebie, a później pozytywne nastawienie. 
Odstaw na pewien czas masę, zmieszaj 
ze sobą wyobraźnie i koncentrację, po 
czym dodaj te dwa składniki do masy. 
Masę uformuj, aby miała idealny dla cie-
bie kształt i włóż ją do piekarnika zwane-
go życiem. Ciasto wyjmij, kiedy będzie 
miało zadowalający efekt i gotowe.  

Jest to najbardziej oczywisty ze 
wszystkich sposobów i pewnie wiele  
z was już go próbowało ale mimo iż jest 
prosty, często nie przynosi pożądanego 
efektu czy idealnej formy. Jeśli nam nie 
wychodzi, musimy próbować i stosować 
ten przepis częściej aż będziemy zadowo-
leni. Czasami zapominamy o niektórych 
składnikach, dajemy ich więcej lub 
mniej, musimy więc pamiętać aby zacho-
wać odpowiednie proporcje.  

Przepis na sukces 

Felieton Kasi Suszek 
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„Sils Maria” (tytuł oryginalny  „Clouds 
of Sils Maria”) to francusko-niemiecko-
szwajcarski film, który wszedł do polskich 
kin 20 marca 2015 r.  

Film opowiada historię znanej i lubia-
nej aktorki Marii Enders (w tej roli Juliette 
Bionche) która przeżywa lata świetności ak-
torskiej. Ma swoją asystentkę Valentine 
(grana przez znaną przez wszystkich ze 
„Zmierzchu” Kristen Stewart), z którą posta-
nawia jechać do Sils Maria (alpejskiej miej-
scowości) na zaproszenie swojego wieloletnie-
go przyjaciela, dzięki któremu zadebiutowała 
w świecie kina. Niestety, w trakcie podróży  
w Alpy, dowiadują się o śmierci przyjaciela 
reżysera. Jest to cios w serce Marii, ponieważ 
dobrze pamiętała pracę na planie filmu pt. 
„Węże Majola”, gdzie grała kobietę wykorzy-
stującą starszą szefową, z którą łączył ją  

romans. Po pogrzebie znanego reżysera do 
kobiet odzywa się młody reżyser z wizją 
zrealizowania kontynuacji filmu z Marią  
w roli starszej szefowej. Aktorka początko-
wo się zgadza, a zapoznawanie się ze sce-
nariuszem zbliża ją do asystentki.  

Film bardzo przypadł mi do gustu. 
Znakomite aktorki, piękne krajobrazy  
i wspaniała  historia — to wszystko spra-
wia, że film nikomu się nie będzie nudził. 
Zachęcam wszystkich  miłośników nieba-
nalnego kina to obejrzenia „Sils Maria”,  
na pewno nie pożałujecie. Film ten zdobył 
Cezara dla najlepszej aktorki drugoplano-
wej – Kristen Stewart i nominację do Zło-
tej Palmy na Międzynarodowym Festiwa-
lu Filmowym w Cannes. Stewart w filmie 
gra chłodną i zmysłową dziewczynę, która 
kusi swą urodą i wdziękiem. Jak dla mnie 
jest to jedna z najlepszych jej ról. Do tego 
postacią drugoplanową jest Chloe Grace 
Mortez w roli Jo-Ann Ellis, która zasłynę-
ła w filmach „Kick Ass”, „Zostań, jeśli ko-
chasz” i „Carrie”. Jest ona dopiero 18-
letnią aktorką, ale jej talent już  się  roz-
winął, a jej role są dojrzałe i świetnie za-
grane.  

Tyle doskonałych i pięknych aktorek 
w jednym filmie, że aż nie jesteśmy  
w stanie oderwać od niego oczu.  

Polecam zdecydowanie! 

Kobieta sukcesu 

Recenzja Edyty Matuszewskiej 
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Na fotografii: Juliette Bionche & Kristen Stewart 



Każda dziewczyna, kobieta, aktorka, modelka czy przeciętna Polka 

chce wyglądać dobrze każdego dnia. Dlatego większość z nas sięga po 

kosmetyki z wyższej czy niższej półki, ale jednak dbamy o siebie. 

Nasza grupa redakcyjna jest ciekawa jaki kosmetyk jest najpopular-

niejszym wśród uczniów i uczennic naszej szkoły. 

Wyślij nazwę Twojego ulubionego kosmetyku z uzasadnieniem.   

Odpowiedź możesz wysłać na nasz adres mailowy:  

zoska.kosmetyk@op.pl do dnia 27.05.2015 r. W temacie nie zapomnij 

wpisać swojego imienia i nazwiska oraz klasy.  

Nie czekaj, wymyśl coś kreatywnego i napisz do nas.  

Nasz konkurs możesz wygrać właśnie Ty!  

Na autora najciekawszej opinii czeka nagroda w postaci bonu 

do perfumerii Douglas.  

 

Konkurs! 

Zuzanna Piotrowska 
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1. Ktoś, ty i ja. 

2. Łaciate zwierzę.  

3. Część zdania. 

4. Inaczej władca. 

5. Dowódcą batalionu Zośka był  

  Ryszard ... 

6. Powstał z  brzydkiego kaczątka. 

7. Nauka o pięknie. 

8. Uczy historii w naszej szkole. 

9. Np. góralska. 

10. Przynosi dzieci. 

Kącik rozrywki — krzyżówka  
Sandra Madejska 
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Składniki: 
• 300 g ciemnej, gorzkiej czekolady (70%) 
• 225 g masła 
• 3 całe jajka 
• 1/2 łyżeczki aromatu waniliowego 
• 275 g miałkiego cukru (do wypieków) 
• 135 g mąki 
• 1/4 łyżeczka soli 
 

Wykonanie: 
• Piekarnik nagrzewam do 160 stopni. 
Formę o wymiarach 20 x 30 cm smaruję 
tłuszczem i wykładam papierem do piecze-
nia. 
• 1/3 ilości czekolady (1 tabliczkę 100 g) ścieram na tarce o grubych oczkach i odstawiam do 
lodówki. 
• Resztę czekolady łamię na kostki i rozpuszczam w rondelku razem z posiekanym na ka-
wałki masłem, na małym ogniu. Staram się nie podgrzewać zbytnio masy, tylko rozpuścić 
i odstawić z ognia. 
• Jajka ubijam na puszysto z wanilią i cukrem. 
• Dodaję masę czekoladową i razem przez chwilkę miksuję na wolnych obrotach. 
• Dodaję przesianą mąkę, sól i delikatnie i dokładnie mieszam na jednolitą masę (można 
mikserem na małych obrotach). 
• Przekładam do przygotowanej formy. 
• Posypuję startą czekoladą z lodówki. 
Piekę przez 20 minut. Wyjmuję z piekarnika i odstawiam do całkowitego wystudzenia. 

 

Źródło:  http://www.kwestiasmaku.com/desery/ciasta/czekoladowe_brownie/przepis.html  

 

Przepis na ciasto 

czekoladowe „Brownie” 
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Propozycje 

kulinarne 

Zuzanna Tartanus 


