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Wstęp 

Witam Was kochani, w naszym przedostatnim w tym roku szkolnym 
numerze gazetki! 

Niestety, jest on także ostatnim wydaniem z nami – redaktorami, którzy 
zaczynali tworzyć gazetkę, a niedługo staną się już absolwentami tej 
szkoły. 

W felietonie z tego numeru tematem przewodnim uczyniliśmy refleksje oraz 
wspomnienia dotyczące Zośki, ludzi oraz przeżyć podczas tych 
(dobiegających już końca) trzech lat jakże ważnej nauki życia. 

Jako że jest to wydanie świąteczne, znajdziecie tu również pewną 
namiastkę świątecznej atmosfery, i parę słów o najstarszym 
i najważniejszym chrześcijańskim Święcie Wielkanocy, które jest 
upamiętnieniem śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Gorąco polecam, by czas ten osłodzić sobie pysznym przepisem 
kulinarnym, który również znajdziecie na łamach tego numeru. 

Oprócz tego zapraszam do lektury stałych rubryk: wywiad z nauczycielem 
oraz absolwentem, prezentacja uzdolnionego ucznia, krzyżówka 
i ciekawostki. 

Zapoznajcie się również z tym, co się działo ostatnio – tu: sprawozdania 
z targów edukacyjnych oraz Drzwi Otwartych naszej szkoły. 

  

Serdecznie zapraszam do czytania, uśmiechu, chwil zaciekawienia oraz 
refleksji. 

Pozdrawiamy po raz ostatni! 

  

Margarita, Piotr, Rafał 
oraz zespół redakcyjny 
 

 

 



Felieton  numeru 

  

Pożegnanie z Zośką 

Czas szybko leci. 

Nawet bardzo! 

Patrzcie, jeszcze niedawno zaczynaliśmy szkołę. 

Pierwsze lekcje, pierwsze znajomości i wszystkiego początki. 

A tu? 

Parę tygodni i już po wszystkim! 

Zakończenie liceum. 

A potem matura. 

I studia i praca i to wszystko, ta cała pełnoetatowa dorosłość. 

Tyle się działo, tyle zmieniło. 

Tyle wspomnień, przeżyć i zdarzeń. 

W tym ostatnim już felietonie pragnę podzielić się z Wami naszymi 
refleksjami na temat Zośki. 

Wspomnieniami osób, które przeżyły tu mnóstwo radości i perypetii, 
spędziły tu 3 (ewentualnie 4) lata swojego życia. 

Ludzi, którzy na zawsze zostawią tu jakąś część siebie, oraz jakiś 
sentyment do tego z reguły niepozornego miejsca. 

Szkoła. 

Gdyż szkoła to nie tylko przymusowa instytucja. 

I teraz, jako przyszli absolwenci, wreszcie możemy to dostrzec. 

Że to po prostu coś więcej. 



Ważny etap życia. 

I przywiązanie! 

Liceum dla wielu z nas było wkroczeniem w dojrzałość. 

To nauka, doświadczenia, wspomnienia, a przede wszystkim : ludzie. 

Z czym kojarzy nam się Zośka? 

Zapytałam o to wielu trzecioklasistów, a odpowiedzi z reguły były 
podobne. 

Kojarzy nam się z... 

Łamaniem bzdurnych zasad! 

Z ludźmi, którzy ją tworzą, a więc większością naszych przyjaźni 
i miłości. 

„Każdy w Zośce jest na swój własny, indywidualny sposób szalony 
w pozytywnym sensie. Można tu poszerzyć swoje znajomości i zdobyć 
grono wspaniałych znajomych i przyjaciół.” – słowa jednego 
z „Zośkowców”. 

Kojarzy się z tym, że ciężko było z niej wyjść podczas lekcji. 

Z ochroniarzami, Panią Beatką z bufetu. 

Dobrą kadrą pedagogiczną, miłymi Paniami woźnymi i szatniarkami. 

Nauczycielami z fajnym podejściem. 

Oraz ich żartami i opowieściami ze swojego życia, zawierającymi dla nas 
jakieś moralne przekazy. 

„Ludźmi do tańca i różańca i tym, że gdziekolwiek jestem - centrum, 
kawiarnia, chmielna, koncerty, karaoke, imprezy – zawsze, ale to 
zawsze, jest ktoś z Zośki !” 

Dziwacznymi zarządzeniami, identyfikatorami. 

”Będzie mi się kojarzyć z ogromnymi zmianami w moim życiu, ze 
wspaniałymi znajomymi, jakich miałem okazje poznać oraz gronem 
pedagogicznym, dzięki któremu mogłem się wiele nauczyć.” 

Z ukradkowym paleniem na schodach i wspaniałym rocznikiem…89! 



„Ludzie tu są otwarci i tolerancyjni, a po lekcjach jest nawet z kim 
pójść na piwko!” 

Innym szkoła kojarzy się z własną, etapową przemianą i całkowitą 
zmianą na lepsze. 

Z dorastaniem. 

Wspólne imprezy i (zabronione) rozmowy na lekcjach. 

„Pozytywne zakręcenie i to na wielu, wielu płaszczyznach!”. 

Niektórym szkoła ta kojarzy się z „elitą” Zośkowców. 

Ludźmi, których wszędzie jest głośno i pełno. 

Z profilem artystycznym. 

„Ogółem szkoła jest bardzo otwarta na kształtowanie młodych 
umysłów i to jest plus. Ludzie też są życzliwi, dlatego panuje tam 
dobra atmosfera! A oprócz tego wszyscy „Zośkowcy” mają szalone 
pomysły na życie, dlatego jest ona zdecydowanie odmienna od innych 
ogólniaków.” 

Bufet! 

Ciągłe spory, nawet o radiowęzeł. 

Temat „Opisz osobę wyżej” na gronie szkolnym. 

„Z atmosferą domową i zabawą, z tym, że Zośka dała mi jakieś zasady 
i szkielet społeczny, nauczyła pozytywnego cwaniactwa.” 

Pytani o zastrzeżenia, absolwenci  zwykle mówią o dużej ilości 
niepotrzebnych lekcji, do niczego nam w przyszłości nie przydatnych 
i żmudnych. 

Narzekania chłopaków na salę gimnastyczną, boisko i siłownię. 

Oraz czasami - na brak solidarności w klasie. 

Na pytania, czy szkoła ta czegoś nauczyła, każdy odpowiada 
„mnóstwa rzeczy!” 

Przede wszystkim życia. 

Jak żyć i czego unikać. 

Że systematyczność popłaca. 

Konsekwencji w swych dążeniach. 

Że trzeba być ambitnym! 

Wytrwałości oraz uporu. 

„Będzie mi brakować Zośki, jako że miała dobry klimat i mimo, że nie 
chciało się do niej chodzić to, jak już przekroczyłem jej próg, to już nie 
chciałem z niej wychodzić.” 

I myślę, że wszyscy będziemy tęsknić do Zośki i pozostanie ona 
w naszej pamięci i naszych wspomnieniach na zawsze. 

Tu zostawiamy część naszego życia i część wspomnień oraz 
najlepszych chwil. 



Tu zostawiamy niektórych ludzi. 

Doświadczenia i sentyment. 

Liceum po części nas po prostu wychowało i nauczyło wielu rzeczy – 
nie tylko wykutej wiedzy, ale i codziennych, prostych i ważnych 
wartości. 

Pokazało nam, jak mamy wkraczać w dorosłość. 

I to, jak powinniśmy stawiać czoła wszystkim przeciwnościom. 

Zośka postawiła nam na drodze wielu cudownych ludzi i podarowała 
wspaniałych przyjaciół. 

A takich wartości się nie zapomina, gdyż są po prostu bezcenne. 

  

MH 
 
  

 



 

Wywiad z … 

Wywiad   z nauczycielem 

 

W tym numerze Michał Siwek przeprowadza wywiad z panem Tomaszem 
Bartczakiem, nauczycielem języka rosyjskiego. 

  
MS: Co spowodowało że wybrał pan akurat zawód nauczyciela? 
TB: Hm, zawód można powiedzieć, że odziedziczyłem po mamie, która także była 
nauczycielem. 

  
MS: Która praca jest dla Pana przyjemniejsza: praca w liceum czy na uczelni? 
TB: Nie da się tego jednoznacznie stwierdzić, ponieważ te dwie prace są zupełnie 
inne, choć uczę tego samego. Lubię pracować i na uczelni i w „Zośce”, ponieważ jest 
dobra atmosfera i zajmuję się tym, co lubię. 

  
MS: Nadszedł czas matur. Jak pan wspomina swoją własną maturę? Jakie przeżycia 
jej towarzyszyły? 
TB: Była to na pewno zupełnie inna matura. Po czasie, wracając tam myślami, 
wspominam to bardzo mile. Towarzyszył mi stres szczególnie duży przed zdaniem 
matury z matematyki, gdyż nigdy nie byłem z niej dobry, a można powiedzieć, że 
wręcz przeciwnie. Przed innymi egzaminami były także nerwy i stres, ale nie tak 
wielkie, jak przed matematyką. 

  
MS: Jak pan wspomina tegorocznych maturzystów ? Czy łączy Pana z nimi jakiś 
sentyment? 
TB: Każdy rocznik maturalny dobrze wspominam, są wyjątki, ale wiadomo, po jakimś 
czasie zapomina się o tym. Ten rocznik szczególnie dobrze wspominam, ponieważ 
gdy oni przyszli do tej szkoły, ja zaczynałem pracę w naszym liceum. Można więc 
powiedzieć, że razem się „zestarzeliśmy”. Oni kończą szkołę, a ja zostaję. 

  
MS: Co Pana tak naprawdę zainteresowało w tym języku i kulturze, że postanowił 
Pan związać nim karierę? 
TB: Zawsze mnie pociągała kultura i literatura rosyjska. Mama mówiła mi, gdy 
wybierałem kierunek studiów, że jak chcę iść koniecznie na kierunek humanistyczny 
to, żeby to była neofilologia, a nie filologia polska. Rosyjski był zawsze moim 



konikiem, bo wszystko, co robiłem, robiłem intuicyjnie i zawsze dobrze mi to 
wychodziło. 

  
MS: Jakie są Pana wrażenia z pracy w „Zośce”? 
TB: Rok temu byłem na „zakręcie” kariery zawodowej i zastanawiałem się nad tym, 
czy nie powrócić do liceum, w którym wcześniej uczyłem („Witkacy”), czy pozostać 
w „Zośce”. Jak widać, wybrałem nasze liceum. 

  
MS: Co Pan sądzi i czy podoba się Panu atmosfera tutaj panująca oraz stosunki 
nauczycieli z uczniami? 
TB: Atmosfera w tej szkole bardzo mi odpowiada. Cieszę się, że jest profil 
artystyczny. W naszej szkole panuje życzliwość, uczniowie są sympatyczni . Czuję 
u nas wszechobecną tolerancję, co według mnie jest bardzo ważne. Nie ma u nas 
agresji i przemocy, uczniowie są dla siebie uprzejmi i pomocni. 

  
MS: W imieniu swoim i redakcji gazetki dziękuję Panu serdecznie, że zgodził się Pan 
udzielić mi wywiadu. Życzę dalszych sukcesów w pracy i przyjemnej atmosfery, co 
w dobrej pracy jest ważne. 
  
MS 



 

Wywiad    z absolwentem 

 

  

Wywiad przeprowadziliśmy z Katarzyną Barej, byłą uczennicą klasy 3bis z rocznika 
’89. 
  
RP: Zośka była Twoją szkołą pierwszego wyboru? 

  
KB: Nie, drugiego. 
  
RP: Ale nie żałujesz chyba, że tu trafiłaś? 

  
KB:  Oczywiście, że nie. Uważam, że to nawet lepiej, że tak wyszło. W sumie chyba 
jako jednej z niewielu podobało mi się w tej szkole i nie narzekałam na nią zbytnio. 
  
RP: Tęsknisz trochę za naszą szkołą? 

  
KB: Oczywiście, że tak... Najbardziej brakuje mi niektórych ludzi i śmiechów jakie 
mieliśmy. 
  
RP: Kto był Twoim wychowawcą? Jak go wspominasz? 

  
KB: Pan Wojciech. A  Sobota, hmmm… dosyć dobrze, potrafił pomóc uczniom, lecz 
był trochę wymagający, najbardziej kojarzy mi się z technikami teatralnymi, kiedy 
kazał nam montować np. przedłużacze, bądź z PO oraz bandażowaniem 
i przenoszeniem rannego. 
  
RP: A związana jest z tymi wydarzeniami jakaś zabawna historia?   
  
KB: Za długo by opowiadać, a myślę, że ludzie, bynajmniej z mojej klasy będą 
wiedzieli, o co chodzi i zapadło im to w pamięć.  
  
RP: Czy poza wiedzą wyniosłaś coś jeszcze z Zośki? Jakieś doświadczenia, coś 
zmieniła ona w Twoim życiu? 

  
KB: Poza wiedzą... oczywiście doświadczenie dotyczące występów na naszej 
szkolnej scenie... Na pewno podniosła moją odwagę i pewność siebie. 
  
RP: A miałaś jakieś złe chwile? Coś, co  źle wspominasz? 

  
KB: Myślę, że na pewno coś by się znalazło po dłuższym namyśle, ale w tym 
momencie nic sobie nie przypominam, zresztą wolę nie pamiętać o złych chwilach. 
  
RP: A co teraz robisz? Gdzie teraz się uczysz, pracujesz? 



  
KB: Nie pracuję. Studiuję na Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku 
pedagogika specjalna, ze specjalnością profilaktyka społeczna. 
  
RP:  Niedługo święta wielkanocne, może chcesz przekazać jakieś życzenia 
Zośkowcom i nauczycielom? 

  
KB: Alleluja i do przodu, a także smacznego jajka i mokrego śmigusa-dyngusa.  
  
RP: No to dzięki za wywiad i życzę mile spędzonych świąt oraz sukcesów 
w przyszłości. 
  
KB: Dziękuje, a Tobie zdanej matury na plus. 
  
  
Z Kasią rozmawiał Rafał Podgórski. 
  



 

Pożegnanie   Maturzystów 

 

Kochana przyszłości narodu polskiego! 

Wasza edukacja w 86 LO im. Batalionu 'Zośka' dobiega 
końca. Jeszcze 3 tygodnie i nie usłyszycie przez 
najbliższe kilka miesięcy budzika w poniedziałek o 6 
rano, rodziców goniących was do nauki, nie będziecie 
musieli liczyć równań kwadratowych (niesamowicie 
potrzebnych w życiu), wiedzieć co to anakreontyk, liczyć 
długości fal magnetycznych czy masy tlenu potrzebnej 
do spalenia octanu etylu. Jedni będą skakać do góry 
z radości, że to już koniec, drudzy płakać w mankiet 
koleżance z ławki, bo zdadzą sobie sprawę z tego, że to 
było kilka najlepszych lat ich życia - pierwsze miłostki, 
studniówka, 18-te urodziny, poznanie pierwszych 
oddanych przyjaciół, z którymi kontakt na pewno 
po liceum się nie urwie. Nie będzie już pani Beatki 
z bufetu z zapiekankami ' z SOSAMY?', pana 
ochroniarza sprawdzającego namiętnie identyfikatory, 
tego stresu przed klasówką czy zebraniem. Nie będzie 
już ksera zżerającego pieniądze lub wołającego 
o papier; ) Ale zamiast tego zostaną piękne 
wspomnienia, wywołujące uśmiech na twarzy, których 
nikt Wam nie jest w stanie wyrwać. Wspomnienia 
pozwolą Wam skonfrontować zmiany, jakie w Was 
zaszły, gdy będziecie posyłać własne dzieci do szkoły. 



Jak mówił Władysław Grzeszczyk w 'Paradzie 
paradoksów', wspomnienie to przemiana owocu w kwiat. 
Z ramienia reszty uczniów życzę Wam pomyślnie zdanej 
matury, dostania się na wymarzone studia, które 
pozwolą Wam wypłynąć z rozwiniętymi żaglami na 
morza karier (ducha walki, żeby wygryźć konkurencyjną 
flotę; )), że spełnicie w ten sposób siebie i będziecie 
mogli powiedzieć za kilkadziesiąt lat 'niczego nie żałuję'. 
Wkraczacie w dorosłość - założycie rodziny, pójdziecie 
do pracy, ale nie zapominajcie - dojrzałość to pewna 
mądrość życiowa oparta na wewnętrznej wolności, 
a starość to stawianie sobie niepotrzebnych ograniczeń 
i uleganie sztywnym konwenansom, zgorzknienie wobec 
świata, który nie zaspokoił nas tak, jak by się chciało.  

  

B. 



 

Pożegnanie 

Maturzystów-Redaktorów 

 
 

BOBER, MAGIE I KACZOR 

Wśród tych, którzy w tym roku opuszczają już mury naszej 

szkoły są również nasi redakcyjni koledzy: Margarita, Piotr 

i Rafał. To oni – na początku tego roku szkolnego - zaczynali 

tworzyć  naszą gazetkę. We wszystkich jej wydaniach Margarita 

zachęcała Was w „Słowie wstępnym” do lektury gazetkowych 

artykułów, a w swoich felietonach poruszała zarówno te lżejsze 

jak i poważniejsze tematy, które zawsze zmuszały do refleksji 

i wymiany poglądów z innymi czytelnikami. To ona, wspólnie 

z Piotrem, przeprowadziła pierwszy wywiad z nauczycielem, 



panem Romanem Górskim oraz z absolwentem, Łukaszem 

Kieszkowskim. Zawsze służyła pozostałym redaktorom radą, 

doskonale zna bowiem nasze „zośkowe podwórko” i jego 

zainteresowania oraz potrzeby. Piotr we wszystkich numerach 

gazetki zachęcał czytelników do gotowania i pieczenia. Mamy 

nadzieję, ze wypróbowaliście jego wspaniałe przepisy. Rafał, 

który dołączył do zespołu trochę później, przejął zadanie 

wyszukiwania absolwentów, którzy wspominali na łamach 

gazetki swój czas spędzony w naszej szkole.  

Kochani - dziękujemy  Wam bardzo za pomysły, czas i energię 

włożone w tworzenie gazetki. Dzięki Wam gazetka „ruszyła 

do przodu”. Mamy nadzieję, że już jako absolwenci będziecie 

zaglądać na internetową stronę szkoły i oczywiście do gazetki, 

a my ze swojej strony obiecujemy, że dołożymy starań, aby 

kolejne numery były coraz ciekawsze. 

  

Dziękujemy i trzymamy za Was kciuki na maturze! 

  

Redakcja „Świata wg Zośki”: Asia, Michał, Asia, Edyta oraz Anna 

Lewicka-Maciejewska 



 

Z życia szkoły 

Dzień Otwarty: Relacja 

 

 21 marca, godzina 9.30, sobota … Zazwyczaj o tym czasie w soboty kamery 
szkolnego monitoringu zapisują przelatującą korytarzem muchę, naszego stróża lub 
czasami szkolnych artystów przygotowujących właśnie przedstawienie. A tymczasem 
dziś wielkie zamieszanie. Korytarzem przelatują tym razem ubrani w białe fartuchy 
chemicy, obładowani nauczyciele dźwigający w jednej ręce laptop, w drugiej 
projektor, uczniowie z ekranami i elementami wystroju klas, ktoś dźwiga rower 
treningowy. Pan Bronche wyjmuje z szafy zaprzyjaźniony z uczniami szkielet, pani 
Smak sprawdza, czy skamieniałości na wystawie poustawiane są we właściwej 
kolejności. Informatycy kontrolują, jak działają komputery. Panie z sekretariatu 
kończą dodrukowywać ulotki informacyjne. Wszystko gotowe, można zaczynać. Pod 
szkołę podjechała na sygnale karetka pogotowia. Czyżby w tym zamieszaniu komuś 
coś się stało? Wychodzący z karetki pracownicy służby zdrowia nie spieszą się 
jednak z pomocą … To my – uczniowie i pracownicy szkoły – tym razem będziemy 
komuś ratować życie, oddając swoją krew. Ale otwarcie w szkole punktu 
krwiodawstwa to nie jedyna przyczyna tego zgiełku. Dzisiaj przychodzą do nas 
GIMNAZJALIŚCI (z rodzicami), którzy może od września będą naszymi szkolnymi 
kolegami (i uczniami). Chcemy więc pokazać się z jak najlepszej strony, aby 
„narybek” mógł się przekonać, że jeśli mają wybrać dla siebie jakieś liceum, to tylko 
to LXXXVI … 

O godzinie 10.00 pani Dyrektor wita zebranych w sali gimnastycznej kandydatów, 
przedstawia przyszłych wychowawców, informuje o profilach otwieranych klas, a pan 
Kur prezentuje film o naszej szkole.  

Po spotkaniu, razem z Gimnazjalistami udajemy się do sal. W każdej coś się dzieje... 
W punkcie informacyjnym dla kandydatów do klasy artystycznej tłumy podziwiają 
stroje sceniczne,  dowiadują się o możliwościach rozwoju zainteresowań związanych 
ze sztuką. Przyszli uczniowie klasy I B obserwują pracę ze specjalnym programem 
komputerowym dla matematyków, obserwują jak na co dzień wykorzystuje się 
zasady fizyki, oglądają przeprowadzane przez uczniów lekcje informatyki. 
W punktach informacyjnych klas społecznej (I C) i klasycznej (I E) zapoznajemy się 
m.in. z podstawami nauczanych w nich języków – słowackiego i łaciny, słuchamy 
hiszpańskich piosenek, śpiewanych przez naszych kolegów. W punkcie klasy I D 
kandydatów wita wspomniany już szkielet (nie do końca wiadomo, czy to „on” 
czy „ona”), a uczniowie obecnych klas biologiczno-chemicznych odpowiadają 
na wszystkie pytania. W sali chemicznej nasi uczniowie pod opieką pani Gochny, 
niczym magowie, wyczarowują z probówek różne dziwne substancje (na razie nie 
udało im się uzyskać złota, ale próby nadal trwają). Przyszli lingwiści i podróżnicy 
(klasa I E) oglądają wystawę skał i minerałów, mogą uczestniczyć  w konkursie 
językowym. Kandydaci do klasy sportowej (I G) mierzą sobie tętno przed i po wysiłku 



(jazda na rowerze), aby sprawdzić swoje predyspozycje do tej klasy – 10 godzin wf 
w ciągu tygodnia to przecież nie lada wyzwanie.  

W międzyczasie uczymy się, jak przygotować prezentację, jak pisać wypracowania, 
dowiadujemy się, jak  i w co zainwestować, słyszymy o komunikacji społecznej, 
poznajemy (przepraszam – przypominamy sobie) polskich królów elekcyjnych oraz 
„ojców” Unii Europejskiej, bierzemy udział w zawodach sportowych. Możemy też 
uczestniczyć w próbach artystycznych, warsztatach tanecznych i zobaczyć efekt 
końcowy, czyli przedstawienia. 

Jeśli stan zdrowia nam tylko pozwala, ustawiamy się przed punktem krwiodawstwa, 
wypełniamy stosowne oświadczenia i „użyczamy” potrzebującym krwi. Przykład daje 
sama pani Dyrektor. Dla zregenerowania sił dostajemy słodkie czekoladki. 
Zebraliśmy ponad 8 litrów krwi! „Sponsorom” życia – dziękujemy. 

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom i uczniom, bez których Dzień otwarty 
nie mógłby się przecież odbyć. 

Oj, działo się, działo… Gimnazjaliści, zaopatrzeni w ulotki informacyjne, pełni wrażeń, 
udali się do domów. Teraz mają czas na przemyślenia. Mamy nadzieję, że jednak 
dołączą do zespołu „Zośki”. 

ALM 
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Targi  edukacyjne 

SPRAWOZDANIE Z TARGÓW EDUKACYJNYCH EXPO 2009 

Odbywające się corocznie na 

początku marca targi edukacyjne 

na dobre wprowadziły się już 

do kalendarza ważnych imprez 

edukacyjnych w Warszawie. W tym 

roku targi odbyły się w dniach 5-

7.03.2009, tradycyjnie w centrum 

wystawowym EXPO XXI przy ul. 

Prądzyńskiego 12/14. Według 

nieoficjalnych danych tym razem 

targi odwiedziło ponad 50 000 

osób, wśród nich całe rzesze 

gimnazjalistów. Nasza szkoła, 

podobnie jak w latach ubiegłych, 

wzięła w nich udział. 

W środę, 4 marca, podobnie jak 

ponad setka innych szkół średnich, LXXXVI LO przygotowało swoje stoisko. 

Wspólnie z nauczycielką wychowania fizycznego, panią Joasią Mitek oraz 

uczennicami klas 3b i 3d przygotowaliśmy nasze stoisko dla zwiedzających. 

Dominował kolor czarny. Na ścianach umieściliśmy różne atrybuty związane 

z „Zośką”, zarówno historyczny hełm z czasów powstania, jak i koło ratunkowe, 

nawiązujące do tego, że od września 2009 roku planujemy otwarcie klasy pływackiej.  

W czasie targów nasi uczniowie i dyżurujący nauczyciele rozdawali ulotki o szkole 

oraz udzielali szczegółowych informacji na temat planowanych klas w roku szkolnym 

2009/2010. Zainteresowanie było duże, ulotki rozchodziły się bardzo szybko. 

Gimnazjaliści jak i ich rodzice najczęściej pytali o progi punktowe, języki obce, 

zajęcia pozalekcyjne oraz …dojazd do szkoły. Tradycyjnie największym 

zainteresowaniem cieszyła się klasa artystyczna. Dodatkowo osoby zainteresowane 



wyborem naszej szkoły mogły obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą 

historię naszego LO oraz film o życiu szkoły. Ponadto wyświetlane były fragmenty 

przedstawień teatralnych, tanecznych i muzycznych przygotowywanych przez naszą 

młodzież pod opieką nauczycieli przedmiotów artystycznych.  

W tym roku hasłem przewodnim naszej szkoły było proste pytanie „Czy zagrasz 

z nami w Zośkę?” Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ofertą naszego liceum, 

można przypuszczać, że chętnych do gry w tym roku nie zabraknie. Było to zresztą 

widać w czasie zorganizowanego w dniu 21.03.2009 roku Dnia Otwartego dla 

kandydatów, w czasie którego kandydaci do naszego liceum mogli na własne oczy 

zobaczyć nie tylko szkolny budynek ale również wziąć udział w wielu lekcjach 

pokazowych, zawodach, konkursach, próbach i przedstawieniach. 

Pomimo, że targi i Dzień Otwarty są już za nami, dalej zamierzamy zachęcać do „gry 

w Zośkę”, m.in. przez ogłoszenia w gimnazjach, organizowanie różnych otwartych 

imprez, takich jak chociażby Przegląd Inicjatyw Teatralnych i zaproszenie do ich 

obejrzenia. Staramy się również utrzymywać dobry kontakt z naszymi absolwentami, 

którzy są bezpośrednimi akwizytorami opinii o naszej szkole. Na bieżąco 

aktualizujemy również naszą szkolną stronę internetową, na której kandydaci mogą 

znaleźć informacje o regulaminie rekrutacji, proponowanych klasach, zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz szereg różnych ciekawostek z życia szkoły. Mamy 

nadzieję, że podejmowane przez nas wysiłki, na różnych obszarach promocji 

przyniosą oczekiwany efekt. 

 Piotr Kur (lider promocji szkoły) 

  



 

Mam talent 

Mijamy ich na szkolnym korytarzu. Na pierwszy rzut oka niczym nie różnią 
się od pozostałych uczniów, a jednak…. Mają swoje pasje, które połączone 
z wrodzonym talentem, czynią z nich osoby wyjątkowe. 

W tym numerze przedstawiamy Kasandrę Kalwasińską z klasy Ia. 
Kasandra od 11 lat interesuje się aktorstwem. Jej ostatnimi sukcesami są 
m.in. „Przegląd małych form artystycznych”, w których zajęła pierwsze 
miejsce; „Festiwal małych form teatralnych”, w których otrzymała 
wyróżnienie, czy też „Międzyszkolny konkurs poezji o Katyniu”. 

  

JO: Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z aktorstwem? 

KK: Kiedy skończyłam 5 lat i po raz pierwszy poszłam do teatru. Jego magia tak 
mnie zachwyciła, że zażądałam, by mama zapisała mnie na zajęcia teatralne. 
  
JO: Co najbardziej podoba Ci się w byciu aktorem? 

KK: Najbardziej podoba mi się, że można być dosłownie KAŻDYM, spróbować 
różnych osobowości… sprawdzić się… Po za tym ten dreszczyk emocji, gdy 
wychodzi się na scenę. EH => 

  
JO: Czy aktorstwo utrudnia naukę w szkole? 

KK: Zależy dla kogo =) Mnie raczej nie =) choć oczywiście wolałabym być na próbie 
do jakiegoś spektaklu niż na fizyce =) 
  
JO: Czy wiążesz z tym przyszłość? 

KK: Tak. Będę starała dostać się na studia aktorskie…Czy się uda? Zobaczymy… 

  
JO: Czy grasz na deskach Teatru? Jeśli tak,  to gdzie? 

KK: Uczęszczam na zajęcia pozalekcyjne w zasadzie od 5 roku życia… Scena to 
magiczne miejsce…=) 
  
JO: Jakie odniosłaś sukcesy?  
KK: Raczej niewielkie =) Kilka nagród za konkursy recytatorskie i kilka za festiwale 
teatralne…Ale zwykle to zasługa całej grupy, a nie jednego aktora. Wszystkie role są 
ważne. 
  
Wywiad przeprowadziła JO. 
  

  



 

Ciekawostki wielkanocne 

Przedstawiamy Wam tradycje i obyczaje świąteczne 
obchodzone w krajach, których języków uczymy się 
w naszej szkole. 

    Niemcy 

Wielkanoc zaczyna się świętem w Wielki Piątek. Szczególnie uroczyście obchodzona 
jest niedziela i poniedziałek, nie związany jednak w krajach niemieckojęzycznych 
ze zwyczajem "lanego poniedziałku". Charakterystyczny dla Świąt Wielkanocnych 
jest w tych krajach bukiet Wielkanocny. Są to zielone gałązki przybrane 
wydmuszkami i postawione w wazonie. Przybrany też bywa np. krzak przed domem 
w ogródku. Ważnym elementem dekoracji wielkanocnego stołu jest zajączek, który 
może być z cukru, czekolady czy z materiału. Według tradycji pisanki są chowane 
w specjalnych gniazdach, ukrywanych w mieszkaniu lub w ogrodzie. Natomiast 
głównym zajęciem dzieci w niedzielę wielkanocną jest ich szukanie. Na Wielkanoc 
daje się także często drobne prezenty. Są one przeważnie umieszczane w dużych, 
barwnych jajkach z tektury. Kulminacyjnym punktem obchodów Świąt Wielkanocnych 
w Niemczech jest Wielki Piątek. Jest on dniem ustawowo wolnym od pracy 
i przeznaczonym na wspólne modlitwy w kościołach towarzyszące złożeniu Pana 
Jezusa do grobu. Po zakończeniu nabożeństwa, wierni zapraszani są przez księdza 
do sali katechetycznej na agapę. Jest to wspólny symboliczny posiłek składający się 
z chleba, wina oraz wody. W domach niemieckich nie przestrzega się rygorystycznie 
zasad ścisłego postu, a na stołach pojawia się tradycyjna ryba i jaja w kwaśnym 
sosie obok codziennych potraw. 

W Wielką Sobotę wieczorem przed kościołami katolickimi rozpalane są ogromne 
ogniska. Następuje poświęcenie ognia, sprowadzenie go do kościoła i zapalenie 
świecy paschalnej, a następnie obdarowywanie ogniem wiernych, którzy za pomocą 
swoich świec wielkanocnych zabierają go do domów, aby w czasie świąt towarzyszył 
im przy posiłkach.  

Poniedziałek Wielkanocny jest dniem wypoczynku, odwiedzania rodzin i znajomych. 
Z Wielkanocą wiąże się ogień wielkanocny i świeca wielkanocna. Symbolizuje ona 
Jezusa Zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. W licznych 
ludowych obyczajach wiosennych zachowały się motywy mistyczne 
i przedchrześcijańskie, do których dołączono później symbolikę chrześcijańską. Dwa 
centralne symbole to jaja wielkanocne i zając wielkanocny. Według prastarych 
wierzeń jajko jest źródłem wszelkiego życia. Zając uważany jest za symbol płodności. 
Od wielu wieków jaja wielkanocne maluje się na kolorowo. W niedzielę wielkanocną 
rodzice chowają pomalowane jaja, zajączki z czekolady oraz  inne słodycze, a dzieci 
szukają ich w mieszkaniu lub ogrodzie. 

http://www.zoska.home.pl/gazetka3Kwiecien/PDF/Niemcy.pdf
http://www.zoska.home.pl/gazetka3Kwiecien/PDF/Niemcy.pdf


 

 

    Anglia 

Wielkanoc w Anglii wiąże się z 4 dniami wolnymi od pracy, większość mieszkańców 

poświęca czas na wielkanocne zakupy, w poniedziałek bowiem rozpoczynają się 

wyprzedaże i wyjazdy za miasto. Popularną rozrywką są również wyjścia do pubów. 

Dodatkowo w czasie świąt przygotowuje się kosze z przysmakami które zabiera się ze sobą 

na wypad do parku czy wyjazd za miasto. W niedzielny poranek dzieci są uszczęśliwiane 

wielką ilością słodyczy, zazwyczaj mają one formę wielkich jaj, wykonanych z czekolady, 

a dodatkowo są jeszcze wypełniane. Ciekawą tradycją wysp brytyjskich są wyścigi w turlaniu 

jajek tzw. Egg Roling. Jajko powinno jak najszybciej dotrzeć do mety z nietkniętą skorupką. 

Atrakcją dla mieszkańców jak i dla turystów są także występy zespołów ludowych, tańce 

odbywają się na ulicy. Do tradycji typowo angielskich należy również rozdawanie przez 

królową pieniędzy w Wielki Piątek. Są to oczywiście pensy, jednak wybija się je specjalnie na 

tę okazję. Ilość pensów wynosi tyle, ile lat liczy sobie królowa, to dotyczy również ilości 

emerytów, którzy zostają obdarowani. Tyle samo mężczyzn i kobiet otrzymuje co roku 

piątkowe pieniądze. 

 

    Polska 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 
wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 
ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki 
biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie 
jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone 
do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością 
sąsiadów.  

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki, mają one także symboliczne 
znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 
Ze słomy i starych ubrań robiono wielką kukłę, którą następnie wleczono na 
łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę 
kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten 
sposób sprawiedliwości stawało się zadość. 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do 
urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc 
przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim 
Tygodniu grzechotkami. 

http://www.zoska.home.pl/gazetka3Kwiecien/PDF/Anglia.pdf
http://www.zoska.home.pl/gazetka3Kwiecien/PDF/Anglia.pdf
http://www.zoska.home.pl/gazetka3Kwiecien/PDF/Polska.pdf
http://www.zoska.home.pl/gazetka3Kwiecien/PDF/Polska.pdf


Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono 
„pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post. Kiedy więc zbliżał się czas 
radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 

Wielka Sobota - koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie 
mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa 
i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki 
Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – 
oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego 
dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy 
doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia 
panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to 
nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd 
każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając 
tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna 
zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja 
pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni 
Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten 
przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, 
chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec 
świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są 
symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie 
konieczne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne 
i witaminy. Ma około 100 kalorii. 

                                                                                                            

    Rosja 
 
W Rosji Paschę - bo tak nazywana jest Wielkanoc przez prawosławnych – obchodzi się  

tydzień po obchodach katolików. Jest to czas, który mieszkańcy Rosji na ogół spędzają 

z rodziną. 

W okresie Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosławni nie powinni spożywać mięsa, ryb, 

nabiału i białego pieczywa. Ścisły post obowiązuje w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.  

W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma Świętego przedstawiające Mękę 

Pańską. 

W sobotę odbywa się poświęcenie pokarmów. Rosjanie święcą jajka - symbol życia, a także 

wielkanocne baby i paschę, czyli potrawę z białego sera, utartego z masłem, żółtkami 

i bakaliami.  

http://www.zoska.home.pl/gazetka3Kwiecien/PDF/Rosja.pdf
http://www.zoska.home.pl/gazetka3Kwiecien/PDF/Rosja.pdf


W nocy, z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną, odbywa się nabożeństwo połączone 

z uroczystą procesją wokół świątyni. Wierni obchodzą 3 razy cerkiew trzymając w rękach 

świece. Msza trwa kilka godzin, najczęściej podzielona jest na 2 części. 

Niedzielę Wielkanocną powinno rozpocząć bicie dzwonów, zwiastujących zmartwychwstanie 

Chrystusa. Należy wtedy złożyć bliskim życzenia z okazji Wielkanocy - trzykrotnie całując 

w policzek - słowami: "Christos woskresie" (z języka cerkiewno-słowiańskiego - Chrystus 

zmartwychwstał ), na co odpowiada się "Woistinu woskresie" (Zaprawdę zmartwychwstał).  

Według Rosjan dobry gospodarz na Wielkanoc ma zadbać o to, aby stół prezentował się 

uroczyście, a jedzenie było smaczne. Dawniej w dniu Paschy podawało się pieczone jagnię, 

szynkę lub cielęcinę. Obecnie rodzaj potraw ma już mniejsze znaczenie, choć nadal nie 

przygotowuje się przy tym święcie dań z ryb. Wszystkie serwowane potrawy muszą kojarzyć 

się z urodzajem. 

W Poniedziałek Wielkanocny w cerkwi odbywa się obrzęd przygotowania krzyżma. Olej ten 

składa się z około 50 olejków i wonnych ziół. Proces przygotowania krzyżma trwa trzy dni. 

Przeprowadza się go tylko w czasie Wielkiego Tygodnia. Krzyżmo jest potem używane 

do namaszczenia podczas chrztu i konsekracji ołtarzy. 

 

 

    Hiszpania 
 

Wielkanoc - to w Hiszpanii "święto świąt" i "uroczystość uroczystości". To najstarsze 

i najważniejsze święto chrześcijańskie obchodzone jest z niezwykłym przepychem 

i niespotykaną nigdzie indziej teatralnością. 

Najbardziej spektakularnie obchodzony jest Wielki Tydzień na południu kraju, w Andaluzji, 

gdzie przez wszystkie te dni przemierzają ulicami uroczyste procesje bractw religijnych.  

Tradycja bractw wywodzi się z XIII wieku, ale organizacje te rozwinęły się najbardziej 

w wieku XV i XVI. Obecnie istnieje w Hiszpanii około 60 bractw, z których najstarsze - "El 

Silencio" (Cisza) powstało w 1340 roku. 

Podczas Wielkiego Tygodnia członkowie tych organizacji religijnych niosą ulicami tzw. pasos 

- ogromne, ważące nawet trzy tony platformy, na których ustawione są figury Chrystusa lub 

Matki Bożej, a także całe sceny religijne. Wiele z "pasos" to prawdziwe dzieła sztuki 

w srebrze, kości słoniowej czy drewnie. W procesji biorą udział osoby przebrane 

za pokutników, żołnierzy rzymskich, rycerzy w zbrojach. Za nimi podąża tzw. grupa Starego 

Testamentu, dzieci i dorośli z palmami oraz długi korowód chłopów. Pochód zamykają 

przedstawiciele duchowieństwa oraz policja miejska w strojach galowych. W Andaluzji 

zdarza się, że podczas trwania procesji ktoś wychodzi na balkon swojego mieszkania, aby 

zaśpiewać bez akompaniamentu religijną pieśń, tzw. flamenco jondo, przypominającą 

arabskie śpiewy muezinów wzywających na modlitwę w meczecie. Wtedy procesja 

zatrzymuje się w milczeniu i rusza dalej dopiero po zakończeniu pieśni.  

Inaczej obchodzi się Wielki Tydzień na północy Hiszpanii. W Aragonii istnieje jedyny 

na świecie zwyczaj bicia w bębny w Wielki Piątek. Tysiące członków bractw wędruje 
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tradycyjnymi szlakami - "rutas del tambor"- uderzając w bębny. W niektórych miastach, 

zalanych dźwiękami bębnów, życie dosłownie zamiera na kilka godzin. 

Podczas Wielkiego Tygodnia w całej Hiszpanii odgrywane są różnorodne widowiska. 

W Nawarze na północy kraju, w klasztorze sióstr augustynek odbywa się w Wielką Środę 

przedstawienie zwane Łzami Świętego Piotra. W Wielki Czwartek odgrywane są tu sceny 

pasyjne zwane Pięcioma Ranami. W miejscowości Valcarlos, także w Nawarze, co roku 

celebruje się Niedzielę Zmartwychwstania wesołymi tańcami w wykonaniu tzw. bolantes. 

Bolantes ubrani są w białe koszule z gorsem i kolorowymi jedwabnymi wstążkami 

powiewającymi na plecach, białe spodnie z galonami i małymi dzwoneczkami.  

Czasem można zobaczyć w różnych częściach kraju liczący wiele wieków zwyczaj 

samobiczowania. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek gmina San Vicente de la Sonsierra w La 

Rioja pełna jest tzw. picaos, którzy biczują swoje plecy, aż skóra nabierze fioletowego koloru. 

Wtedy ochotnicy zadają im dwanaście ukłuć ostrym szkłem. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, 

w ten sposób zła krew wypływa z ciała. 

 

   Francja 
Wielkanoc to jeden z najlepszych okresów w roku dla francuskich specjalistów od wyrobów 
czekoladowych. W tym okresie na wystawach u cukierników można zobaczyć prawdziwe 
rzeźby z czekolady. Czekoladowe dekoracje wystaw to jedna z tradycyjnych atrakcji Świąt 
Wielkanocnych we Francji. Przyciągają one wzrok przeróżnymi formami i barwami, ale 
najczęstsze motywy to oczywiście czekoladowe jajka. Każdy szanujący się „chocolatier”, 
czyli cukiernik - specjalista od czekolady - tworzy sam te smaczne rzeźby. Jego praca to 
najpierw wytworzenie odpowiedniej formy. Następnie wlewana jest do niej pierwsza, bardzo 
cienka warstwa czekolady, dzięki której całość będzie błyszczeć. Potem kolejna warstwa, 
która jest odpowiednio barwiona przy użyciu wyłącznie produktów naturalnych.Po 
zastygnięciu czekolady można ją wyjąć z formy i sklejać ze sobą całe jajko lub wytwór 
innego kształtu. Takie fantazyjne dziełka najpierw zdobią świąteczne stoły, a potem są 
zjadane przez biesiadników. W wielkanocny poniedziałek w całej Francji organizowane są 
dla dzieci tak zwane „polowania na czekoladowe jajka”. Odbywają się one w ogrodach wokół 
prywatnych domów, ale często organizują je także merostwa, biura turystyczne lub 
stowarzyszenia handlowców. Wczesnym rankiem dorośli chowają w ogrodach czekoladowe 
jajka. Po świątecznym śniadaniu dzieci wyruszają na ich poszukiwanie. Nagrodą 
za znalezienie jajka jest prawo do jego zjedzenia. W wielu miastach i wsiach zabawa ta jest 
organizowana przez oficjalne instytucje samorządowe z myślą o miejscowych dzieciach oraz 
o turystach. W takich przypadkach polowanie może odbywać się naprawdę na wielką skalę. 
Na przykład, w nadatlantyckiej miejscowości wypoczynkowej La Baule, liczącej zaledwie 15 
tysięcy mieszkańców, ukryto w miejskim parku aż 20 tysięcy jajek. Rano zacznie się wielki 
wyścig dzieci szukających tych przysmaków w trawie i nawet na drzewach. Osobna część 
parku została wydzielona dla najmłodszych, bo w ubiegłym roku maluchy nie dawały sobie 
rady w wyścigu ze starszymi dziećmi. Dzięki temu, każdy ma szansę na „upolowanie” 
smacznego jajka. 

 

Opracowała JO                         
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Kącik  nie tylko literacki 
 

Tym razem  publikujemy  wiersze nie naszych kolegów, ale znanych polskich 
autorów. Wiersze te dedykujemy naszym kolegom - Maturzystom, aby przez chwilę 
powspominali spędzony w szkole czas i z nadzieją popatrzyli w swoją przyszłość... 

 

Rys. Joanna Rak 

Nic dwa razy (Wisława Szymborska) 

Nic dwa razy się nie zdarza    
i nie zdarzy. Z tej przyczyny    
zrodziliśmy się bez wprawy    
i pomrzemy bez rutyny.    
  
Choćbyśmy uczniami byli    
najtępszymi w szkole świata,    
nie będziemy repetować    
żadnej zimy ani lata.    
  
Żaden dzień się nie powtórzy,    
nie ma dwóch podobnych nocy,    
dwóch tych samych pocałunków,    
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. (…) 

  

 

 

 



Tyle było dni (Marek Grechuta)  

  

Tyle było dni do utraty sił  
Do utraty tchu, tyle było chwil  
Gdy żałujesz tych z których nie masz nic 

Jedno warto znać, jedno tylko wiedz 

 
Że ważne są tylko te dni  
Których jeszcze nie znamy  
Ważnych jest kilka tych chwil 
Tych na które czekamy (…) 
 
Jak rozpoznać ludzi których już nie znamy  
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych 

Jak oddzielić nagle serce od rozumu  
Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu  
 
Bo ważne są tylko te dni 
Których jeszcze nie znamy  
Ważnych jest kilka tych chwil 
Tych na które czekamy 

 
Jak rozpoznać ludzi których już nie znamy 

Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych 

Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję 

Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele 

 
Bo ważne są tylko te dni 
Których jeszcze nie znamy  
Ważnych jest kilka tych chwil 
Tych na które czekamy 

             

 
 Rys. Joanna Rak



 

 

Kulinaria 

Gotuj z Piotrem 
Ciastko francuskie z brzoskwiniami, by osłodzić Wielkanoc 

  
Czas przygotowania - 2 godz. 
  
Ciasto: 
- 250 g mąki, 
- 125 ml mleka, 
- 20 g drożdży, 
- 25 g cukru, 
- 1 jajo, 
- 125 g masła, 
- sól. 
  
Inne: 
- 5-6 brzoskwiń, 
- 1 białko do posmarowania ciastek, 
- tłuszcz i mąka do formy; 
  
1. Z mąki, mleka, jaja, szczypty soli, 25 g masła, drożdży i cukru zrobić ciasto 
drożdżowe. Resztę masła (100 g) rozetrzeć. Ciasto drożdżowe rozwałkować, ułożyć 
na nim masło, przykryć je wystającymi rogami ciasta i rozwałkować. 
Złożyć ciasto na 3 części, rozwałkować, ponownie złożyć, zawinąć w  pergamin, 
włożyć na 20 min do lodówki. Ochłodzone ciasto rozwałkować na grubość 5 mm. 
2. Brzoskwinie umyć, osuszyć, przepołowić, wyjąć pestki. 
3. Rozwałkowane ciasto pokroić na kwadraty o boku 10 cm. Uformować z  nich 
ciastka różnego kształtu. Na środku każdego położyć połówkę brzoskwini, przykryć 
i odstawić na 15 min. Gdy ciastka wyrosną, posmarować lekko ubitym białkiem. 
4. Blachę posmarować tłuszczem, posypać mąką. Ułożyć ciastka, zachowując 
odpowiednie odstępy. Piec 15-20 min w temp. 220oC. 
Brzoskwinie można zastąpić morelami, wiśniami lub śliwkami. 
  
Życzę „smacznej” Wielkanocy! 
  
PK 



 

KRZYŻÓWKA 
Hasłami krzyżówki są nazwiska nauczycieli i uczniów naszej Zośki. Osoby, które 
odnajdą się wśród tych haseł, prosimy o wyrozumiałość i uśmiech. 
Rozwiązaniem krzyżówki jest wyraz utworzony z liter znajdujących się 
na kolorowych  polach. Na Wasze odpowiedzi czekamy do końca kwietnia 2009. 
Rozwiązania prosimy przesyłać na adres gazetki: gazetka.zoska@o2.pl  
Zwycięzca, podobnie jak ostatnio, otrzyma bilet do kina. Powodzenia! 
Zwyciężczynią ostatniej krzyżówki, której rozwiązaniem były oczywiście Walentynki, 
została Weronika z III b. Prosimy o odbiór nagrody! 

 

Poziomo 
1.     Krok wojskowy, duch ochoczy, 

pytanie z historii lub WOS-u go nie zaskoczy. 
2.     O Mickiewiczu, Słowackim opowiada, jak należy 

i szczytną ideę krwiodawstwa w naszej szkole szerzy. 
3.     Piecze, gotuje, 

w naszej gazetce najlepsze przepisy serwuje. 
4.     Raz… dwa… trzy… i cztery, 

on da Ci przepustkę do tanecznej kariery. 
Pionowo 

5.     Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi, 
W swojej pracy dwoi się i troi. 

6.     Kinetyka, elektryka nie jest dla niego zawiła, 
a zmiana image’u mu nie zaszkodziła (?) 

7.     Językiem Cervantesa biegle włada 
i wiedzę z poświęceniem do głów nam wkłada. 

8.     Dziewczęca figura, uśmiech uroczy, 
dziś znów piątką z wf-u mile Cię zaskoczy.     

 XYZ 
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Życzenia wielkanocne 

Wielkanoc  
 
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 
 
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką. 
 
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!". 
 
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem." 

Jan Lechoń 

Zdrowych, radosnych 

Świąt Wielkiej Nocy,  

suto zastawionych stołów 

i dyngusowej zabawy  

w lany poniedziałek 

życzy 
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