
SŁOWO WSTĘPNE 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY…:-)) 

W tym roku szkolnym startujemy 
trochę z opóźnieniem. Mam jed-
nak nadzieję, że uczniowie klas 
pierwszych będą chętni do współ-
pracy i zasilą nasze redakcyjne 
szeregi. 

Bardzo liczę na interesujące arty-
kuły, super pomysły, które drzemią 
w przyszłych dziennikarzach (może 

w klasie Ic  ?) 

W redakcji jest kilka osób z klas III. Przed 
nimi matura: na początek próbna a po-
tem ta właściwa. W związku z tym czeka 
ich duuużo nauki dlatego chciałabym, 
aby z klas młodszych wyłonili się godni 
następcy. W tym numerze są już pierwsi 

odważni:-) 

UK 

Ważne tematy: 
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Moi drodzy! 

Mogłabym we wstępie wspomnieć  

o tym, że wakacje już za nami, zapytać 

retorycznie czy miło je spędziliście  

i ponarzekać, że szkoda, iż ich czas do-

biegł końca. Mogłabym, jednakże tego 

nie zrobię, bo to tylko podsyciłoby iryta-

cję na ten temat. Skupmy się na dobrych 

stronach: w tym roku moja matura, więc 

już niedługo, ktoś inny będzie pisywał 

ładniejsze wstępy do gazetki;) 

Powitajmy także nowy bufet i obiady

( lekcje do 16.05 właśnie stały się trochę 

bardziej znośne) oraz jak co roku, pierw-

szaki. Tak, Wy! Mali, beztroscy  

i nieświadomi niczego!  

Maturzyści serdecznie Was za tę pogodę 

ducha nienawidzą. Prawdopodobnie  

z wzajemnością, bo my tylko o jednym  

w kółko gadamy. 

To od nowa: zacznijmy gazetkę 'Świat 

według Zośki' na rok 2011/2012! 

 

Aleksandra Kacprzyk 

LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WARSZAWIE 

 

ŚWIAT     WG  ZOŚKI 
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   NOWE RYBKI W MIEŚCIE,    czyli… 

     NOWI NAUCZYCIELE W NASZYM  LO 

1 września w naszej szkole pojawili się nie tylko nowi uczniowie, ale też nowi nauczyciele. 

Jedną z tych osób jest również pan Wojciech Masny, 

drugi wychowawca klasy I C i nauczyciel matematyki. 

Zapytaliśmy go o jego wrażenia z nowej szkoły. 

R: Czy „Zośka” jest Pana pierwszym miejscem 

pracy? 

WM: Nie, nie jest moim pierwszym miejscem pracy. 

To jest 4-ta szkoła, w której uczę. Przedtem  

2 lata w „Jedynce”, potem 2 lata w Liceum Społecz-
nym i 16 lat w Liceum Pułaskiego.  

R: Minęło już kilka tygodni od chwili, kiedy roz-

począł Pan pracę w naszym liceum.  

     Jak czuje się Pan w naszym zośkowym, trochę 

zwariowanym środowisku?  
WM: Czuję się bardzo dobrze, przede wszystkim mło-

dzież jest fajna. Do tej pory uczyłem w LXXIV Li-

ceum.  

 Muszę powiedzieć, że tam młodzież była na zupełnie 

innym poziomie i jestem przyjemnie zaskoczony.  

R: Jak wypadamy w porównaniu z innymi szkoła-

mi? 
WM: Jestem bardzo mile zaskoczony poziomem, może 

nie tyle matematycznym poziomem młodzieży, ale 

takim obyciem i kulturą osobistą.  

R: Czy jest Pan zadowolony z funkcji drugiego 

wychowawcy jednej z klas pierwszych już na sa-

mym początku Pana pracy w naszym LO? 

WM: Wiesz, bycie wychowawcą jest pewnym elemen-

tem zawodu nauczyciela, a ja byłem  wychowawcą 

prawie cały czas, na okrągło. Miałem krótką przerwę, 

kiedy jeszcze pełniłem funkcję vicedyrektora w Li-

ceum Pułaskiego. Tak więc jestem przyzwyczajony do 
tego i jakoś trzeba wejść  w te obowiązki szkolne. 

Sądzę, że nie byłoby dobrym pociągnięciem dyrekcji 

gdyby mnie obarczyła wychowawstwem od razu, na 

początku, jako nieznającego jeszcze realiów ani gro-

na pedagogicznego tej szkoły. Gdybym od razu został 

wychowawcą to by było mi trochę za ciężko. Nato-

miast bycie zastępcą wychowawcy jest takim przetar-

ciem. 

R: Czego życzyłby sobie Pan w swoim życiu zawo-

dowym? 

WM: Zdolnej młodzieży. Bo ja bardzo lubię sta-

wiać dobre oceny, natomiast nie znoszę stawiać 

jedynek, a niestety jestem zmuszony stawiać ich 

dość duże ilości, co mnie bardzo boli. 

R: A teraz powrót do młodości... Jak Pan 

wspomina swoje liceum ?  

WM: No cóż. Wtedy to były zupełnie inne czasy, 

ale wspominam je bardzo przyjemnie. Zresztą  

z dużą grupą osób z mojej klasy do tej pory utrzy-

mujemy ścisłe kontakty. Jest to przyjaźń na całe 

życie.  Jest to bardzo sympatyczne. 

R: Dlaczego zajął się Pan właśnie matematyką? 

WM: Dlaczego matematyką? Zawsze byłem uzdol-

niony w tym kierunku i lubiłem matematykę, więc 

to takie naturalne. Moja mama także była mate-

matyczką i uczyła matematyki w szkole. Sądzę, że 

to zainteresowanie z mlekiem matki wyssałem. 
Taki bakcyl został mi przekazany. 

R: Jakie są Pana zainteresowania, bo często 

widzi się Pana z książką u boku? 

WM: Tak. Bardzo lubię czytać, to fakt. Przy czym 

jeśli chodzi o rodzaj literatury, to mam zaintereso-

wania dość szerokie. Od literatury faktu, poprzez, 

powiedzmy, jakąś sensację. Bardzo lubię również 

książki historyczne, a ostatnio, to znaczy nie ostat-

nio, ale od bardzo wielu lat z zainteresowaniem 

czytam  literaturę science-fiction. 

R: Dziękuję za udzielenie mi wywiadu. 
WM: Dziękuję.  

 

Rozmawiała Patrycja Papaj 



Każdy z nas przeżywa 

cięższe chwile w życiu. 

Co jednak zrobić, aby 

nie zdarzało się to zbyt 

często? Jesień jest porą 

roku, podczas której 

wielu z nas dopada tzw. 

chandra. Dzień staje się 

coraz krótszy, promie-

nie słońca nie docierają 

do nas tak często jak  

w piękne i ciepłe letnie 

dni.  

Na dworze jest ciemno, 

szaro i ponuro, co po-

woduje, że najchętniej 

zamknęlibyśmy się  

w domu i przeleżeli cały 

dzień w łóżku. Brzmi 

znajomo? Jesienna de-

presja częściej dopada 

kobiety niż mężczyzn. 

Jak sobie z tym radzić? 

Przede wszystkim po-

święcić trochę czasu na 

swoje pasje i na spotka-

nia z przyjaciółmi. Ko-

rzystać z uroków życia  

i cieszyć się każdym 

dniem. Może znaleźć 

jakieś nowe zaintereso-

wania? Wyjdźmy z do-

mu, poszalejmy biega-

jąc z garścią różnokolo-

rowych jesiennych liści.  

Warto postawić na 

sport. Aerobik, basen, 

jazda na rowerze czy 

gra z przyjaciółmi  

w siatkówkę na pewno 

podniesie nam poziom 

endorfin, czyli tzw. hor-

monów szczęścia. One 

sprawiają, że nasze sa-

mopoczucie jest lepsze, 

jesteśmy zadowoleni  

z siebie a wręcz dumni. 

Dodają naszemu życiu 

optymizmu, radości  

i pogody ducha, których 

tak potrzebujemy pod-

czas brzydkich, szarych 

dni jesieni.  

Jesienna depresja jest 

powodem braku odpo-

wiedniej ilości światła, 

więc zapolujmy na słoń-

ce. Kiedy tylko zobaczy-

my przebijające się 

przez chmury promie-

nie słoneczne wybierz-

my się na spacer. Czy to 

nie wspaniałe spacero-

wać  parku piękną alej-

ką, przyozdobioną róż-

nokolorowym dywa-

nem jesiennych liści?

Dobrym sposobem  

w walce z chandrą jest 

także muzyka. Słuchaj-

my jak najwięcej wspa-

niałych melodii najbar-

dziej lubianych przez 

nas zespołów, ale najle-

piej by była ona ryt-

miczna i żywa.  

Szare i ponure dni 

smutno nas nastrajają, 

ale pamiętajmy, że na-

sza polska złota jesień 

też potrafi być piękna. 

Nie powinniśmy jej ko-

jarzyć wyłącznie z wia-

trem, deszczem, kiep-

ską, mokrą i ponurą po-

godą. 

                                                      

Paulina Wiśniewska 

Jak nie dać się jesiennej depresji? 

Str. 3 PAŹDZIERNIK/L ISTOPAD 2011 

  

Wyjdźmy z do-

mu, poszalej-

my biegając  

z garścią róż-

nokolorowych 

jesiennych  

liści. 
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Bitwa warszawska to wydarzenie, które przeszło do historii. W przeciwieństwie do filmu, który nie ma na to szans. 

Film Bitwa Warszawska 1920 to wielkie widowisko historyczne - tak tę wielką filmową klapę przedstawia producent. 

Żeby recenzja ta była bardziej wiarygodna spotkałem się z osobą kompetentną,  a mianowicie krytykiem filmowym. 

Zacytowałbym jego opinię o filmie, ale szkoda mi lasów, by przywołać niekończący się lament pełen inwektyw, złorze-

czeń i obelg. W tej sytuacji postaram się samemu przedstawić  Wam przyczyny porażki tego filmowego widowiska. 

Przyczyny porażki tkwią, po pierwsze, w nieudanym scenariuszu – mamy bowiem do czynienia z mozaiką mniej lub 

bardziej (z dominacją tych pierwszych) interesujących scen, które nie tworzą całości – interesującego widowiska, peł-

nego dramaturgii. Doświadczony reżyser, w którego dorobku znajdziemy udane ekranizacje prozy Sienkiewicza, tym 

razem zaserwował nam produkt pośredniej klasy, którego nie bronią, jak w poprzednich ekranizacjach Hoffmana, 

barwne kreacje aktorskie. Bohaterowie "Bitwy" są jak marionetki, którym reżyser polecił: bądź dzielny, bądź silna. 

Mamy więc artystkę rewiową - silną, przerysowaną i banalną postać Oli graną przez Nataszę Urbańską, która raczy 

widza, na przemian, swoim śpiewem bądź ckliwymi grymasami, które zamiast wzruszać wywołują zniecierpliwienie. 

Mężem Oli jest Jan-niespełniony poeta i dzielny żołnierz.  

Nawet postać grana przez Borysa Szyca - czyli wciąż jednego z najlepszych aktorów młodego pokolenia - nie przekonu-

je. Nieciekawie prezentuje się również Marszałek Piłsudski, którego zagrał sam Daniel Olbrychski. Przeźroczysty i zu-

pełnie bez wyrazu, równie dobrze mógłby być kelnerem, jak i statystą w tym filmie. Jedyna postać, która zwraca uwa-

gę to czekista, generał Bykowski, bohater, w którego wcielił się Adam Ferency. Nie można mu odmówić warsztatu ani 

przemyślanego przedstawienia postaci.  

Nie czepiałbym się tak dotkliwie, gdyby film ten spełniał choćby rozrywkową funkcję. Bawił, wstrząsał, poruszał. 

Przed premierą Jerzy Hoffman prosił o przychylne przyjęcie filmu, co smuci w przypadku tak doświadczonego reżyse-

ra. Nie wspominając już o tym, że już na etapie produkcji mówił on, że nie ma zamiaru skupiać się na treści, lecz na 

emocjach. I to chyba był zamierzony cel (choć i tak nie do końca spełniony), ponieważ brak w filmie wyrazistej, wcią-

gającej widza akcji. Ten film można podzielić na przeplatające się dwa wątki "Natasza śpiewa" i "wojna trwa dalej". 

Miarą porażki filmu są reakcje widzów diametralnie sprzeczne z zamierzeniami, intencjami twórców. I scenie, w zamy-

śle dramatycznej, która wywołać miała przerażenie, być może łzy widzów, w trakcie seansu towarzyszy śmiech widow-

ni. Nie wiem też, jak tak ciekawy i ważny temat można zagłuszyć nic nie wnoszącymi, w nadmiarze serwowanymi efek-

tami specjalnymi. Proszę o odszkodowanie... 

Antoni Franke  

DZIAŁ „BARDZO” KULTURALNY 

Bitwa warszawska to wydarzenie 
Bohaterowie "Bitwy" 

są jak marionetki, 

którym reżyser pole-

cił: bądź dzielny,  

bądź silna.  
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TEGO JESZCZE NIE BYŁO—Joanna Olech  

Recenzja książki 

Każdy rok przynosi zaskakujące innowacje wy-

dawnicze – nowe gatunki. I oto mamy do czynie-

nia z kolejnym… Nazwijmy go „powieść – storybo-

ard”. 

Wynalazek Hugona Cabreta został nagrodzony  

w roku 2008 „Medalem Caldecotta” – jednym  

z najbardziej prestiżowych trofeów  

w USA, przyznawanych (od siedemdziesięciu lat!) 

książkom dla młodych. Bardzo okazały, wydruko-

wany na grubym kartonie i starannie oprawiony 

tom jest w istocie książką OBRAZKOWĄ dla mło-

dzieży – ilustracje raz po raz wyręczają pisarza, 

podejmując opowiadanie w zastępstwie tekstu. 

Autor zawiązuje akcję, po czym oddaje głos ry-

sownikowi. Całe ustępy książki opowiedziane są 

wyłącznie za pomocą obrazu. 

 Znamy ten rodzaj obrazkowej narracji – 

w podobny sposób filmowcy przygotowują się do 

zdjęć, rozrysowując akcję przyszłego filmu w po-

staci „komiksu bez dymków”, czyli storyboardu. 

Plan ogólny, najazd, panorama, detal … ujęcie po 

ujęciu szkicują przebieg filmowej intrygi za pomo-

cą rysunków. Tak przygotowana historyjka obraz-

kowa jest niezawodną „ściągawką” w pracy ope-

ratora i reżysera. 

 W przypadku Wynalazku Hugona Cabre-

ta ożenek storyboardu i powieści ma podwójny 

sens, jako że punktem wyjścia fabuły jest życiorys 

legendarnego pioniera sztuki filmowej – Francuza 

Georges`a  Melies`a. 

 W istocie, biografia Melies`a jest iście 

bajkowa – syn szewca, od dziecka zafascynowany 

sztuką iluzji, w dojrzałym wieku porzuca nudną 

posadę w szewskim biznesie ojca, żeby pracować 

w paryskim teatrzyku cudów. W 1895 r. przeszło 

czterdziestoletni Melies ogląda pierwszą projek-

cję braci Lumiere i odtąd urzeczony jest wynalaz-

kiem kinematografu. Trzy lata później realizuje 

swój pierwszy film. Sam pisze scenariusze, projek-

tuje dekoracje, wymyśla tricki, sam   

odtwarza główne role. W ciągu niespełna dwu-

dziestu lat realizuje przeszło 500 filmów (!),  

z których najsłynniejszy – Podróż na księżyc – 

staje się ikoną światowej kinematografii. Jego 

popularność przyczynia się do rozwoju sztuki 

filmowej, co w konsekwencji, paradoksalnie, do-

prowadzi do bankructwa studia Melies`a. Zrujno-

wany, zapomniany przez wszystkich, reżyser – 

wizjoner dożywa swoich dni jako ekspedient  

w sklepiku z mechanicznymi zabawkami na dwor-

cu Montparnasse. 

 Tę właśnie dworcową scenerię  

i ten krytyczny moment w biografii Georges`a  

Melis`a wybrał autor książki za punkt wyjścia fa-

buły, będącej zręczną mieszanką faktów i literac-

kiej fikcji. 

Oto w murach dworca mieszka bezdomny ulicznik 

– dziesięcioletni Hugo. Osierocony, przygarnięty 

przez stryja – zegarmistrza, wyręcza swego opie-

kuna przy konserwacji dworcowych zegarów. 

Pewnego dnia stryj znika. Mijają tygodnie.  

W oczekiwaniu na powrót krewnego Hugo nadal 

wykonuje swoją pracę. Wieczorami bezskutecznie 

próbuje naprawić uszkodzony mechanizm cudow-

nej lalki – piszącego automatu.  

W dworcowym sklepiku kradnie mechaniczne 

zabawki, żeby pozyskać w ten sposób brakujące 

trybiki i kółka. Właściciel sklepiku – opryskliwy 

starzec – jest dla chłopca zagadką. Wydaje się 

surowy, zarazem uważnie przygląda się chłopcu, 

a nawet daje mu pracę. Hugo ma także sprzymie-

rzeńca w osobie Izabelle – dziewczynki w jego 

wieku, podopiecznej starca. Marzeniem chłopca 

jest dokończyć dzieło zmarłego ojca – naprawić 

piszący automat i tym samym odczytać tekst, jaki 

kryje w sobie zagadkowa maszyna. Po wielu pery-

petiach misja chłopca uwieńczona zostanie sukce-

sem, ale wtedy, niczym szkatułka w szkatułce, 

otworzy się następna zagadka, której głównym 

aktorem jest tajemniczy właściciel sklepu  

z zabawkami.  

Oto w mu-

rach Dworca 

mieszka bez-

domny ulicz-

nik – dziesię-

cioletni  

Hugo.  
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Książka jest starannie spiętrzoną pira-

midą suspensów. Autor bardzo dba  

o to, aby kolejne odsłony były dla nas 

zaskoczeniem. Jakkolwiek wartość 

literacka samego tekstu nie zachwy-

ca, a dialogi wydają się drewniane, to 

przecież nowatorstwo tej książki nie 

pozostać bez echa. Akcja opowieści  

i jej wizualny kształt utkane są, po-

społu, z prawdy i fikcji. Autor odwołu-

je się do autentycznych miejsc, fak-

tów, obrazów. Reprodukuje słynne 

miejsca z epoki i kadry filmowe, ory-

ginalne rysunki Melies`a, a w fabułę 

wplata „cytaty” ze słynnych filmów,  

z pionierskiej epoki kina. Na koniec 

ujawnia historię, która stała się kan-

wą książki, i odsyła czytelnika do lin-

ków internetowych, gdzie kryje się 

mnóstwo fascynujących faktów, 

związanych z postacią Melies`a.  

W Internecie znajdziemy filmy jego 

autorstwa, ale także niezliczone pa-

stisze, plotki, a nawet amatorskie 

filmiki zrealizowane przez młodych 

adeptów kina, demonstrujące, na 

czym polegały innowacyjne tricki 

filmowe Melies`a. Dość powiedzieć, 

że o ile lektura książki zajęłam dwie 

godziny, o tyle buszowanie po inter-

necie, sprowokowane książką – dwa 

dni. Nadal mi mało. I tak na przykład  

w książce odgrywa znaczącą rolę pe-

leryna astrologa – ulubiony rekwizyt 

reżysera.  

W internecie natomiast znajduję fil-

my, w których raz po raz pojawia się 

ta sama peleryna – wyszywana  

w księżyce i gwiazdy, z diabelską syl-

wetką na plecach. Tym samym książ-

ka okazuje się pośrednikiem pomię-

dzy światem literackiej fikcji i arcycie-

kawej prawdy historycznej. 

  

Niezwykle pasjonujący jest wątek dotyczący 

cudownej maszyna piszącej. Automat taki, 

skonstruowany prawdopodobnie około 

1800 r., istnieje naprawdę – spoczywa  

w podziemiach Franklin Institute w Filadel-

fii. Autor odsyła na strony Instytutu, gdzie 

można zobaczyć dwa filmy, dokumentujące 

działanie maszyny. Jeden z nich nakręcono 

podczas prezentacji, jaka miała miejsce tuż 

po premierze książki w 2007 r. Książka zna-

komicie wzmogła zainteresowanie tego 

rodzaju wynalazkami, które zdumiewały 

przed dwustu laty i nadal niezwykle mocno 

działają na naszą wyobraźnię. 

 Jest zatem Wynalazek Hugona 

Cabreta w istocie prawdziwym WYNALAZ-

KIEM na rynku wydawniczym. Książka – 

posłaniec, dostarczyciel adresów, pod któ-

rymi czytelnik znajdzie prawdziwe skarby 

dokumentalne. Tym, którzy zżymają się na 

media elektroniczne, będące jakoby konku-

rencją dla czytania, przypomnę – internet 

penetrujemy CZYTAJĄC, czyż nie? Książka 

Briana Selznicka jest symptomatycznym 

przedsięwzięciem – godzi przekaz papiero-

wy z elektronicznym. Z pewnością pocią-

gnie za sobą armię naśladowców. 

Joanna Olech 

Jest zatem Wy-

nalazek Hugo-

na Cabreta  

w istocie praw-

dziwym WY-

NALAZKIEM na 

rynku wydaw-

niczym. 
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Weekend w polskim wydaniu… 

 A gdyby tak, w celu rozwoju 

intelektualnego oraz z myślą 

o potrzebie artystycznego 

uduchowienia, wybrać się do 

teatru, obejrzeć niezależne 

kino czy też spędzić chwilę  

w jazzowym klubie, wsłuchu-

jąc się w rytmiczne brzmie-

nie saksofonu? Zdecydowa-

łam się podjąć to wyzwanie. 

Przeglądając repertuar na 

najbliższy weekend, znala-

złam dwa wydarzenia, które 

okazały się być idealną alter-

natywą dla zwyczajowego, 

weekendowego nicnierobie-

nia`. No, może nie był to 

koncert amerykańskiego 

saksofonisty, jednak coś 

równie atrakcyjnego.  

Pierwszym z wydarzeń był 

maraton polskich filmów. 

Cena—bardzo przystępna. 

Dzięki mojemu osobistemu 

urokowi, wdziękowi, a prze-

de wszystkim- dzięki legity-

macji szkolnej, udało mi się 

zdobyć bilet szkolny za jedy-

ne 16 zł.  

Jednak w przygotowaniach 

do maratonu popełniłam 

strategiczny błąd—dzień 

wcześniej, pochłonięta bar-

dzo intensywną nauką, poło-

żyłam się spać zbyt późno, 

co oznaczało, iż w dniu pro-

jekcji mój organizm nie był  

w stanie przetrwać do godzi-

ny 5 rano. Jednak pomimo 

zmęczenia, obejrzałam  

z zaciekawieniem dwie pol-

skie produkcje. Na początek, 

film o tajemniczym tytule „3 

minuty 21:37”. Przeplatające 

się losy bohaterów, szara 

rzeczywistość i brak recepty 

na kojące ból i cierpienie 

antidotum. To wszystko złą-

czone z wydarzeniami  

z 2005r., kiedy to Polacy, po 

śmierci papieża Jana Pawła II 

zjednoczyli się i w całej Pol-

sce, na  trzy minuty, zgasły 

światła. Tym jednym gestem 

rodacy oddali hołd i uczcili 

pamięć Karola Wojtyły. Jed-

nak istotą fabuły, jest zapre-

zentowanie, jak brutalne 

realia i okrucieństwo ludzi 

przeważa nad wrażliwymi 

jednostkami. Dużym, jednak-

że pozytywnym zaskocze-

niem, był dla mnie film Mat-

ka Teresa od Kotów, którego 

zarówno scenarzystą jak  

i reżyserem był Paweł Sala. 

Ciężka, psychodeliczna, 

mroczna historia dwóch 

chłopców, którzy dokonali 

zbrodni niewybaczalnej  

i niezwykle okrutnej—

zamordowali własną matkę. 

Punktem wyjściowym jest 

moment odnalezienia ciała, 

pozostała część filmu stano-

wi retrospekcję. Obydwie 

produkcje nie zawiodły 

mnie, dowiodły jedynie, iż na 

przekór wszelkim niepo-

chlebnym opiniom, polskie, 

współczesne kino utrzymuje 

poziom wysokich standar-

dów, rzec można, standar-

dów amerykańskich. ;) 

Na deser weekendowych 

atrakcji pozostawiłam sobie wy-

stęp kabaretu Hrabi. Ta przyjem-

ność kosztowała mnie jedynie  

20 zł. Udowodniłam właśnie, iż 

sztuka wcale nie musi być droga. 

Wracając do kabaretu, zapewne 

nie każdy czytelnik zośkowej gazet-

ki kojarzy tę nazwę, jednak ja, jako 

znawca i `koneser` porządnych 

występów kabaretowych oraz 

wierny widz, śledzący dokonania 

na polskiej scenie kabaretowej, 

jestem miłośniczką wizji humory-

stycznych członków tego kabaretu. 

Tutaj pozostawię lekki niedosyt  

i owieję nutką tajemnicy treść no-

wego programu tej grupy, ale to 

dla Waszego dobra. Nie jestem  

w stanie w najmniejszym choć 

stopniu oddać tego, co działo się 

na scenie ( i nie tylko), dlatego też 

szczerze zachęcam ( ach, gdybym 

tylko mogła Was zmusić) do wy-

brania się na występ kabaretu 

Hrabi. Sami musicie się przekonać 

co jest śmieszne, dlatego niczego 

więcej nie zdradzę. Codzienna 

rzeczywistość zręcznie przeplecio-

na odrobiną absurdu. Kwintesen-

cja kwintesencji.  

Miniony weekend zdecydowanie 

zaliczam do tych twórczych dni 

wolnych. Pozbyłam się kieszonko-

wego, jednak symboliczne `trzy 

dychy` wydane na `kulturę` były 

bardzo korzystną i słuszną inwe-

stycją.        

 

Natalia Gomólińska  

Pozbyłam 

się kieszon-

kowego, 

jednak 

symbolicz-

ne „trzy  

dychy” wy-

dane na 

„kulturę” 

były bardzo 

korzystną  

i słuszną 

inwestycją.        
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Witajcie.!  

Jak widzicie w naszej gazetce szkolnej powstała 
nowa rubryka...Mam na imię Patrycja i będę stara-
ła się przybliżyć Wam ciekawostki ze świata tańca 
jak i przez wielu z nas bardzo lubianego tak zwa-
nego „Street’a”. Od 6 lat zajmuję się tańcem. 

Tańczę hip-hop, New-style, New-age i locking. 
Pamiętam jak dziś swoje początki. Tańczyłam, bo 
to sprawiało mi przyjemność... Potem zaczęłam 
się coraz bardziej przywiązywać. Teraz wiem, że 
to jest mój sposób na życie..   

 
 

 
 
 
 

Przypuszczam, że wielu z was oglądało dotychczasowe edycje telewizyjnego show jakim jest: 
„You Can Dance – Po prostu tańcz! ”  
Z pierwszej edycji w naszej pamięci był lub nadal jest Rafał „ROOFI” Kamiński. Chłopak z Białegostoku, 
który oczarował nas swym tańcem i nie tylko, na którego widok  
niejedna dziewczyna traciła dech w piersiach... 
    W drugiej edycji również było wiele westchnień,  
zauroczeń i łez... Rywalizacje wielu mega uzdolnionych  
tancerzy walczących o główną nagrodę czyli, o stypendium  
w Broadway Dance Centere i 100 tys. złotych.! 
    Trzecia edycja pokazała nam jakże wielu wspaniałych  
tancerzy, takich jak: Błażej „BZYGA” Górski, Karol „NIECIK”  
Niecikowski czy Wiola Fiuk. 
    Czwarta, jak każda inna, była wielkim widowiskiem... 
Kuba Werel, Eliza Kindziuk czy też Mieszko Wiśniewski...  
Mhm, jak tu na nich nie patrzeć i nie być zachwyconym...  
    O dziwo, piąta edycja YCD również nie przyniosła widzom  
rozczarowania, tylko jeszcze więcej emocji...  
Ludzie z przerażeniem patrzyli na feralny wypadek  
Sebastiana Piotrowicza na scenie podczas solówki.  
Jego brat bliźniak Kuba, został w programie, Seba niestety  
musiał zrezygnować... Niejeden facet był zapatrzony  
w Leal Zielińską czy też Ilonę Bekier...  
    No i ostatnia, szósta edycja przyniosła nam bardzo dużo  
pozytywnych wrażeń. Z wielką chęcią oglądało się taneczne  
rywalizacje takich tancerzy jak: 
Paulina Przestrzalska, Kuba Pursa, oraz Alisa Floryńska. 
W tym artykule chciałabym zwrócić szczególną uwagę na jednego z tancerzy szóstej edycji YCD. 
Jeszcze żaden tancerz w tym programie nie usłyszał takich pochwał jak on.  

On the dancefloor 
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Agustin Egurrola podczas programu na żywo powiedział o nim: 

 

„...Czekałem na tę solówkę dzisiaj i w ogóle nie mogę uwierzyć, że biały 

człowiek tak tańczy i tak słyszy muzykę jak Ty. Masz w sobie tyle muzyki  

 tyle, takiego głębokiego uderzenia, że to powoduje, że nie można  

od Ciebie oderwać oczu. Fantastycznie tańczysz, FACET tańczysz po 

prostu... Jesteś bliski absolutu.” 

 

Skromny i jakże szalony 26-latek z warszawskiej  

Woli. Zakochany, student grafiki komputerowej.  

Założyciel najlepszej grupy tanecznej w Polsce – 

Belong2Beat, która niedawno, bo 7 października 

obchodziła swoje 4-te urodziny w klubie HAR-

LEM. Instruktor tańca w Egurrola Dance Studio.  

Zarówno dziewczyny jak i chłopaki kochają go.  

Podczas jego zajęć panuje przyjazna i bardzo 

zabawna atmosfera, a sala jest  przepełniona kur-

santami tak, że szpilki nie można wcisnąć… 

 

Drodzy czytelnicy.!  

Gwiazdą tego artykułu jest:  
Paweł „TOLEK”  
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Przeprowadziłam z Tolkiem krótką rozmowę, abyście mogli poznać go trochę bliżej. :) 

 

 

R: Ile miałeś lat kiedy zacząłeś tańczyć? 

TOLEK: Tak na poważnie związany z tańcem jestem od ok. 15 roku życia. Tańczę więc tak już 

               około 11 lat. 

R: Dlaczego akurat taniec? Co takiego szczególnego jest w tańcu? 

TOLEK: Dlaczego akurat taniec? Ano dlatego, że dzięki niemu czuję się naprawdę szczęśliwy. 

R: W jakim stylu tańca czujesz się najlepiej? 

TOLEK: Przede wszystkim street dance, ale też jego różne odmiany czyli house, pop ping 

               i locking. 

R: Masz jakiś swój taneczny autorytet? Kto to jest? 

TOLEK: Nie mam swojego określonego autorytetu. Inspiruję się każdym.  

R: Twoja największa przygoda z tańcem? 

TOLEK: Wyjazd do Casablanki. :-D 

R: Co spowodowało, że postanowiłeś założyć formację Belong To Beat? 

TOLEK: Po prostu tak wyszło. Moi znajomi: Asia Kozłowska i Edwin poprosili, żebym razem  
              z kumplami zrobił jakiś pokaz i nagle powstała formacja. 

R: Twoja ulubiona muzyka? 

TOLEK: Słucham prawie wszystkiego, oprócz rocka i techno, a lubię tańczyć w miarę do 

              wszystkiego co mnie tylko poruszy. 

R: Z jaką gwiazdą chciałbyś wystąpić na scenie? 

TOLEK: Nie mam jakiejś określonej gwiazdy, natomiast bardzo zależy mi na tym, aby razem  

              z ekipą występować na deskach teatru. 

R: Co dał Ci udział w programie „ You Can Dance ” ? 

TOLEK: Przede wszystkim to, że mogłem rozwijać się nie tylko w swoim stylu.  

              Uczyłem się jazz’u, salsy, samby. Poza tym dało mi to możliwość prowadzenia  

              warsztatów tanecznych, na czym bardzo mi zależy. 

R: Wiele osób oglądało Twoje taneczne zmagania w programie. Czy zdajesz sobie sprawę,  

     że ludzie po „ You Can Dance ” po prostu Cię uwielbiają? Jak się z tym czujesz? 

TOLEK: Osobiście tego nie zauważyłem i nie wiem czy tak jest. Natomiast jestem mile 

              zaskoczony taką opinią na mój temat. Nie spodziewałem się tego. Poza tym powiem  

              szczerze, że nie o to mi w życiu chodzi. Zależy mi na tym, żeby móc uczyć innych bo 

              uwielbiam to. Chciałbym zarazić innych tym, co kocham ponad życie.  

R: Wielkie dzięki za rozmowę.  

TOLEK: Dzięki wielkie, żaden problem :-D 

 

Rozmowę przeprowadziła Patrycja Papaj. 



Str. 11 PAŹDZIERNIK/L ISTOPAD 2011 

  

Przedsiębiorczość   

  

1. Jak nazywa się część zysku przedsiębiorstwa 

wypłacana jego akcjonariuszom proporcjo-
nalnie do liczby posiadanych akcji? 

a. Udział własny 

b. Zysk netto 

c. Dywidenda 

2.  Jak nazywa się długoterminowy kredyt 

zaciągany z przeznaczeniem na finansowa-

nie budownictwa mieszkaniowego albo 

zakup domu lub mieszkania? 

a. Konsumpcyjny 

b. Hipoteczny 

c. Inwestycyjny 

Fizyka 

1 W jakim ośrodku światło szybciej się roz

 chodzi? 

a. Szkło 

b. Woda 

c. Kwarc 

2. Jak nazywa się uczony, który skonstruował 

pierwsze ogniwo elektryczne? 

a. Faraday 

b. Volta 

c. Franklin 

Matematyka 
1.  Który z ułamków jest niewłaściwy? 

a. 2/4 

b. 3/8 

c. 4/3 

2. Jak brzmi inna znana nazwa liczby pi? 

a. Ludolfina 

b. Stała Eulera 

c. El numero bueno 

Język polski 

1. Jaki jest dopełniacz liczby mnogiej rzeczow-

nika „mozaika”? 
a. Mozaik 

b. Mozaików 

c. Mozajek 

2. Kto jest autorem słów: „Być albo nie być, 

 oto jest pytanie”? 

a. Szekspir 

b. Mickiewicz 

c. Kasprowicz 

Geografia 

1. Do jakiego kraju należą wyspy Galapagos, 

słynne dzięki badaniom Darwina? 

a. Ekwadoru 
b. Peru 

c. Panamy 

2.  Gdzie znajduje się większość światowych 

gejzerów? 

a. W parku Yellowstone w USA 

b. Na półwyspie Kamczatka w Rosji 

c. W Nowej Zelandii 

Sport 

1. W jakiej dyscyplinie przyznawany jest Puchar 

Gordona Genetta? 

a. Wyścigach Formuły I 
b. Sporcie balonowym 

c. Żeglarstwie 

2.  Która z dyscyplin sportowych nie jest 

uprawiana przez kobiety? 

a. Boks 

b. Hokej na lodzie 

c. Sumo 

Biologia 

1. Jakie drzewo iglaste zrzuca igły na zimę? 

a. Świerk 

b. Sosna 

c. Modrzew 
2.  Jaka roślina posłużyła Grzegorzowi 

Mendlowi jako obiekt badań nad dziedzi-

czeniem? 

a. Mlecz 

b. Fasolka 

c. Groch 

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres :  

gazetka.zoska@o2.pl do dnia 10 grudnia br. Wśród osób, 

które nadeślą najwięcej poprawnych odpowiedzi, rozlosu-

jemy bon Empiku o wartości 25 złotych. 

mailto:gazetka.zoska@o2.pl
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Przepisy kulinarne 

Łatwo, ale smacznie ;) 

 

TIRAMISU 
 

Składniki:  

1/2 litra słodkiej śmietany 30%  

1 cukier waniliowy  

4 serki homogenizowane waniliowe  

1 galaretka cytrynowa  

2 szklanki mocnej kawy rozpuszczalnej  

6 łyżek koniaku  

2 opakowania dużych biszkoptów  

kakao do posypania  

1 tabliczka gorzkiej czekolady do posypania  

 

Przepis:  

Śmietanę ubić z cukrem waniliowym. Cały czas ubija-
jąc dodawać serki homogenizowane.  

Galaretkę cytrynową rozpuścić w szklance wody i, tę-
żejącą, dodawać do masy.  

Z dwóch szklanek kawy i koniaku przygotować poncz  
i maczać w nim biszkopty do połowy.  

W tortownicy ułożyć warstwę nasączonych biszkoptów 
i przykryć je połową masy.  

Następnie posypać, przez sitko, kakao i ułożyć drugą 
warstwę nasączonych biszkoptów.  

Na biszkopty wyłożyć resztę masy i całość posypać 
startą gorzką czekoladą.  

SAŁATKA  JAMAJKA 
  

Składniki: 

po 25 dag ulubionych owoców np. truskawki, maliny itp. 

 75 dag cukru 

1/5 litra soku owocowego 

 

Sposób przyrządzenia: 

Owoce umyć i w razie konieczności pokroić na mniejsze kawałki. 

Przygotowane owoce wkładać warstwami i przysypywać cukrem. Zalać sokiem owocowym. Sałatkę 
zostawić na jakiś czas w misce, aby dobrze przemacerowała.  

SMACZNEGO !!! 

Weronika Gawrońska 


