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Słowo wstępne 
Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca (29 kwietnia) 

oraz  Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia). Tym tematom poświęcamy aktualny numer 

gazetki. Zapoznacie się z wynikami przeprowadzonej wśród Was ankiety dotyczącej nauki 

tańca w naszej szkole oraz przeczytacie wywiad z nauczycielem tańca, panem Marcinem 

Skrzeczem.  

Przypomnimy Wam, co działo się w szkole w minionych tygodniach. 

We wspomnieniach byłych wychowanków przedstawimy zmarłą niedawno panią profesor 

Agatę Miącz-Adamus. 

Zapowiadana kontynuacja wypowiedzi pani Dyrektor dotyczącej idealnej szkoły ukaże się 

z przyczyn obiektywnych w następnym numerze gazety. 

Na zakończenie – konkurs. Tym razem znów galeria zdjęć, a na nich nasi nauczyciele. 

Rozpoznacie ich? 

Zapraszamy do lektury 

Redakcja 

 

 

Dziękujemy naszym czytelnikom za 

nadesłane uwagi dotyczące 

poprzedniego numeru. Postaramy się 

uwzględnić Wasze cenne wskazówki 

w pracy nad kolejnymi numerami 

naszej gazety. 



Let's Dance 
 

Taniec w ostatnich latach stał się bardzo popularny. W osiągnięciu tego 

statusu z pewnością pomogła mu stacja TVN, promując takie programy jak „Taniec 

z Gwiazdami” czy „You can dance -po prostu tańcz”.  

Moda na taniec sprawiła, że wielu ludzi, zarówno młodych jak i starszych, 

ujawniło swoje talenty, ale też zabiła wyjątkowość tej dyscypliny. Możecie się ze mną 

nie zgadzać, ale ja właśnie tak to widzę. Tysiące nastolatek, będących maszynkami 

do zarabiania pieniędzy, ruszyły szturmem do szkół tańca. Plusem tego może być 

fakt, że dzieci spędzają 2 godziny tygodniowo mniej przed 

telewizorem/komputerem, a większość dorosłych przeżywa drugą młodość, mogąc 

pochwalić się nowymi krokami tanecznymi w klubie. 

Cieszę się jednak, że w dobie komercjalizacji tańca(12. edycja „Tańca 

z Gwiazdami”? Proszę, nie!) są jeszcze takie osoby, które nie chcą podążać za 

tłumem, tylko indywidualnie robią coś po swojemu i tańczą, nie tak, jak im Pan 

Egurrola zagra. 

Miejmy nadzieję, że ludzie odkryją, iż definicją tańca nie jest hip-hop czy 

taniec towarzyski, ale że istnieją także inne jego formy.  

Aleksandra 

  

 

 

  



Ankieta 
Gazetka „Świat Według Zośki" przeprowadziła ankietę dotyczącą lekcji tańca 
w naszej szkole. 

Uczniowie zapytani, czy z chęcią uczęszczają na zajęcia taneczne, mają podzielone 
zdanie. W większości klasy pierwsze są przychylne i zadowolone z tego, że taniec 
jest w każdej klasie obowiązkowy. Wśród starszych uczniów te zajęcia nie 
wzbudzają już takiego entuzjazmu. Woleliby, aby taniec nie był obowiązkowym 
przedmiotem. Nasuwa się pytanie, dlaczego zdania są tak podzielone? Szukając zalet 
tańca, możemy natknąć się między innymi na słowa:,, taniec rozwija, pozwala 
oderwać się od rzeczywistości, dzięki niemu stajemy się bardziej opanowani, 
pewniejsi siebie, zaczynamy panować nie tylko nad ruchami, ale również nad 
zachowaniem, a nawet pozwala wypracować odpowiednią sylwetkę, dba o kondycję 
i lekki chód". 

W przeprowadzonej ankiecie widać różnicę między uczniami a uczennicami. 
Dziewczyny z chęcią biorą udział w tańcu, Są bardziej mu przychylne, uczęszczają 
na dodatkowe zajęcia, natomiast chłopcy mają zupełnie odmienne zdanie.  

Uczniom trudno jest określić, czy taniec przynosi zamierzony efekt, jeżeli chodzi 
o własną osobę, dominującą odpowiedzią jest tutaj: „trudno powiedzieć". Dla 
jednych są to zajęcia ciekawe i komunikatywnie prowadzone, dla innych stresujące 
bądź nudne. Najprawdopodobniej zależy to od osobowości danej osoby. 

Uczniowie zapytani, jakich tańców chcieliby się uczuć, najczęściej odpowiadali: 
nowoczesnego, salsy, tanga, jazzu. 

Zmiany, których domagają się nasi uczniowie, to przede wszystkim zwiększenie 
metrażu sali tanecznej, która obecnie jest mała i ciasna.  

Pamiętajmy jednak, że ta lekcja może być dla nas przyjemnym oderwaniem się od 
rutyny tradycyjnych zajęć szkolnych. Może warto się przełamać i skorzystać z tego, 
co nam oferuje pan Skrzecz. 

Edyta 

 

  



Wywiad z panem 

Marcinem Skrzeczem 
 

Pan Marcin Skrzecz od lat uczy w naszej szkole tańca, prowadzi warsztaty taneczne, 

przygotowuje spektakle. Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca 

przeprowadziliśmy z nim wywiad. 

 

Red.: Kiedy zainteresował się Pan tańcem? 

 

MS: Mając 7 lat zacząłem uczęszczać do zespołu „Gawęda”, lecz zajęcia w tym 

zespole nie spodobały mi się, więc z nich zrezygnowałem. Parę lat później zacząłem 

tańczyć w zespole tańca ludowego „Jagoda”. Efekt był podobny, dlatego zająłem się 

inną dziedziną sztuki, jaką jest plastyka. W wieku 16 lat szukając sensu życia 

znalazłem się w klubie tanecznym „Fajt Max”, tam zacząłem stawiać pierwsze kroki 

na parkiecie – w tym na turniejach. W ten sposób zacząłem swoją karierę taneczną, 

która zaowocowała wieloma sukcesami na turniejach krajowych i zagranicznych. 

 

Red.: Co zadecydowało o tym, że związał Pan swoje życie zawodowe z tańcem? 

Czy myślał Pan również o innych zawodach? 

 

MS: W dosyć krótkim czasie zostałem instruktorem w „Fajt Maxie”, gdzie zająłem 

się prowadzeniem młodszych grup wiekowych. Samodzielne prowadzenie zajęć 

zmusiło mnie do rezygnacji z własnych treningów i występów na rzecz innych 

tancerzy. W tym samym czasie zdobyłem zawód ciastkarza i technologa żywienia 

oraz ukończyłem kurs instruktorski, wychowawcy kolonijnego, a także kierownika 

obozów młodzieżowych. Pracowałem w przedszkolach jako instruktor tańca 

i rytmiki, w gimnazjach, w Domu Kultury jako inspektor wychowawczo-kulturowy 

i oczywiście w naszej szkole, w której pracuję już prawie 10 lat.  

 

 



Red.: Jaki taniec lubi Pan najbardziej? 

 

MS: Moją domeną taneczną jest rock and roll, boogie woogie, lindy hop oraz inne 

formy swingowe, będące jednocześnie moimi ulubionymi stylami tanecznymi. Inne 

formy taneczne również są głęboko zakorzenione w moim sercu i mam do nich 

wielki szacunek. 

 

Red.: Jak pracuje się z uczniami, którzy mieli już styczność z tańcem, a jak 

z początkującymi? 

 

MS: Wiadomo, że uczniowie mający wcześniej styczność z tańcem są łatwiejsi do 

poprowadzenia oraz ukształtowania, niż osoby mniej, bądź zupełnie 

niedoświadczone. Jednak najważniejsze w mojej ocenie jest podejście ucznia do 

przedmiotu oraz szacunek do zajęć, które prowadzę. Wielokrotnie uzyskiwałem 

większą satysfakcję z pracy z uczniami początkującymi, niż z profesjonalistami. 

 

Red.: Jak ocenia Pan współpracę z uczniami naszej szkoły? Co sądzi Pan 

o efektach swojej pracy? 

 

MS: Ogólnie współpraca z uczniami naszej szkoły jest dobra. Tak jak wspominałem 

uważam, że atmosferę tworzą obie strony, jeżeli jedna strona się stara to druga 

powinna to odwzajemniać i uszanować. Jeżeli tych relacji zabraknie, nie możemy 

mówić o dobrej atmosferze pracy. 

Jeżeli chodzi o efekty mojej pracy, nie będę ich oceniał – proponuję, abyście przyszli 

sami na spektakl i ocenili. 

 

Red.: Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu. 

 

MS: Dziękuję, pozdrawiam. 

 

Wywiad przeprowadziła Joanna Onopiuk 



Pani Agata Miącz-Adamus 

we wspomnieniach swoich 

wychowanków 
Pani Agata Miącz-Adamus pracowała w naszym liceum jako nauczyciel języka 

niemieckiego. Szóstego kwietnia uczestniczyliśmy w jej pogrzebie na warszawskich 

Powązkach…. Jeszcze w zeszłym roku szkolnym „wypuściła” w świat kolejną grupę 

wychowanków. Dziś wspominają swoja Panią Profesor. 

 

Podejmując decyzję o wyborze liceum wiedziałam, że chcę iść do klasy 

z rozszerzonym językiem niemieckim nie sądziłam jednak, że trafię na tak wspaniałą 

nauczycielkę. Niestety zrozumiałam to dopiero po ukończeniu szkoły. Pani Agata 

była bardzo wymagającą osobą. Widać było, że swój zawód wykonuje z pasją, 

z zamiłowaniem do języka niemieckiego. Wiele razy ja i moi koledzy mieliśmy za złe 

Pani Adamus to, ile prac domowych nam zadawała i ile weekendów, zamiast na 

odpoczynku, musieliśmy spędzić z książkami. Dopiero w III kl. liceum doceniłam to, 

gdyż na maturę poszłam bez większego przygotowania i z dobrymi wynikami ją 

zaliczyłam. Pamiętam jak dziś dzień ustnej matury z języka niemieckiego, kiedy to 

Ś.P. Pani Agata w każdej wolnej chwili siedziała z nami pod salą i powtarzała 

materiał, dodając otuchy. Nasza wychowawczyni była osobą bardzo energiczną, 

pełną optymizmu. Zawsze, gdy dowiedziała się o problemach któregoś z nas, starała 

się pomóc. Wierzyła w nas i namawiała do studiowania na niemieckich uczelniach. 

Choć już od Jej śmierci upłynął jakiś czas, to ja nadal nie mogę pogodzić się z tak 

ogromną stratą. 

Magdalena Goździk 

Pani Agata Miącz-Adamus była nauczycielką trzymającą dyscyplinę, bardzo surową, 

ale mimo wszystko ciepłą i pogodną. Dzięki jej metodom nauczania niemiecki sam 

„wchodził mi do głowy”. Zadawała nam niesamowite ilości prac domowych, ponieważ 

wierzyła, że tylko poprzez systematyczne ćwiczenia, nauczymy się płynnie 

posługiwać tym językiem. To dzięki niej matura z niemieckiego nie była dla mnie 

najmniejszym problemem. Pani Agata pokazała, ile warte jest dążenie do celu 

i realizowanie swoich ambicji. W najtrudniejszych dla mnie chwilach potrafiła 

wskazać mi drogę i mnie prowadzić. Była dla mnie opoką, osobą, na której zawsze 

mogłam polegać i która zawsze we mnie wierzyła. Nigdy nie zapomnę, jak wiele jej 



zawdzięczam. Żałuję, że następne pokolenia nie będą miały już możliwości poznania 

tak wspaniałej nauczycielki jak ona. 

Monika Jankowska 

Pani Agata Miącz-Adamus była osobą zabieganą, zawsze wszędzie było jej pełno. 

Miała tyle na głowie, a jednak zawsze potrafiła znaleźć odrobinę czasu dla każdego 

z nas. Była idealistką, zawsze, jak coś zaczynała, to starała się zrobić to do samego 

końca, nie poddawała się byle problemom i zawsze realizowała swoje cele. 

Pomagała nam jak tylko mogła. Troszczyła się o swoich uczniów, przekazując im 

swoją ogromną wiedzę. Będę ją zawsze miło wspominał. 

Karol Oleba 

   
Fot. z archiwum Absolwentów 

 

  



Światowy Dzień Ziemi 
Światowy Dzień Ziemi jest to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, w różnych 

zakątkach świata. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, 

że nasz ekosystem jest kruchy i powinniśmy go pielęgnować. Celem jest promowanie 

postaw ekologicznych w społeczeństwie.  

Po raz pierwszy obchodzono go w Stanach Zjednoczonych 22 

kwietnia 1970 r. W Polsce Dzień Ziemi obchodzimy dopiero od 

1990 roku, ponieważ wcześniej Polska była za żelazną kurtyną i ta 

idea nie mogła przedostać się do nas.  

2010 jest rokiem szczególnym, ponieważ odbywa się w nim 40-

lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie oraz 20-lecie obchodów 

Dnia Ziemi w Polsce. 20 lub 21 marca na świecie, u nas 22 kwietnia 

(na Polach Mokotowskich), można wziąć udział w piknikach 

z konkursami, zobaczyć różne wystawy oraz uczestniczyć w wielu 

zabawach, które przygotowują organizatorzy. Co roku te 

spotkania poświęcone są innemu problemowi ekologicznemu. 

W tym roku była to rzeka. Organizatorzy pamiętają także o wystawcach, którzy co roku 

licznie zjeżdżają się na Pole Mokotowskie: artystach, autorach wystaw, miastach i gminach 

organizujących własne święta Dnia Ziemi oraz wszystkich, którzy bezpośrednio i pośrednio 

angażują się w organizację tego wyjątkowego święta. 

Joanna 

      

  



Dzień Ziemi 
Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Ziemi. W środę 21 

kwietnia uczniowie klas I A, I C, I D, I E oraz II B i II D, pod opieką nauczycieli 

geografii, biologii, chemii i fizyki przedstawili swoim kolegom prezentacje z tych 

dziedzin. Tematami prelekcji były: „Promieniotwórczość”, „Niebieski laser”, „Banki 

genów”, „Migracje pszczół”, „Różnorodność gatunków niedźwiedzi”, 

„Występowanie pierwiastków promieniotwórczych na Ziemi” oraz „Elektrownie 

jądrowe”. Prelekcje były dobrą okazją do poszerzenia wiedzy zdobywanej na 

lekcjach, a sami prelegenci, którzy sumiennie przygotowali się do prezentacji, 

poznali daną tematykę dogłębnie. 

MA 

 

               



XIV Tydzień 

Teatralny 
 Już po raz czternasty odbył się w naszej szkole Tydzień Teatralny. Jest on od lat 

nieprzypadkowo organizowany pod koniec marca. Jak wszyscy wiemy 

Międzynarodowy Dzień Teatru przypada 27 marca i nasz festiwal teatralny zawsze 

wiążemy z tym wydarzeniem. Niektórzy z uczniów żałują, że jest to nasz 

wewnętrzny festiwal i nie mają okazji zobaczyć dokonań uczniów innych szkół. 

Najstarsi jeszcze pamiętają Mały Azyl, który jesienią był właśnie międzyszkolnym 

przeglądem teatralnym odbywającym się w naszej szkole. Formuła TT pozostanie 

bez zmian, ale uwaga jest pomysł na zorganizowanie międzyszkolnego festiwalu 

teatralnego w naszej szkole już jesienią tego roku. Wszystko zależy od nas! Wszyscy 

uczniowie zainteresowani organizacją tego wydarzenia są proszeni o zgłaszanie się 

do pani Justyny Filipek lub pani Marianny Guzek.  

 Tegoroczny Tydzień Teatralny można uznać za bardzo udany! Wszystko zaczęło 

się 21 marca uroczystym odśpiewaniem hymnu naszego teatru (zespół warsztatów 

muzycznych pod kierunkiem pani Marceliny Sankowskiej) i znakomitym 

spektaklem klasy IIIA. „Nasze miasto” w reżyserii pani Sylwii Kalisz nie 

pozostawiło nikomu żadnych wątpliwości. Klasa IIIA to znakomity zespół teatralny. 

Udało im się stworzyć nastrój, który żadnego widza nie pozostawił obojętnym. Był to 

ostatni spektakl tej klasy. W ciągu trzech lat udowodnili, że świetnie radzą sobie na 

scenie i że każdy z nich może być gwiazdą. Nie pamiętam zespołu, w którym, co 

roku, kto inny mógł podjąć się zagrania głównej roli z tak dobrymi rezultatami. 

W poniedziałek 22 marca zobaczyliśmy spektakl pod tytułem „Przed sklepem 

jubilera” stworzony przez uczniów klasy IIIE i IIIA. Klasa IIIE pokazała tym samym, 

że nie trzeba chodzić do klasy A by spróbować swych sił na scenie teatru szkolnego. 

Spektakl został bardzo dobrze oceniony, co mam nadzieję będzie zachętą dla 

uczniów wszystkich klas naszej szkoły. „Pół godziny absurdu” klasy IA mogliśmy 

zobaczyć dwukrotnie – we wtorek i w środę. Widownia mogła się pośmiać 

i rozluźnić. Jestem bardzo ciekawa, co grupa zaprezentuje w roku przyszłym. Tym 

razem udowodnili, że nie przypadkowo trafili do tej klasy. Widać, że bardzo zależało 

im na pokazaniu się na naszej scenie, wtajemniczeni znają genezę spektaklu…  



Do klasy IIAbis należał czwartek i piątek. Ciekawe jest to, jak inną formę teatru 

proponuje grupa prowadzona przez panią Jolantę Sikorską. Już w roku ubiegłym 

wytyczyli drogę, którą konsekwentnie podążają, z coraz lepszymi rezultatami. „Józef 

K.” zachwycił perfekcyjnym ograniem scenografii i konsekwentnym rytmem całości. 

Ten spektakl dał do myślenia, wzbudził skrajne emocje, postawił przed widownią 

wiele pytań. Kolejna premiera klasy IIAbis „Liza” była wielką zagadką. Wszyscy 

zastanawiali się jak na scenach teatru szkolnego zabrzmi tekst tak odważny. Tym, 

którzy szukali taniej sensacji klasa pokazała klasę. Piątek zakończył spektakl 

gościnny absolwentów naszej szkoły – Joanny Piotrowskiej i Michała Figata pod 

tytułem „Związek otwarty”. Widownia płakała ze śmiechu, ale już po spektaklu 

każdy pogrążył się w myślach. To jest właśnie zaletą świetnej komedii. Jeden 

z widzów powiedział: „To najlepszy spektakl, jaki widziałem na deskach tego 

teatru”. 

W sobotę zobaczyliśmy „Fausta” klasy IA przygotowanego pod kierunkiem pana 

Mariusza Orskiego. Bardzo trudny spektakl, bardzo trudny tekst! Zadebiutowali 

w naszej szkole mówiąc tekst pisany wierszem i ku zaskoczeniu widowni większość 

z nich poradziła sobie z tym wyzwaniem. Festiwal tradycyjnie zakończyła rewia 

pana Marcina Skrzecza („Life is music”). I jak co roku wszyscy podziwialiśmy 

bardzo liczny zespół tancerzy. Świetnie przygotowani, zgrani i co najmilsze, widać 

było jak wielką przyjemność sprawia im taniec.                                                      

I tak upłynął XIV Tydzień Teatralny, do zobaczenia za rok! 

K.M. 

 

  



Dzień otwarty 
W sobotę, 20 marca zaprosiliśmy do naszej szkoły gimnazjalistów i ich rodziców. 

Tegoroczni absolwenci gimnazjum mieli możliwość zapoznania się z tym, co dzieje 

się w naszej szkole, a my staraliśmy się zachęcić ich do wyboru naszego liceum. 

A działo się wiele... O godzinie 10.00 pani Dyrektor powitała gości w sali 

gimnastycznej. Udzieliła informacji o progach punktowych, rodzajach planowanych 

klas, rozszerzeniach i językach obcych w poszczególnych klasach. Kandydaci mogli 

też obejrzeć film o naszej szkole. 

Po spotkaniu z panią Dyrektor gimnazjaliści udali się na zwiedzanie szkoły. Mogli 

przyjrzeć się lekcjom pokazowym, m.in. z takich przedmiotów, jak 

przedsiębiorczość, chemia, biologia, fizyka, język hiszpański, geografia, czy wf. 

W poszczególnych salach przedstawiane były prezentacje multimedialne na temat 

poszczególnych klas, a obecni podczas prezentacji nauczyciele informowali 

o programach nauczania, wymaganiach na zajęciach i dodatkowych warsztatach. 

Ważną częścią programu była akcja honorowego oddawania krwi. Do punktu 

krwiodawstwa przyszli nauczyciele, uczniowie i absolwenci. I chociaż ze względów 

formalnych nie wszyscy chętni mogli oddać krew, uzbieraliśmy jej blisko 8 litrów. 

Ochotnicy pomogli wielu potrzebującym. DZIĘKUJEMY! 

ALM 

  



Targi Edukacyjne EXPO 2010 – 

promocja szkoły 

Odbywające się corocznie na początku marca targi edukacyjne na dobre wpisały się 

już do kalendarza ważnych imprez edukacyjnych w Warszawie. W tym roku targi 

odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki, w dniach 4.-6.03.2010 (czwartek – sobota). 

Według nieoficjalnych danych w tym roku targi odwiedziło ponad 60 000 osób, 

wśród nich wielu gimnazjalistów. Nasza szkoła, podobnie jak w latach ubiegłych, 

wzięła w nich udział. 

Nietypowo, bo dopiero w czwartek rano, około godz. 7.30, nasza szkoła podobnie jak 

ponad setka innych szkół średnich przygotowała i wyposażyła swoje stoisko. 

Wspólnie z nauczycielką w-fu, p. Joanną Mitek oraz uczennicami klasy 3c i 2d 

przygotowaliśmy nasze stoisko dla zwiedzających.  

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

oraz udzielali szczegółowych informacji na temat planowanych klas w roku 

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

było dodrukowywać), a ostatecznie w sobotę o 14.30 skończyły nam się główne 

ulotki. Na szczęście był to w zasadzie już praktycznie koniec targów.  

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 a także lingwistyczno-geograficzna. 

Dodatkowo osoby zainteresowane wyborem naszej szkoły mogły obejrzeć 

prezentację multimedialną przedstawiającą historię 86 LO. Ponadto wyświetlane 

były fragmenty przedstawień teatralnych, tanecznych i muzycznych 

przygotowywanych przez naszą młodzież pod opieką nauczycieli przedmiotów 

artystycznych.  



W tym roku, podobnie jak w roku 2009 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.  

Targi za nami, dzień otwarty również, ale my oczywiście dalej będziemy 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, pozwolą przyjąć 

do naszego liceum wartościową młodzież i pozwolą utrwalić pozytywny wizerunek 

naszego liceum, co biorąc pod uwagę wciąż dość dalekie miejsce w rankingu 

(70. miejsce to awans o 8 oczek w stosunku do roku 2009, ale wciąż aż 17 oczek 

poniżej wyniku z 2008 roku), będzie wymagało dobrej współpracy i elastyczności 

w pracy nas wszystkich na rzecz szkoły. 

Z poważaniem, Piotr Kur (lider promocji szkoły) 

  



Wieczór poetycko-
muzyczny 

8 kwietnia w sali teatralnej naszej szkoły odbył się wieczór poetycko-muzyczny 
z okazji 200. rocznicy urodzin naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. 
Uczniowie klas II d oraz III e przygotowali informacje o życiu i twórczości artysty. 
Całość składała się z czterech części, obejmujących pewien etap życia Chopina: 

- Sławny licealista, wielki artysta, uczeń Elsnera; 
- Lata wędrówek i udręk; 
- W metropolii świata; 
- Ku ziemskiemu kresowi. 

Słuchając, oglądaliśmy na ekranie zdjęcia przedstawiające samego kompozytora, jego 
rodzinę, znajomych i miejsca, w których bywał. Po każdej części Michał Zdanowski 
prezentował piękne wiersze o Chopinie, a Zuzanna Sabatowska i Agata 
Wronkowska zagrały na pianinie trzy polonezy i nokturn. Jedynie Fantazję f-moll 
i Sonatę c-moll wysłuchaliśmy z płyty CD. Nastrój tworzyły kompozycje Chopina 
cichutko brzmiące podczas recytacji wierszy.  
W ten sposób włączyliśmy się w obchody Roku Chopina. Trochę tylko żal, że tak 

małe zainteresowanie było ze strony uczniów z innych klas. 

Oprócz uroczystości w naszej szkole pokazaliśmy ten program w bibliotece 

parafialnej przy Kościele Dobrego Pasterza i w Domu Pomocy Społecznej Budowlani. 

UK 

  



Międzyszkolne konkursy 
Nasza szkoła zorganizowała ostatnio dwa międzyszkolne konkursy. Były to: 

konkurs literacki Historia na dobranoc oraz II Warszawski Konkurs LATINA 

DISCIPULIS. W kręgu poezji Horacego.  

Konkurs literacki miał na celu propagowanie talentów literackich młodzieży. 

Uczestnikami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dzielnicy Warszawa-Wola. 

W pierwszym etapie oceniane były napisane prozą prace literackie. W drugim etapie 

przeprowadzano rozmowę na temat  pracy pisemnej. Finał konkursu miał miejsce 25 

marca, a jego zwycięzcą został Łukasz Żurek z Liceum Ogólnokształcącego im. 

Sienkiewicza. Pozostałe miejsca w finałowej czwórce zajęli uczniowie naszej szkoły: 

Krzysztof Matejak z kl. Ia, Paulina Dyczewska z klasy II bis oraz Aleksandra 

Lenarczyk z klasy I f. 

Konkurs Latina Discipulis skierowany był do młodzieży zainteresowanej 

twórczością wybitnego poety starożytnego, Horacego. Uczestnicy konkursu mogli 

sprawdzić swoje umiejętności w trzech różnych dziedzinach: w przekładzie 

wybranej pieśni Horacego z łaciny na język polski, w analizie jednej ze wskazanych 

przez jury pieśni lub w recytacji pieśni wybranej przez uczestnika. Podczas finału, 

który odbył się 23 marca, pierwsze miejsce w części translatorskiej zajął uczeń naszej 

szkoły – Michał Zdanowski, zaś drugie Adrianna Laus – przedstawicielka XXIV 

Liceum im. Norwida. W części literackiej powtórzył się układ zwycięskich szkół – 

nasza szkoła z Izabelą Kulis przed Liceum im. Norwida z Kamilą Jeleń. W części 

recytatorskiej do finału dotarły wyłącznie nasze uczennice - Katarzyna Kowalczyk 

i Paulina Achremczyk. 

Finalistom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do udziału 

w konkursach w przyszłym roku 

ALM 

  



Konkurs 
W numerze grudniowym naszej gazetki konkurs wzbudził chyba największe 

zainteresowanie. Należało rozpoznać w dziecięcych twarzach na fotografiach 

naszych nauczycieli. Okazało się jednak, że było to dość trudne zadanie, bowiem 

dzieci ze zdjęć miały po kilka lat. Dlatego tym razem przedstawiamy nauczycieli 

w nieco „poważniejszym” wieku. Życzymy Wam miłej zabawy! 

 

Rozwiązania (nie muszą być kompletne) prosimy nadsyłać do 15 maja na adres 

gazetka.zoska@o2.pl 

 

Rozwiązanie konkursu z numeru 3/2009/2010. 

Połączenie 20 celebrytów w pary nie sprawiło Wam trudności. Spośród osób, które 

przesłały rozwiązania, bilet do kina wylosowała Aleksandra Lenarczyk z klasy 1F. 

Prosimy o odbiór nagrody.  
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