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Słowo wstępne 
Już wkrótce kilka dni wypoczynku. Rodzina, przyjaciele, spacery, telewizja, książki. 
Może znajdziecie też chwilę, żeby przeczytać to, co tym razem przygotowaliśmy dla 
Was w najnowszym numerze Świata wg Zośki.  

Tematem przewodnim numeru jest moda. Jej poświęcony jest felieton 
oraz krzyżówka. W Kąciku Maturzysty przeczytacie o „wyjściu awaryjnym” 
oraz szkołach artystycznych, a w dziale kulturalnym, jak zwykle, o imprezach 
w Warszawie. Zapoznacie się również z recenzją filmu oraz jednego ze szkolnych 
przedstawień. W tym dziale znajdziecie również wywiad z potomkiem Ernesta 
Hemingwaya. 

W dziale „Z życia szkoły” zamieściliśmy sprawozdania z Tygodnia Teatralnego, 
targów edukacyjnych, Dnia Otwartego, akcji krwiodawstwa oraz warsztatów 
dziennikarskich. 

W wersji internetowej, w dziale „Na szkolnym korytarzu” tym razem znajdziecie 
zdjęcia nie Waszych kolegów, ale nauczycieli. 

Zapraszamy do lektury 

Redakcja 



 

Moda na passe 
www.polowki.pl 

Modne rurki, ładnie uczesane włosy, idealnie 
pomalowane paznokcie, ta sama muzyka na mp3 
i myśl o byciu innym jako najgorszy koszmar senny. 
Teraz już takie wzorce nie obowiązują. Pamiętamy je 
może z gimnazjum, gdzie każdy jak ognia unikał 
odstawania od grupy. Ludzie tak samo się ubierali, 
słuchali podobnej muzyki, chodzili do kina na te same 
filmy i wszystko, wszystko starali się robić podobnie.  
W liceum taki pogląd zmienia się o 180 stopni. 
Chcemy dać wyraz naszym (w miarę ukształtowanym 
po gimnazjum) osobowościom. Odnajdujemy się we 
własnym stylu, chcemy, aby traktowano nas jako 
jednostki indywidualne, w związku z czym 

zaczynamy coraz bardziej się od siebie różnić. A to, co kiedyś było koszmarem, teraz 
staje się celem - nikt nie chce być taki jak inni.  
 
Można więc powiedzieć, że nikt już nie przejmuje się modą, a wręcz każdy ją 
wyśmiewa. Czy jednak między dążeniem za wszelką cenę do indywidualności, 
a modą na niemodę (passe), faktycznie istnieje taka duża przepaść? 
 
Zacznijmy może od najbardziej popularnego przykładu, szanownych, wiejących 
mrokiem kolegów i koleżanek - emo. Początkowym założeniem tej oto subkultury 
była indywidualność. Wyróżnianie się szczerością i szacunkiem dla własnych emocji 
(emotions), działanie więc na pohybel prądowi społecznemu, bycie innym.  
Założenie to wspaniale sprawdzało się przez pierwsze dwa tygodnie od 
ukształtowania subkultury, albo raczej - aż do momentu, w którym tysiące 
nastolatków nie zaczęło przesiadywać na placyku metra, chodzić w takich samych 
ubraniach, słuchać tej samej muzyki, czytać tych samych książek, nawet ciąć się 
w tym samych miejscach (!), wtedy to właśnie tak respektowana indywidualność 
gdzieś się zgubiła...  
 
Zdaję sobie sprawę, że przykład powyżej należy do przykładów skrajnych, 
poszukajmy więc może trochę bliżej. W naszym otoczeniu mnóstwo jest osób, które 
na pierwszy rzut oka, mają gdzieś modę i to, co pomyślą sobie o nich inni ludzie. Tak 
właśnie jest, dopóki podartych jeansów, za dużych koszul i kolczyków w dziwnych 
miejscach również nie zaczniemy uznawać za modę. Kiedy byłam na wakacjach 
rozmawiałam z kolegą - metalowcem, który na imprezie wyśpiewał od początku do 
końca Szaloną, przyznał się, że uwielbia bawić się przy disco polo, ale żebym nikomu 
nie mówiła „bo to straszna kicha”. Nie mówię, że każdy metalowiec bawi się przy 
disco-polo, albo płacze oglądając Titanica, a wszystkie barbie skrycie słuchają heavy 



metalu. Nie, to może dziać się w dużo mniejszym stopniu.  
 
Wydaje mi się, że ludzie często zmieniają swój styl, aby jak najbardziej odróżniać się 
od pozostałych, przez wizerunek starają się dodać sobie oryginalności, charakteru 
i temperamentu, cech które ciężko jest im osiągnąć i które przecież tak samo 
posiadać może osoba słuchająca eskowych hitów i jarająca się Zmierzchem. Mam 
nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu nie zrobicie sobie dodatkowych dziur 
w spodniach, ale zastanowicie się, czy wizerunek każdego z nas jest właśnie taki, 
jacy jesteśmy my sami. I pamiętajcie, nie zawsze chodzi o to, żeby wchodząc do 
metra patrzyło się na nas jak najwięcej osób, czasami można wyglądać dokładnie tak, 
jak pozostali pasażerowie i nadal pozostać oryginalną indywidualnością... 
 

Marianka 



Trudni spadkobiercy 

Wywiad Valentina Cartellano dla ,,Grazia’’ (tygodnik 14/2/2011/ Italia) z Johnem 
Patrickiem Hemingway’em, wnukiem pisarza nagrodzonego Nagrodą Nobla. 

John Patrick Hemingway (ur. 1960), amerykański pisarz, który we 
wspomnieniach Strange Tribe: Family Memoir analizuje złożone relacje 
między jego ojcem, dr Gregorym Hemingway’em i jego dziadkiem, 
laureatem Nagrody Nobla, Ernestem Hemingway’em. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hemingway 

 

Nazywam się Hemingway 

John Patrick Hemingway, 51 lat, napisał książkę „Dziwne plemię”, w której 
zrekonstruował trudne relacje pomiędzy swoim ojcem i dziadkiem. Jak jego dziadek 
Ernest, jest pisarzem i dziennikarzem, kocha podróże i jest zakochany we Włoszech 
(gdzie mieszkał przez 22 lata). Tytułowe dziwne plemię to jakby Hemingway, jego 
początek życia, a John chciałby od tego uciec. Spotykamy się w zakładzie dla 
niewidomych w Mediolanie, gdzie uczestniczy w „Dialogu w mroku”. 

Miałem 11 miesięcy kiedy mój dziadek zmarł. Jeśli miałbym o nim rozmawiać nie 
wiedziałbym od czego zacząć. Przez wiele lat ciężar jego nazwiska był przygniatający. 

Dla twojego ojca było prawie tragedią być synem Ernesta. 

Mój ojciec, chory na psychozę depresyjno-maniakalną, transwestyta i transseksualista, 
w wieku 62 lat dokonał operacji zmiany płci. Skończył w więzieniu i zmarł w celi na atak 
serca. Życie miał straszne, cierpiał z powodu samotności. 

Czy to było związane z relacjami z dziadkiem? 

Dla wszystkich mój dziadek był silnym i atrakcyjnym mężczyzną, kochanym przez kobiety - 
stereotypem prawdziwego macho. Starałem się zrozumieć skąd pochodziły te skłonności 
kobiece w moim ojcu. Już kiedy miał 12 lat przebierał się za kobietę. Potem były jakieś 
poszukiwania, odkryłem niepublikowane zapiski ocenzurowane przez mojego dziadka w 20. 
roku jego życia. Wypowiada się w niejasny i wymijający sposób o płciowości. Jak w „Sea 
change”, opowiadaniu znalezionym w Bibliotece Kennedy’ego w Bostonie.” 

Chcesz powiedzieć, że odkrywa w sobie jednocześnie część kobiecą? 



Mój dziadek nie może dłużej być uważany tylko za groźnego żołnierza i dobrego marynarza, 
powinien być traktowany jako artysta uczciwy wobec swoich wątpliwości, które zabrał ze sobą 
pozbawiając się życia.” 

Teraz sam jest Pan pisarzem. To trudna konfrontacja. 

Tak, teraz jestem Hemingwayem, poszukującym wydawcy… Konfrontacja nie dotyczy mnie, 
nie jestem tak wspaniały jak Ernest, ale chciałbym poznać życie mojego ojca i przybliżyć 
refleksje, opowiadające także o moim dziadku. Specjalnie dla Was Włochów.  

Pomimo, że dziś mieszkam w Montrealu, czuję się związany z Waszym krajem. Moich dwóch 
synów urodziło się w Mediolanie.  

Jak mój dziadek uwielbiam Italię i Wasze wino! 

Z włoskiego przełożyła Anna Zwolińska 

Ernest Hemingway [www.hemingwaypreservationfoundation.org] 

 

 



Kącik Maturzysty 

Wyjście awaryjne... 
czyli co zrobić, jeśli nie 

zdamy matury!? 
 

Wszyscy głęboko wierzymy w naszych licealistów i wiemy, że zdadzą maturę. 
Na wszelki wypadek jednak dobrze jest wiedzieć, jakie są wyjścia awaryjne... 

Jak wszyscy dobrze wiemy - w życiu różnie bywa.  

I właśnie dlatego istnieje długa lista powodów, które mogą nam przeszkodzić 
w zdaniu egzaminu maturalnego. Koleje losu nie są nam znane.  

Ale przypuśćmy, że stało się najgorsze - nie zdałeś matury. 

Co wtedy? Czy straciłeś rok? 

Nie, jeśli nie stracisz głowy, bo zawsze są awaryjne możliwości... 

Termin dodatkowy 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu 
z danego przedmiotu lub przedmiotów, maturzysta ma prawo zdawać egzamin 
w terminie dodatkowym (w czerwcu). 
Oczywiście trzeba po drodze załatwić formalności i najpóźniej w dniu, w którym 
odbywa się egzamin, zdający lub jego prawni opiekunowie muszą złożyć do 
dyrektora szkoły wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie 
dodatkowym. 
Następnie pozostaje tylko czekać na zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej na przystąpienie absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym 
oraz na szczegóły dotyczące dnia i godziny egzaminu. 
Co jeśli maturzysta nie stawił się w drugim terminie? 
Może przystępować do tego egzaminu w kolejnych latach - w okresie 5 lat od 
pierwszego egzaminu maturalnego. 
Osoby, które zaliczyły wpadkę na maturze z jednego przedmiotu mogą to jeszcze 
w sierpniu naprawić. 
 



Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie 
poprawkowym) 
 
Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w sierpniu w terminie ustalonym przez 
dyrektora CKE. 
Do egzaminu może przystąpić absolwent, który: 

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych 
w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został 
unieważniony, 

- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub 
pisemnej. 

 
Należy wtedy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożyć do 
dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do 
egzaminu. 
 
Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE 
w terminie do 10 sierpnia. 
Można też spróbować zwyczajnie poprawić wyniki egzaminu (dla osób z nich 
niezadowolonych) przystępując do niego w terminie dodatkowym. Jednak prawo 
do tego ma tylko absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości. 
 
Ostatecznie do egzaminu można podchodzić ponownie w okresie 5 lat od 
pierwszego egzaminu maturalnego.  

 
Kamil (Aleks) 

 
Artykuł napisany na podstawie informacji z czasopisma „Perspektywy”  

 



Szkoły artystyczne 
PWSFTiT i AKADEMIA TEATRALNA 

 

Drodzy maturzyści! 

W związku z dużym zainteresowaniem szkołami artystycznymi, postanowiliśmy 
napisać o PWSFTiT (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 
w Łodzi) oraz AT (Akademia Teatralna w Warszawie) i podać informacje 
o kierunkach oferowanych przez te uczelnie oraz o rekrutacji. 

 
W PWSFTiT dostępne są następujące kierunki: 

- reżyseria 
- sztuka operatorska 
- film animowany i efekty specjalne 
- montaż filmowy 
- organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 
- aktorstwo 
- fotografia 
- scenariopisarstwo 

 
Oczywiście na uczelni są studia stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) oraz 
podyplomowe. 
 
Niestety z informacji dostępnych na stronie internetowej www.filmschool.lodz.pl 
podana jest informacja że w roku akademickim 2011/2012 rekrutacja na niektóre 
kierunki studiów zaocznych nie odbędzie się. Zainteresowanych odsyłam pod 
wyżej wymieniony adres. 
 
Aby dostać się na uczelnię wymagane będzie zaprezentowanie siebie oraz swoich 
pomysłów (zależy od kierunku) - drodzy Zośkowicze, pamiętajcie więc, aby pokazać 
się z jak najlepszej strony ☺ 
 
Aby dostać się np. na organizację produkcji filmowej i telewizyjnej, liczyć się będą 
oceny uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego i języka obcego 
(nowożytnego). 



 
 Jak sytuacja wygląda w Akademii Teatralnej? 

 
Szkoła proponuje następujące wydziały: 

- wydział reżyserii 
- wydział wiedzy o teatrze studia licencjackie 

stacjonarne 
- wydział wiedzy o teatrze studia 

magisterskie stacjonarne 
- wydział aktorski 

 
 

Przy zgłoszeniach na wydział wiedzy o teatrze brane są pod uwagę: 
- obowiązkowo: język polski i język obcy 
- oraz jeden z dwóch następujących przedmiotów: historia, wiedza 

o społeczeństwie 
 
www.at.edu.pl � strona uczelni; tam można pozyskać szczegółowe informacje na 
temat egzaminów oraz wymagań. 
 
Po złożeniu podań do uczelni na kandydatów czekają egzaminy, z których suma 
zdobytych punktów decyduje o przyjęciu na studia. 
 
Egzaminy są 3-etapowe, kandydat nie może opuścić żadnego z etapów. 
 
Zarówno nauczyciele, jak i ja wierzymy, że maturzyści z naszego liceum poradzą 
sobie z wymaganiami postawionymi przez uczelnie śpiewająco oraz bez 
niepotrzebnego stresu ;)  
 
Przyszłym kandydatom na studia z całego serca życzę powodzenia i szczęścia na ich 
drodze do kariery i sukcesu!  
 

Kamil (Aleks) 
 
 
Artykuł napisany na podstawie wiadomości zawartych w czasopiśmie 
„Perspektywy”, oraz informacji ze stron internetowych uczelni. 
 



Pożegnanie Maturzystów 
Drodzy Maturzyści! 

W piątek 29 kwietnia br. uczniowie klas trzecich zakończą uroczyście rok szkolny. 
Mamy nadzieję, że te trzy lata spędzone w Zośce będą dla Was miłym 
wspomnieniem. Życzymy Wam, aby zdobyta tutaj wiedza pozwoliła wszystkim 
pomyślnie zdać egzamin maturalny, a potem dostać się na wymarzone studia. 
Będziemy trzymać za Was kciuki. Wszystkiego najlepszego na kolejnych etapach 
Waszego życia życzy redakcja Świata wg Zośki. 

 

 

REDAKTORZY – MATURZYŚCI 

Wśród tegorocznych Maturzystów są też nasze redaktorki – Asia Onopiuk, Edyta 
Krauze i Asia Rak. Były w naszej Redakcji od czasu reaktywacji Świata wg Zośki 
w roku 2008. Czytaliście felietony Edyty, artykuły Asi i oglądaliście rysunki 
autorstwa drugiej z Aś. Serdecznie dziękujemy Wam za współpracę i pomysły. 
Życzymy powodzenia na maturze i miejsca na wymarzonej uczelni. 

Mamy nadzieję, że już za parę lat przeczytamy Wasze nazwiska  pod artykułami 
w ogólnopolskich gazetach. 

Koleżanki i koledzy z zespołu oraz 
opiekunowie z ramienia grona 

pedagogicznego 

 

 

 



Dział „bardzo” kulturalny 
Warszawa kulturalnie 

 
Grafika: www.independent.pl 
 
Impreza: Mozaika Old School Dancing 

Gdzie:  Cafe Mozaika 

Kiedy:  piątek, 22 kwietnia, 18.00 

Co i jak: 

Piątkowy wieczór w Cafe Mozaika to Mozaika Old School Dancing! Zabawa w stylu "old 
school" w jednej z najstarszych restauracji na mapie "gastronomicznej" Warszawy - pół 
wieku tradycji. Kto nie słyszał o Mozaice? Disc Jockey zaproponuje muzykę taneczną lat 80 
i 90 przeplataną najnowszymi hitami. Na hasło "Mozaika Old School" 10% rabatu na 
wszystkie dania restauracyjne. 

Impreza:  Ekstraklasa: Polonia Warszawa- Arka Gdynia 

Gdzie:  Stadion przy Konwiktorskiej 

Kiedy:  sobota, 23 kwietnia, 19:15 

Co i jak: 

Polonia Warszawa zaprasza na mecze rundy jesiennej piłkarskiej Ekstraklasy sezonu 
2010/2011. Polonia Warszawa zmierzy się z Arką Gdynia. 

Impreza: The Rocky Horror Show w Och-Teatrze 

Gdzie:  Och-teatr 

Kiedy:  poniedziałek, 25 kwietnia, 20.00 

Co i jak: 

Gdy 19 czerwca 1973 roku w maleńkim londyńskim Theatre Upstairs odbywała się 
prapremiera The Rocky Horror Show, jego autorzy pewnie nie spodziewali się, że ich 
dziwaczne, perwersyjne dziełko zdobędzie szturmem światową scenę musicalową. Richard 



O’Brien był wielkim fanem komiksów i horrorów, przy czym jego gust oscylował raczej wokół 
obszarów określanych zazwyczaj mianem filmów klasy B. Musical opowiadał o spotkaniu 
zagubionej w lesie młodej pary narzeczonych Brada i Janet z Frankiem’N’Furterem - 
biseksualnym transwestytą i szalonym naukowcem - oraz jego równie oryginalną świtą. 
Spektakl odniósł sukces i wkrótce rozpoczął wspinaczkę po coraz bardziej prestiżowych 
londyńskich scenach. Ostatecznie zagrano go nad Tamizą 2960 razy. 

Impreza: Funky Factor 

Gdzie:  Klub RETRO 

Kiedy:  20.00 

Co i jak: 

Idealna impreza dla miłośników muzyki Funk, Breakbeat, Soul, Oldschool Groovies. Bilety 
tylko 10 zł! 

Marianna 

Źrodła: 

www.pora.pl 

www.wirtualna.warszawa.pl 



Hallo Szpicbródka.  
Recenzja spektaklu z dnia 23 marca 2011 r. 

 

Klasa 3a podjęła się naprawdę dużego, wręcz 
ryzykownego wyzwania - postanowiła 
wystawić musical. Jak wiadomo jest to forma 
wymagająca wszechstronnych umiejętności 
aktorskich. Reżyserią zajęła się Prof. Marianna 
Guzek, zaś scenariusz został napisany przez 
Macieja Pajączkowskiego. 

Niełatwo jest recenzować spektakl wystawiony przez znajomych z innej klasy, 
a wyreżyserowany przez nauczyciela (zaiste, ja też pragnę zdać). 

A więc... Było parę potknięć i przejęzyczeń, które zostały przyjęte przez publiczność 
bardzo pozytywnie, spokojnie, bez złośliwych reakcji. Pamiętamy przecież o tym, że 
przychodzimy na nasze spektakle nie po to, by srogim okiem doszukiwać się 
wzajemnych błędów, lecz by wspólnie uczestniczyć w zabawie w teatr. 

Spektakl został zrealizowany na bardzo wysokim poziomie. Gra świateł była 
prawidłowa, a scenografia oddawała charakter miejsca. Neon przedstawiający napis 
'Moulin Rouge” zawieszony nad scena, wskazywał kiedy znajdujemy się na scenie 
teatru, a kiedy np w piwnicy. 

Piosenki, które śpiewano na żywo były kawałem dobrej roboty, zaś akompaniament 
Igi Stefanowskiej niezastąpiony. Uważam za dobre posunięcie rezygnację z końcowej 
piosenki i odtworzenie jej z płyty. Umówmy się, że nie każdy z aktorów dysponował 
umiejętnościami wokalnymi, więc rezygnacja z finałowej piosenki wydaje się 
najlepszym rozwiązaniem. 

Bez wątpienia taniec był również mocną stroną przedstawienia. Dobra choreografia 
i trafnie dobrana muzyka dały ciekawą całość, a nawiązanie dodatkowego kontaktu 
z publicznością przez zaproszenie do tańca to udane przełamanie konwencji 
zamkniętej sceny. 

Co tu dużo mówić, “Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy” to 
rzeczywiście ostatni występ naszych kolegów z klasy 3a. Myślę, że każdy z nas 
chciałby kończyć szkołę tak dobrym spektaklem jak oni. 

foto: klasa 3a           AF. 



Burleska. Recenzja filmu 
Niedawno, po długim czasie zwlekania udało mi się 
zobaczyć musical Burleska. 

Film wyreżyserował Steve Tanin, a w głównych 
rolach wystąpiły Christina Aguilera w roli Ali, 
bardzo uzdolnionej dziewczyny z małego miasteczka 
i Cher jako właścicielka upadającego klubu 
muzycznego. Fabuła filmu jest dość banalna, 
stereotypowa i nie zawiera oryginalnych wątków, ale 
też nie to było celem realizatorów filmu. Ali jest 
biedną dziewczyną o wielkim glosie, która ucieka do 
Los Angeles, aby zostać sławną piosenkarką. Zostaje 
zatrudniona w klubu Burlesque Lounge jako 
kelnerka. Tu poznaje nieco podstarzałą wlaścicielkę 
Tess (Cher) i przystojnego barmana Jacka (Cam 

Gigandet). W wyniku splotu dość konwencjonalnych wydarzeń Ali udaje się 
zostawić tacę z drinkami, by rozpocząć występy na scenie klubu. Tess zaś próbuje 
wyciągnąć swój klub z długów dzięki występom Ali. Niestety bezskutecznie. 

Obraz zawiera kilka interesujących scen, zwłaszcza muzycznych. W istocie fabuła 
stanowi jedynie pretekst, by zaprezentować możliwości wokalne zarówno Aguilery, 
jak i Cher. Świetne piosenki nagrane przez Aguilerę idealnie wpisują się w ramy 
nowoczesnego musicalu w konwencji burleski. Brawurowo wykonany utwór Cher 
„You Haven't Seen the Last of Me" dostał nawet nagrodę w postaci Złotego Globa. 

Myślę, że nie warto skupiać się na ocenie talentów aktorskich Cher i Aguilery. Obie 
wykonawczynie są przecież piosenkarkami, a nie aktorkami. Reżyser i scenarzyści 
w miarę poprawnie wykonali swoje zadanie, choć nie popisali się nadmierną 
pomysłowością i wyobraźnią. 

Burlesque to miła pozycja na niedzielny wypad na film, od którego wymagamy 
niezbyt skomplikowanej fabuły, dużej dawki muzycznych przeżyć i niezbyt 
zaskakującego zakończenia. 

AF. 

 

Foto: www.filmweb.pl 



Zbrodnia i kara. Recenzja 
filmu 

„I wówczas na wskroś się poznamy?”. Cytat ten tytułem 
wstępu otwiera naszą perspektywę myślową. Co i jak? Po co 
i dlaczego? Ciągle pytamy i szukamy najtrudniejszych 
odpowiedzi. Staramy się poczuć najgłębsze doznania, wznieść 
się ponad wszystko, co istnieje, albo się oszukiwać i nic nie 
robić, i jedno i drugie to pewne rozwiązanie, aczkolwiek 
pomyślmy, czy o to tutaj chodzi? Pytaniem rozwijając 
pytaniem przejdźmy więc do sedna. Odbierzmy to raczej jak 
przygotowanie, wprowadzenie do zagadnienia wąskiego, 
pojawiającego się i znikającego.  

1970 rok dla wielu z nas kojarzy się z różnymi wydarzeniami, 
ale nie to będzie tematem tego wywodu, lecz film produkcji rosyjskiej w reżyserii 
Lewa Kulidżanowa „Zbrodnia i kara” stworzony na motywach powieści Fiodora 
Dostojewskiego o tym samym tytule. Główna postać to Rodion Raskolnikow, 
dwudziestoletni student prawa, w którego wcielił się Georgij Taratorkin. Mając na 
względzie to, że cała fabuła filmu kręci się wokół tego bohatera, skupmy się na jego 
usposobieniu oraz cechach charakteru. Tak więc Rodion (w języku greckim oznacza 
tyle co róża) - niczym kwiat ten wyrasta najpełniej na tle innych swoją specyfiką, 
nietypowym ubiorem, a właściwie szmatami, które nosi na sobie, wzbudza 
zainteresowanie gapiów. Jego nietuzinkowe spojrzenie na świat, oparte na jego 
analizie psychologicznej wydarzeń doświadczanych przez niego, daje nam widzom, 
koneserom kina światowego wracającym często do tej epoki w przeszło 100-letniej 
historii kinematografu, możliwość dotknięcia czegoś innego, być może 
fascynującego, patrzenia kategorią odrębności świata, jego niszowości, który to obraz 
tworzy Rodion. Tak więc patrząc na „rzeczywistość filmową” za myślą 
Raskolnikowa pójdźmy głębiej w to, co się dzieje. Nasz bohater, w swoim tumulcie 
myślowym krystalizuje pewną teorię wyższości ludzi wartościowych nad 
niewolnikami. Aby się przekonać o słuszności tej teorii co do jego osoby, postanawia 
zabić lichwiarkę Alonę Iwanowną, której był klientem. Zbrodnia zostaje odkryta 
przez jej krewną Lizawietę (rola Liubow Sokołowej). O ile śmierć starej lichwiarki 
można jakoś motywować, o tyle jej aspekty co do niewinnej Lizawiety wydają się być 
nieco bezpodstawne. Niemniej jednak Raskolnikow, będąc pod wpływem emocji 
związanych z pierwszym zabójstwem, działa w afekcie, co doskonale przedstawia 



koncepcję szekspirowskiego dramatu Makbet, gdzie jedna zbrodnia pociąga za sobą 
drugą, oraz to, że człowiek z natury jest zły. Po tych zbrodniach ponosi karę, okazuje 
się, że nie jest on z grupy „ludzi wartościowych”, nie jest w stanie poradzić sobie 
z upadłością psychiczną. Podczas rutynowej wizyty śledczego Porfirego Pietrowicza, 
którego postać przypadła w udziale Innokientijemu Smoktunowskiemu, Rodia nie 
zachowuje pozorów w pełni zdrowego umysłowo człowieka. Daje to Pietrowiczowi 
bazę do analizy związku Raskolnikowa z niedawnym zabójstwem dwóch kobiet. 
Podczas odwiedzin rodziny główny bohater wiedząc o powzięciu zamiaru przez 
jego siostrę wyjścia za mąż za Piotra Łużyna (Władimir Basow), zrywa ich 
zaręczyny. W trakcie pobytu w Petersburgu poznaje Sonię (Tatiana Bedowa), córkę 
Marmieładowa. Oboje zaprzyjaźniają się. Raskolnikow w zawierzeniu ujawnia swój 
mroczny czyn, a Sonia obiecuje mu, że pojedzie z nim na Sybir, jeśli ten przyzna się 
do zbrodni. Do tego samego zachęca go śledczy Piotrowicz, który twierdzi, że dzięki 
temu złagodzi swoje cierpienie łaskawszym wyrokiem. Początkowo Rodion 
wspomina o zabójstwie Mikołka, jednak wiedząc, że to kłamstwo, wyjawia zbrodnie 
popełnioną na Alonie i Lizawiecie Iwanownych.  

To właśnie był krótki zarys fabuły tego filmu, który bez wątpienia jest najlepszą 
ekranizacją prozy analityczno dialogowej Dostojewskiego. Obraz stary, za to z całą 
pewnością najbliższy myśli autora zawartej w powieści, nie tylko dlatego, że powstał 
w Rosji, a więc w obrębie kulturowym z jakiego się wywodzi twórczość Fiodora 
Dostojewskiego, ale również dlatego, iż była to pierwsza tego typu próba 
przeniesienia tekstu dramatu na biało-czarny ekran kin. Ten film pokazuje, jak nasze 
wartości mogą być zrewidowane, do czego prowadzi zbrodnia i skąd człowiek może 
krzesać w sobie pokłady zła. Film godny uważnego prześledzenia. „I wówczas na 
wskroś się poznamy”.   

D.v.B 

foto: www.fdb.pl 



Z życia szkoły 
XV Tydzień Teatralny 
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 XV Tydzień teatralny już za nami! Jak co roku maraton z Melpomeną przyciągnął 
wielu widzów – uczniów, pracowników szkoły, rodziny, znajomych, jak i wielu 
absolwentów naszej szkoły. W ciągu tych paru dni mogliśmy ocenić dokonania klas 
artystycznych – ale i nie tylko („Alicja w krainie czarów” była koprodukcją uczniów 
przeróżnych profili). 

 Po kolei – może nie programowo, a klasowo. Najmłodsi, czyli klasa IA 
zadebiutowali! Wprawdzie mogliśmy ich już poznać podczas Święta Szkoły, ale po 
raz pierwszy brali udział w TT. Ich wariacje wokół młodzieńczych tekstów 
Witkacego („W co się bawimy”), wywołały wiele śmiechu na sali! Bardzo udany start 
i wielki potencjał! Brawo!  

Klasa IIA niestety nie miała możliwości pokazania pracy zespołu, ale żeby tradycji 
stało się zadość – mogliśmy podziwiać Paulinę Achremczyk i Kajetana Szuwara 
w bardzo trudnych spektaklach. Każde z nich wybrało formę monodramu. Paulina 
(„Franciszka. Występ gościnny w Bolzano”) przeniosła nas w świat XVIII wieku… 
widzowie docenili ogromną odwagę uczennicy oraz wkład pracy… nie obyło się bez 
wpadek (zresztą podczas prawie każdego spektaklu zdarzały się efekty specjalne☺… 
co najważniejsze radzimy sobie, improwizacja też jest ważną umiejętnością). Zresztą 
podczas monodramu Pauliny lekkie przestoje działały na korzyść gry aktorskiej, co 
nie udało się Kajetanowi. „Krwawy belfer” był przekonujący, a wręcz przerażający 
i właśnie w drobnych zatrzymaniach tracił werwę… tak czy inaczej pogratulować! 
Czy ktoś z nas miałby tyle odwagi, by sam na sam zmierzyć się z widownią? 

Klasy trzecie już się z nami żegnały – klasa III A pokazała się w trzech bardzo 
różnych odsłonach. Zaczęli od przypomnienia zeszłorocznego spektaklu „Hallo 
Szpicbródka” – muzyka, taniec śpiew i piękne kobiety – czego chcieć więcej ☺ , już 



kolejnego dnia wprowadzili nas w magiczno-surrealistyczny świat „Alicji w krainie 
czarów”. Spektakl powstały z inicjatywy uczniów, samodzielnie przemyślany 
i przygotowany. Udowodnili, że jeżeli się tylko chce to można wszystko!! Ostatnim 
ich spektaklem była „Łysa śpiewaczka”. Widownia płakała ze śmiechu☺ Ile tam było 
improwizacji nie dowie się nikt…  

Klasa IIIAbis też żegnała się z rozmachem… we czwartek wszyscy mogliśmy 
poczuć sentyment za czasami gdy kobiety wyglądały dziewczęco… jakie śliczne były 
te pokojówki…  Napięcie, idealne rozegranie kolejnych scen, aż szkoda, że tego nie 
powtórzą? A może jednak?? … Tego samego wieczoru przeżyliśmy chwile grozy… 
krew się polała. Dokonanao morderstwa tak, że aż Pani Dyrektor podskoczyła na 
krześle… „Ścisły nadzór” przeobraził naszą skromną salę teatralna w celę 
więzienną… niektórzy narzekali, że to nie kamieniołomy… czy następnym razem 
powinni wnieść kamienie, głazy i kilofy? Chyba nie. Wrażenie niezapomniane. 
W piątek „Tiramisu” III bis to już była zupełnie inna klasa – nowocześni, wyuzdani, 
wulgarni młodzi karierowicze zagubieni w świecie i w rolach… Było ostro, było 
nago (!), ale zabrakło refleksji… 

Tydzień Teatralny minął…  

Kto nie był niech żałuje…. 

 Do zobaczenia za rok!! 

Widz subiektywny 



Dzień otwarty 

Tegoroczny dzień otwarty w naszej szkole cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
Wielu gimnazjalistów oraz ich rodziców odwiedziło Zośkę w celu poznania 
szczegółów dotyczących życia szkolnego w naszym liceum. Przy drzwiach gości 
(a może naszych przyszłych kolegów?) witali przedstawiciele samorządu szkolnego, 
oferując również szeroką gamę ulotek zawierających informacje o poszczególnych 
klasach. O godzinie 10.00 w sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna, przyszli 
zośkowcy zostali przywitani przez panią Dyrektor, mieli też szansę obejrzeć krótki 
film o naszej szkole. Do godziny 13.00 na korytarzach było gęsto, zadawano 
mnóstwo pytań, odwiedzano sale lekcyjne oraz te miejsca, w których nasi uczniowie 
mogą „wyżyć się” artystycznie. Zachwyt wzbudzał nasz Teatr 13-rzędów. Możemy 
być pewni, że to właśnie on jak również profil klasy A (ulotki dotyczące tej klasy 
rozeszły się jak świeże bułeczki) zapewnią nam od września mnóstwo świeżej krwi. 

Na pewno zadziałały też muffinki przygotowane przez klasy F. Po tak szerokiej 
gamie przyjemności nie sposób oprzeć się pokusie złożenia papierów właśnie do 
Zośki.  

Rezultat naszych starań już we wrześniu. ☺ 

Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: A.Fotek 

 



Targi edukacyjne Expo 2011 
W tym roku targi odbyły się w PKiN, w dniach 3-5 marca. Według pierwszych 

danych, w tym roku targi odwiedziło ponad 70 000 osób. W czasie targów nasi 

uczniowie i dyżurujący nauczyciele rozdawali ulotki o szkole oraz udzielali 

szczegółowych informacji na temat planowanych klas w roku 2010/2011. 

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

zajęcia pozalekcyjne oraz dojazd do szkoły. Największym zainteresowaniem cieszyła 

się klasa artystyczna, lingwistyczno-geograficzna oraz nasza nowa klasa społeczno-

dziennikarska.  

Dodatkowo osoby zainteresowane wyborem naszej szkoły mogły obejrzeć 

prezentację multimedialną przedstawiającą życie 86 LO oraz krótki reportaż 

z organizowanego przez nasze liceum koncertu charytatywnego i zbiórki pieniędzy 

w ramach WOŚP. Ponadto tradycyjnie wyświetlane były fragmenty przedstawień 

teatralnych, tanecznych i muzycznych przygotowywanych przez naszą młodzież 

pod opieką nauczycieli przedmiotów artystycznych a także film o życiu szkoły, 

zrealizowany przez uczniów klasy 3 bis. 

Podobnie jak w latach ubiegłych 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 już widać w czasie zorganizowanego w dniu 19.03.2011 

roku Dnia Otwartego dla kandydatów.  

Dzień otwarty został poprzedzony akcją promocyjną w kilkunastu warszawskich 

gimnazjach, do których z przygotowanymi materiałami o naszej szkole udała się 

nasza młodzież. Powstał również folder o LXXXVI LO , który wkrótce trafi do 

drukarni i następnie będzie dystrybuowany wraz z plakatami do warszawskich 

(w szczególności wolskich) gimnazjów.  

Piotr Kur (lider promocji szkoły) 



Warsztaty dziennikarskie 

16 marca 2011 roku silna grupa uczniów z naszego liceum, pod przewodnictwem 
pani Anny Lewickiej i Anny Szymczak, wybrała się na zajęcia w formie warsztatów, 
które odbywały się w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji 
w Warszawie. Zgodnie z naszymi zainteresowaniami podzieliliśmy się na 3 grupy, 
różniące się tematem przewodnim warsztatów - do wyboru mieliśmy warsztat 
prasowy, radiowy i telewizyjny. 3-godzinne zajęcia prowadzone przez specjalistów, 
ludzi z  tzw. „branży”, w pełni spełniły nasze oczekiwania. Poznaliśmy tajniki pracy 
dziennikarzy, dowiedzieliśmy się, jak wyglądają przygotowania materiałów, 
reportaży, artykułów „od kuchni”, a co najważniejsze, mieliśmy okazję poczuć się jak 
prawdziwi prezenterzy telewizyjni - wypowiedź przed kamerą jest najlepszym 
sprawdzianem dla naszej odwagi i spontaniczności. Nie zawiedli się również 
uczestnicy warsztatów prasowych - ich zadaniem było napisanie krótkiego artykułu, 
co oczywiście nie sprawiło naszym uczniom najmniejszego problemu. 

Czekamy na więcej takich dodatkowych warsztatów tematycznych. Chętnie 
wyrwiemy się gdzieś w czasie lekcji, oczywiście tyko i wyłącznie w celach 
edukacyjnych. ☺ 

Natalia 

  

foto: E.Długosz 
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Akcja krwiodawstwa 
Drodzy Zośkowicze! 

Ostatnim razem podaliśmy Wam kilka istotnych informacji o akcji 
krwiodawstwa, która jest organizowana w naszej szkole. 
Dziś postanowiliśmy przybliżyć nieco ten temat i napisać 
szczegółowe sprawozdanie z tego, co się działo ☺  

Jak wiecie, w naszej szkole również można oddać krew, aby pomóc potrzebującym 
i do tej pory zebraliśmy ponad 20 litrów krwi. 

Od dwóch lat możemy to zrobić właśnie u nas, w naszej placówce. 

A jaki wynik uzyskaliśmy w tym roku w dniu 21 marca? 

Dzięki w miarę wysokiej frekwencji i zaangażowaniu Honorowych Dawców Krwi 
udało się zebrać około 10 litrów ! 

Oczywiście krwi nie oddają tylko uczniowie. Aby pomóc sprawie, robią to także 
nauczyciele. I nie robią tego raz czy dwa, ale wielokrotnie i z dużym zapałem ☺ 

A teraz ważna informacja dla przyszłych wolontariuszy! 

Kiedy mamy chęć podzielenia się swą płynną tkanką, jest kilka rzeczy, które czekają 
na nas po drodze. 

Obowiązkowo trzeba będzie wypełnić kwestionariusz przebytych chorób oraz 
przejść badania wstępne (ciśnienie krwi, poziom hemoglobiny, badanie osłuchowe 
i palpacyjne + wywiad lekarski) 

Oczywiście ułatwione zadanie mają osoby, które na początku roku oddały Pani 
Pielęgniarce wszystkie potrzebne dokumenty dotyczące przebytych chorób 
i szczepień ;) 

Podaję te informacje, abyście byli przygotowani, kiedy już zdecydujecie się oddać 
nieco osocza. 

Poprzez oddanie krwi nie tylko pomagamy innym, ale również sami możemy 
zorientować się, czy naszemu zdrowiu coś może grozić. 

A po skończonym zabiegu, jak zwykle czeka na nas słodki poczęstunek. 

Mam nadzieję, że za każdym razem będzie Was, drodzy Zośkowicze - dawców krwi-  
przybywać coraz więcej. 

W końcu można zdziałać tyle dobrego w ciągu zwykłych 15 minut. Kamil (Aleks) 



Batalion w liczbach – inaczej 
Trawersując tytuł jednej z zakładek naszej strony (tak, tak, jest tam coś takiego – 
informacja o liczbie uczniów i klas:), przedstawiamy liczby, które też związane są 
z naszą szkołą, ale właśnie inaczej... 

12  12 kilogramów mydła zużywamy w ciągu miesiąca w szkolnych 
łazienkach 

35 to rozmiar najmniejszych butów, noszonych przez jedną z nauczycielek  

46 to rozmiar największych butów, noszonych – tym razem przez jednego 
z nauczycieli 

156 najniższy wzrost w gronie pedagogicznym 

185 najwyższy wzrost jednego z nauczycieli 

192 tyle wynosi największa liczba książek wypożyczonych w szkolnej 
bibliotece przez jednego ucznia w ciągu trzech lat 

401 tyle dni jeden z uczniów naszej szkoły przetrzymuje książkę ze szkolnej 
biblioteki. Rekord może zostać pobity, bowiem książka nadal jest 
u ucznia - stan na dzień 19.04.2011. 

11 760 tyle metrów bieżących w ciągu miesiąca zużywa się w szkolnych 
toaletach. Wypada średnio ponad 20 metrów na osobę... W dobie 
kryzysu może warto pomyśleć o oszczędzaniu. 

 



Krzyżówka 

Nawiązując do tematu przewodniego, jakim jest moda, przygotowaliśmy dla Was 
krzyżówkę, której rozwiązaniami są imiona i nazwiska znanych modelek (i modeli). 
Osoba, która nadeśle do 15 maja największą liczbę prawidłowych rozwiązań, 
otrzyma talon empiku o wartości 25 zł. 

Hasła do krzyżówki 

1. Pochodząca z Niemiec, jedna z trzech najsłynniejszych modelek lat 90. 
2. Wystąpiła w teledysku M. Jacksona „In the Closet”. 
3. Androgyniczny model z Serbii. 
4. 17-letnia polska top modelka. Jej pseudonim to JAC. 
5. Polska twarz Prady na sezon SS 2011. 
6. 17-letnia Amerykanka znajdująca się w pierwszej dwudziestce rankingu top 

models. Jej znakiem rozpoznawczym są pełne usta i diastema. 
7. W wieku 14 lat została wypatrzona przez agentkę na lotnisku. 
8. Polska modelka, zagrała w filmie z Piotrem Adamczykiem. 
9. Holenderska modelka, nazywana następczynią Brigitte Bardott. 
10. Pochodząca z Azji, jedna z twarzy kampanii H&M Holiday 2010. 

przygotowała NG 

 

 

 



Rozwiązanie konkursu z numeru 3/2010/2011 

W poprzednim numerze prosiliśmy Was o odpowiedzi na pytania związane 
z krwiodawstwem. Niestety - otrzymaliśmy niewiele odpowiedzi. Zastanawiamy się, 
dlaczego? Pytania nie były przecież trudne. Widocznie nasi czytelnicy ostatnio cały 
wolny czas poświęcali na naukę:) Doceniamy więc tych, którzy mimo wszystko 
znaleźli kilka minut na napisanie odpowiedzi. Zwyciężczynią konkursu została 
Marysia Murawska z klasy IIIC. Prosimy o odbiór nagrody, którą jest bon empik. 

 



 

Galeria- Na szkolnym 
korytarzu 

W Galerii miały się pojawiać zdjęcia, na których są uczniowie naszej szkoły. Tym razem 
jednak zobaczcie, co podczas przerw robią nasi nauczyciele. Przedstawiamy Wam kilka 
fotek z pokoju nauczycielskiego. 
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