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W TYM NUMERZE: 

„Miłość Ci wszystko wybaczy. Smutek 
zamieni Ci w śmiech. Miłość tak pięknie 
tłumaczy: Zdradę i kłamstwo i grzech. 
Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, Że jest 
okrutna i zła, Miłość Ci wszystko wyba-
czy Bo miłość, mój miły, to ja.” Idąc śla-
dami tekstu piosenki „Miłość ci wszystko 
wybaczy” w wykonaniu Hanny Ordonów-
nej można śmiało stwierdzić, że miłość 
jest uczuciem nieprzewidywalnym, czę-
sto mylonym z chorobą psychiczną.  

Nie mniej jednak w dniu 14 lutego, a mia-
nowicie w dniu Walentynek, prawie każ-
dy z nas, nawet jeżeli się do tego otwar-
cie nie przyznaje, chciałby odczuć taki 
stan choroby psychicznej w pobliżu swo-
jej drugiej połówki. Powiadają, że miłość 
wywołuje podobne reakcje co strach czyli 
drżenie głosu, palpitacje serca, pocenie 
się dłoni, więc dzień Walentynek może 
być dobrym treningiem nerwów dla na-
szych tegorocznych maturzystów! Matura 
dla każdego licealisty przychodzi za 
wcześnie, ale niestety czas nieubłaganie 
przecieka przez palce niczym woda, 
zwłaszcza po studniówce. 

 A skoro mowa o studniówce, co to była 
za noc! Należę do szczęściarzy, którym 
udało się na niej być, więc wiem o czym 

mówię ;-) Chciałabym więc powiedzieć 
do naszych maturzystów: Kroki, które 
wykonaliście w takt poloneza na zawsze 
pozostaną w Waszej pamięci, dla jed-
nych jako chwila radości, dla innych ulgi, 

dla jeszcze innych mogą to być pierwsze 
kroki prowadzące ku dorosłości. Mam 
nadzieję, że zapamiętacie tę noc bo ko-
lejna taka już nigdy się nie powtórzy. Po-
wodzenia!!! 

Nie powtórzą się też nigdy ferie, które są 
już parę dni przed nami lub dla co po 
niektórych, o zgrozo, dopiero za parę dni. 
W tym roku ich rozpoczęcie przypada na 
17 lutego, a trwać będą do 2 marca. 
Przez ten czas każdy od nowa będzie 
naładowywał swoje baterie, by powrócić 
do szkoły z nowym zapałem do pracy. 
Ale, ale, nawet podczas dni wolnych od 
szkoły powinniście pamiętać o swoim „ja” 
i bezpieczeństwie innych, czy to na sto-
ku, czy też po prostu przechodząc na 
drugą stronę ulicy. 

Angelika Cecelak, kl. 2c 

P.S. Sezon chorób znowu powrócił co, 
jak mi się wydaje, wszyscy przyjęliśmy  
z ciężkim sercem, więc moi kochani, 
dbajcie o siebie! :-) 

P.S.S. Chciałabym w imieniu swoim oraz 
reszty uczniów powitać (po przerwie)
Pana Krzysztofa Bronche - „starego” no-
wego nauczyciela w naszej szkole w na-
szych skromnych Zośkowych progach. 

 

Fot. Małgorzata Mięsak, kl. 3c 
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NIE TYLKO WALENTYNKI 

 

ROSJA 

Zakochani na znak wiecznego szczęścia wieszają na mostach metalowe kłódki, a klucz wrzucają do rzeki.  
W ten sposób na wieki 
„topią” swoje dawne związ-
ki. 
 

JAPONIA 

Japonki w walentynki obda-
rowują wszystkich znajo-
mych mężczyzn czekoladka-
mi. Słodki podarunek dla 
ukochanego musi być przy-
gotowany własnoręcznie! 
 

WALIA 

25 stycznia w Walii obcho-
dzi się dzień Dydd Santes 
Dwynwen – patronki zako-
chanych, którzy ofiarowują 
sobie wtedy łyżeczki lub 
kłódki na znak zaproszenia 
do otwarcia serca na miłość. 
 

WŁOCHY 

Do Umbrii, gdzie w bazylice w Terni znajduje się grób św. Walentego, przyjeżdżają pary z całego kraju, żeby 
nad grobem świętego obiecać sobie, że w ciągu nadchodzącego roku wezmą ślub. 
 

HISZPANIA 

23 kwietnia obchodzony jest Dzień Świętego Jerzego. Mężczyźni dają kobietom róże, a kobiety mężczyznom 
książki, co symbolicznie oznacza: Róża na znak miłości, książka na znak wieczności. 
 

NIEMCY 

Przesąd powiada, że jeśli w nocy 14 lutego przyśni się dziewczynie nieznajomy chłopak, oznacza to, że jest 
jej przeznaczony. Dziewczyna wyjdzie też za pierwszego kawalera, którego spotka w poranek 14 lutego. 
 

CZECHY 

1 maja, wedle tradycji, powinno się pocałować ukochaną osobę pod kwitnącym drzewem, aby zapewnić 
sobie miłość i pomyślność. 
 

TAJWAN 

Mężczyźni, wręczając ukochanej osobie kwiaty, zwracają szczególną uwagę na ich liczbę. Na przykład,1 róża 
oznacza „jedyna miłość”, 11 – „ulubiona”, 99 – „na zawsze”, a 108 – „wyjdź za mnie”. 

T. Wilczkiewicz  
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MIŁOŚĆ W XXI WIEKU  

Smutne piosenki wypełnione po brzegi miłosnymi 
deklaracjami i historiami o złamanym sercu nie-
ustannie lecą w głośnikach. Do kin wchodzą coraz 
to nowsze komedie romantyczne, które pod wzglę-
dem fabuły w rzeczywistości nie różnią się niczym 
od tych powstałych zaledwie kilka miesięcy temu.  
A mimo to, wciąż przyciągają tłumy, które wypeł-
niają widownię po brzegi. Sama doskonale wiem 
jak ten mechanizm działa. Pamiętam niejeden ob-
raz komedii romantycznej, którą widziałam setki 
razy, a która nadal mnie zachwyca i wzrusza. Do 
tego stopnia, że siedzę i płaczę mówiąc pod nosem: 
jesteś żałosna! 

 
Ale czy na pewno? Co żałosnego jest w płakaniu na 
historii o prawdziwej miłości? Fakt, że to ściema? 
Owszem, większość z nas w nią nie wierzy albo 
udaje, że tak jest, żeby nie wyjść na słabego roman-
tyka w brutalnym i surowym świecie. Ale czy to 
takie straszne pielęgnować w sobie iskierkę nadzie-
i? Że może pewnego dnia, może nawet jutro, znaj-
dzie się swoją bratnią duszę? Że miłość przyjdzie 
nagle, w najmniej oczekiwanym momencie  
i powali nas na kolana? 

 
Romantyzm XXI wieku ogranicza się do ckliwych 
teksów piosenek, komedii romantycznych i dawa-
nia kwiatów bądź bombonierek z okazji świąt. Stały 
związek bazuje na sporadycznym seksie i wyjściu na 
randkę w kolejną rocznicę. Małżeństwo – czasami 
jest tylko papierem. Więc jak można widząc to 
wszystko i – co gorsza – zdając sobie z tego sprawę, 
nadal wierzyć w prawdziwą miłość? Taką nagłą, nie 
do opanowania, upajającą, cudowną, rozgrzewają-
cą, ogłupiającą i dającą siły. Czasami sama wątpię, 
ale chyba jednak wciąż jestem taka naiwna.  

 
Wiem, że dzisiejsze związki nierzadko mają więcej 
wspólnego z XVIII-wieczną aranżacją małżeństw niż 
z głębokim, szczerym uczuciem. Wiem, że ludzie są 
ze sobą często tylko z przyzwyczajenia. Wiem, że 
po prostu nie mają ochoty kończyć czegoś co 
względnie wydaje się dobre. A czasem, żeby zaosz-
czędzić sobie samotności i kolejnego żmudnego 
poszukiwania kogoś nowego. Wydaje się to śmiesz-

ne i niedorzeczne? Spotkałam na swej drodze oso-
bę, która podchodziła do sprawy miłości i związku 
właśnie w ten sposób. Nie ukrywała, że nie jest 
szczęśliwa z partnerem, ale na pytanie, dlaczego 
nie odejdzie, przedstawiała mi takie właśnie argu-
menty. Szkoda czasu, zachodu – lepiej skupić się na 
pracy i karierze.  

 
Może właśnie szybkie tempo życia społeczeństwa 
zabija w każdym z nas tego romantyka? W wieku 
dwudziestu paru lat nikt nie szuka miłości życia, 
tylko marzy o skończeniu studiów i znalezieniu pra-
cy. Oczywiście większość kogoś ma – ale jakie są 
szanse, że za trzy lata, już po studiach uczucie się 
utrzyma? Studenckie życie obfituje w okazje do 
miłości i szaleństwa, ale spora część nie traktuje 
tego poważnie. A koło trzydziestki rzeczywistość 
dobije już każdego, czyż nie? Dom, praca - praca, 
dom. Szczęściarze znajdują miłość w pracy, praw-
da? Załóżmy – osoby widzą się 24/dobę, siedem 
dni w tygodniu, 365 dni w roku. Da się? Nie sądzę. 
A inni? Komu by się chciało po ośmiu godzinach 
pracy iść na miasto i szukać tego jedynego czy tej 
jedynej? Marzy się kąpiel, kolacja i błogi sen. I życie 
ucieka między palcami, a wraz nim uciekać może 
miłość naszego życia, prawda? Więc jak w dobie 
fałszywej romantyczności, szybkiej dorosłości i jej 
przykrych realiów wierzyć w istnienie miłości? Jak 
wierzyć, że gdzieś tam w tym tłumie obcych nam 
ludzi znajdziemy odpowiednią osobę? Nie ma na to 
recepty ani magicznego napoju, który nagle zamie-
niłyby nasze życie w historię wyjętą wprost spod 
ołówka kochanego Walta Disneya. Nie ma też cu-
downego zaklęcia, które ułatwi nam podejmowanie 
decyzji. Nie da się też kupić kryształowej kuli, która 
pokaże nam przyszłość, abyśmy mogli spokojnie 
bez nerwów odetchnąć wiedząc, że tam na końcu 
nie będziemy sami. Musimy zacząć wierzyć  
w magię. Bo czym innym jest miłość jak nie magią 
samą w sobie? 

Patrycja Papaj, kl. 3c  
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O tańcu wspominamy nie bez kozery. Przecież  mamy KARNAWAŁ!!! 

Ostatni dzień  karnawału przypada na 1 marca (sobota) tego roku. 

Wszystkim życzymy udanej karnawałowej zabawy! 

 

To warto o tańcu wiedzieć: 

 

 

Taniec w „Iliadzie” i „Odysei” 

 
 
Taniec odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka, zarówno współczesnego jak i tego, który żył setki lat temu. Każ-
dy z nas ma ogólne wyobrażenie czym jest taniec, potrafi go opisać, nazwać to co widzi, przywołać w pamięci i zade-
monstrować jakiś skomplikowany ruch (nieudolnie, ale jednak). Taniec ma za pomocą poruszania się w rytm muzyki 
przekazać informacje takie jak miłość, gniew, pożądanie, radość, życie czy w końcu śmierć. 
Od lat tematem, po który pisarze sięgają do swoich dzieł jest nie tylko tematyka obcych, wkraczających na naszą pla-
netę, czy wojen, ale także tańca. Tańca czasami rozumianego nie w dosłownym sensie, lecz w przenośni jako „taniec 
wojowników”. 
Ważnym składnikiem kultury starożytnej Grecji był właśnie taniec. 

 Co w swoich dziełach „Iliada” i „Odyseja” zawarł Homer? A mianowicie, większość obrzędów państwowo – religij-
nych, stanowiących o wspólnej tożsamości greckiej zawierało elementy taneczne o charakterze rytualnym, taki taniec 
miał charakter zjednoczenia obywateli, jak i oddania czci bogom. Homer w swych dziełach opisywał także życie co-
dzienne Greków, gdzie zawarł najwcześniejsze informacje o tańcu. Taniec tam był samodzielną sztuką, odmienną od 
muzyki i poezji, przedstawienia taneczne odbywały się najczęściej na cześć Dionizosa i Kybele gdzie łączyły się z orgia-
stycznymi uroczystościami. Dzięki informacjom, jakie zdobywamy z tych dzieł, można stwierdzić iż w tamtych czasach 
taniec był bardzo zróżnicowany. Był obecny w różnych dziedzinach życia, wzbogacał oraz rozwijał ludzką duszę, stano-
wił element wychowania człowieka. Jednoczenie dowiadujemy się, że istniały tańce frywolne (niektóre na cześć Dioni-
zosa) oraz szlachetne.(obrzędy państwowe i religijne). To co dzieje się w „Iliadzie” można nazwać swoistym tańcem 
marionetek do ruchów Bogów. Ludzie tu nie mają prawa głosu, potyczki między bogami załatwiane są ręką ludzi  
i w ludzkim świecie. Walka Achillesa z Hektorem jest jedną z form tańca szlachetnego, a mianowicie  jest to taniec 
wojowników. Walka syna Priama z posiadaczem tarczy Pelidy jest porównywana do tańca bezlitosnego, krwawego, 
kończącego się śmiercią jednego z nich, ale jednak tańca na miecze, kusze, tarcze i intelekty. 
Po co Homer nam dzisiaj? Dlaczego ludzie wciąż go czytają? Odpowiedź na to pytanie jest jedna, ponieważ każdy kto 
przerzuca karty kolejnych ksiąg jego poematów, przegląda się w nich jak w lustrze. Biznesmen widzi taktykę do wygra-
nej, polonista piękny epos, a tancerz poznaje najdawniejszą historię tańca, a także widzi ten taniec w swojej głowie, 
śledząc przebieg walki dwóch zajadłych wrogów i układa sobie na tej podstawie kolejne choreografie. 
Lektura Homera może wydawać się trudna i czasochłonna, tak jak nauczenie się przez tancerza nowego układu ta-
necznego, ale zanim ktoś powie, że nie da rady, niech odpowie sobie na następujące pytanie: 
Czy nie warto? 

 

Angelika Cecelak, kl. 2c 

 

Wykorzystano inf. z internetu 
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Hejka!!! 
 
No cóż, Święta Bożego Narodzenia dawno minęły. Już zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego, że są one bezśnieżne… Nie-
stety… Ledwo pojawiliśmy się w szkole, a tu już Studniówka!!! Nim się obejrzeliśmy styczeń minął. Ferie się zbliżają, syp-
nęło śniegiem…. ŁAŁ.!!!Pomimo wszelkich prognoz pogody i świadomości, że zima zbliża się do nas wielkimi krokami, 
znowu usłyszeliśmy ZIMA ZASKOCZYŁA KIEROWCÓW!!! No tak, przecież państwo jest przygotowane na zimę w czerwcu, 
ale w styczniu już nie. ☺ Mrozy trzaskają… Jednym marzną noski, drudzy nie czują różnicy, a trzecim pada nagle samo-
chód… 
No cóż tak bywa… Dobra, rozpisywać się nie będę, bo nie o to chodzi… Jeśli macie czas i ochotę to wybierzcie się na spa-
cer na przykład do parku, bo krajobraz teraz jest cudowny. ☺ 
Ostatnie pytanie… Czy w tym roku też uda nam się ulepić zajączka ze śniegu??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. 
Może wielkim photographerem nie jestem, ale takimi zdjęciami aż grzech się nie podzielić. 
 

Patrycja Papaj, kl. 3c 
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Smak Życia 

 
Jak urwany film 

Jak kartka przecięta na pół 

Nie zbiegną się z powrotem w jedną całość 

Tak i ty będziesz tkwił w pustce 

Zaznasz uciechy chwilową nutę 

Lecz i ją stracisz 

Zginiesz nie mając nic prócz życia do stracenia 

I twe życie tak okrutne zakończy się  

Jak niespełniony smak miłości 

życia Romea i Julii 

 

Angelika Cecelak, kl. 2c 

Ciąg dalszy opowiadania z grudniowego numeru 

Obudziłam się. Całkiem sama. W nowym miejscu. Tak 
różnym od mojego mieszkania i szpitala w którym 
ocknęłam się ostatnio. Przetarłam oczy, policzyłam 
od dziesięciu i uszczypnęłam się myśląc, że to jakiś 
sen. Jednak gdy je znowu otworzyłam odkryłam, że 
to wcale nie sen, lecz moja przerażająca rzeczywi-

stość. Pokój był duży, urządzony jak dla małej księż-
niczki, na różowo. Czułam się tak jak gdyby spełnił się 
mój najgorszy koszmar, porwali mnie i chcą ze mnie 
zrobić Barbie, sprzedającą swoje ciało - super, ze 
wszystkich ludzi na tym świecie musieli wybrać wła-
śnie mnie, przecież są ładniejsze dziewczyny, na bo-
ga! - powiedziałam sama nie wiem do kogo. 
Wstałam z łóżka i zaczęłam rozglądać się po pokoju, 
odkrywając coraz to nowe skarby: laptop, tv nad bia-
łym biurkiem, który stał na dywaniku, oczywiście ró-
żowym, łóżko w bieli i różu z baldachimem, na któ-
rym leżałam górowało nad tym wszystkim. A tym, co 
mnie najbardziej zaciekawiło było to, że gdy otworzy-
łam szafę na prawo od drzwi, które, co mnie nie zdzi-
wiło, były zamknięte, były ciuchy w moim rozmiarze, 
a także MOJE CIUCHY! Moje prywatne ciuchy z moje-
go prywatnego mieszkania znajdowały się, no wła-
śnie, gdzie się znajdowały? Nawet tego nie wiedzia-
łam. 
Spojrzałam na elektryczny zegarek ulokowany obok 
telewizora, według niego była 10.30, to znaczy, że 

przespałam dokładnie cały dzień od wczorajszego 
zdarzenia. 
- Fajnie – pomyślałam – po prostu pięknie, no po pro-
stu super – usiadłam na łóżku i zaczęłam się nad sobą 
użalać, gdy usłyszałam przekręcanie klucza. Zerwa-
łam się na równe nogi, zabrałam szybko krzesło obok 
biurka i usytuowałam się jak najdalej od drzwi, przez 
które wszedł teraz mężczyzna wielki jak góra, około 
trzydziestki. 
- Może odłożysz to krzesło? - powiedział spokojnym 
głosem, głosem, który już gdzieś wcześniej słyszałam. 
- Niby dlaczego miałabym to zrobić?! Jeżeli chcecie 
mnie zabić to po prostu to zróbcie, nie musicie mnie 
przedtem torturować – powiedziałam hardo, patrząc 
na niego.  

- Zabić – zdziwił się – Skąd coś takiego przyszło ci to 
głowy? 
- Jak to skąd?! - moje nerwy już nie miały granic – 
Ktoś wyciąga mnie ze szpitala po tym, jak przeżyłam 
bez najmniejszego zadraśnięcia, nie wiem jakim cu-
dem wypadek, faszeruje mnie lekami, wiezie mnie 
nie wiadomo gdzie, zamyka w pokoju dla barbie, za-
biera telefon oraz przywozi ciuchy z mojego mieszka-
nia I TY SIĘ DZIWISZ SKĄD MOGŁO MI TO PRZYJŚĆ DO 
GŁOWY!!!!! - Mój głos pod koniec tego oświadczenia 
stał się już tak piskliwy, że ja sama z ledwością się nie 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Wśród nas są 

talenty  

(często ukryte) 
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skrzywiłam. 
- My cię uratowaliśmy – powiedział spokojnym gło-
sem. 
- Uratowaliście – przymknęłam oczy nadal stojąc  
w pozycji bojowej – przed czym niby? Przed lekarza-
mi? Przed wojną? O, a może mi powiecie, że urato-
waliście mnie przed samą sobą? To dopiero będzie 
komedia! 
- Przecież wiesz, że to miało nastąpić prędzej czy póź-
niej – powiedział zdziwionym głosem pełnym wyrzu-
tu. 
- TO TY MNIE NIOSŁEŚ! - odparłam z przestrachem, 
myśląc, że chyba na ostatniej imprezie musieli mi 
czegoś dosypać do drinka i proszę, o to teraz skutki, 

 - Dlaczego to zrobiliście? Ja nic nie wiem, nic nie zro-
biłam. Co tu się dzieje? - powiedziałam płaczliwym 
tonem – jeżeli chcecie mnie zabić musicie wiedzieć, 
że będą walczyć, nie poddam się – spojrzałam w jego 
ciemne oczy. 
- Nie udawaj głupiej, rodzice na pewno przygotowali 
cię na taką ewentualność. A ja przyszedłem powie-
dzieć ci tylko żebyś za pół godziny była gotowa do 
spotkania, zresztą, musimy omówić kilka spraw, a tak 
w ogóle  mam na imię Natan – to było najdłuższe 
zdanie jakie w tej chwili od niego usłyszałam. Naj-
dłuższe i najbardziej niezrozumiałe, przynajmniej dla 
mnie. 
- Na co przygotowali? Dlaczego mam nie udawać głu-
piej? Moich rodziców też porwaliście?! Jaka reszta? - 
nie wiedziałam już totalnie o co mu chodzi. 
- Ehh, to naprawdę będzie ciężkie jeżeli nie przesta-
niesz udawać – odpowiedział zirytowanym głosem 
- Co mam nie udawać? 
Spojrzał na mnie jeszcze raz, zamyślił się i zapytał 
- Ty naprawdę nic nie wiesz? 
- O czym? – zapytałam. 
Zrobił tak inteligentną minę, że gdyby nie fakt, że 
jestem więziona na jakimś pustkowiu wbrew swojej 
woli, to wybuchnęłabym śmiechem. 

- O tym, że mogła się zdarzyć ewentualność w twoim 
życiu i życiu twoich rodziców, że zostali oni wykryci  
i namierzeni przez wroga. Wtedy ty, automatycznie, 
według ich woli miałaś przejść pod naszą opiekę tak 
by nie stała ci się żadna krzywda. 
Teraz to ja zapewne miałam minę godną pożałowa-
nia. 
- Wykryci? Przez kogo? Przecież mama jest księgową, 
a tata prezesem w wielkiej korporacji! – zapytałam. 
- Twoi rodzice nie są jakimiś tam księgowymi czy pre-
zesami, to płatni zabójcy, tajni agenci, a ty jesteś ich 
córką – Natan miał poważny wyraz twarzy. 
- Zabójcy?! Hahahaa dobre sobie – wybuchnęłam 
histerycznym śmiechem – człowieku ty sobie zmień 
dilera albo bierz połowę bo ci nie służy haha. 
- Ja nie żartuję – śmiech zamarł mi w gardle – To oni 
kłamali mówiąc to kim są. Ale od początku twoich 
narodzin była umowa, że kłamią wszystkim, ale nie 
tobie, ty miałaś znać prawdę - zamyślił się – Jednak  
z tego co widzę nie dotrzymali umowy – zaklął siar-
czyście, nawet ja nie powstydziłabym się takiej wią-
zanki - To prawda musisz się z tym oswoić i to jak 
najszybciej, bo nie mamy czasu do stracenia, mamy 
kłopoty, spore kłopoty i od teraz zaczyna się twój 
trening czy tego chcesz czy nie. 
- To niemożliwe – odparłam, a świat nagle zaczął krę-
cić się wokół mnie jak karuzela. 
- A jednak to prawda – odrzekł grobowym, ale jednak 
smutnym i niedowierzającym głosem jakby mi współ-
czuł i jednocześnie sam nie dowierzał co tu się dzieje. 
Otoczenie wokół mnie zaczęło wirować, a ja coraz 
bardziej odczuwałam tego skutki, jak podczas jazdy 
na roller coasterze. Gdy myślałam, że gorzej być nie 
może, co zrobiłam? - ponownie zemdlałam! 
Chyba to już weszło mi w nawyk… 

 

cdn… 

 

Angelika Cecelak, kl. 2c 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Dzień Kobiet – 8 marca 

 

Przez jednych ten dzień jest lubiany, obchodzony, a innych denerwuje. Najchętniej wykreśliliby go 

z kalendarza, ponieważ kobieta warta jest tego by świętować częściej niż raz w roku. Nie wyraża-

my teraz żadnej z tych opinii tylko po prostu, już teraz: 

Wszystkim kobietom i dużym, i małym składamy najserdeczniejsze 

życzenia, dużo radości, szczęścia i spełnienia marzeń 

 redakcja gazetki 

 

 

 

Czego pragną kobiety? 

Pytanie, które rodzi się w głowie niejednego mężczyzny, ale sądzę, że też kobiety 
dość często się nad tym zastanawiają. Ja, jako kobieta, myślę o Tym dość często. 
Lecz czy sama wiem czego chcę? Zdaję sobie sprawę, że dużo kobiet zarzuci mi 
brak tej naszej kobiecej solidarności, ale UWAGA! DROGIE PANIE musimy się 
pogodzić z tym, że większość z nas nie ma bladego pojęcia czego właściwie chce! 
A jednocześnie wymagamy, żeby wiedzieli o tym panowie. Chociaż czasem wy-
daje mi się, że to właśnie oni ( nie zdając sobie z tego sprawy) wiedzą o nas wię-
cej niż my same.  

Więc czego pragną kobiety? Odpowiedź wydaje się banalnie prosta. Kobiety 
chcą żeby właśnie Panowie wiedzieli czego pragną kobiety… 

Monika Poświata, kl. 1c  

Uśmiechnij się, proszę! 

W teatrze: 

- Dzień dobry, jestem aktorem. Czy nie znalazłaby się dla mnie jakaś rola? 

- Jest jedna. Trupa. 

- OK. A dużo tekstu do nauczenia? 

 

 

Późny wieczór, ktoś puka do drzwi: 

- Puk, puk! 

- Kto tam? 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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- Listonosz. 

- O tej porze? Co się stało? 

- Nic. Przenocować chciałem. 

 

Spotykają się dwie dżdżownice, pierwsza pyta drugą: 

- Co tak głośno było wczoraj u ciebie? 

- No wiesz, odpowiada druga – chcieli wczoraj starego wyciągnąć na ryby. 

 

Humor z zeszytów 

 

Norwid wiele poruszył, nawet fortepian Chopina. 

 

Skały to nieruchomości na Ziemi. 

 

Jacek Soplica zaczął się kochać ze swoją żoną dopiero po śmierci. 

 

Dawniej kobiety też były chłopami pańszczyźnianymi. 

 

Władysław Broniewski nosi imię naszej szkoły. 

 

Źródło: Internet 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

G R A  R P G  

 

 

Podczas partii RPG (gry fabularnej, z jęz. ang: Role Playing Game), grupa osób siedzi przy stole i opowiada 

wspólnie historie – niezwykłe historie, w których oni sami uczestniczą, zarówno jako narratorzy, odbiorcy 

jak i bohaterowie. Gra fabularna (w tym wypadku system Diadem) opiera się na szeregu założeń, które nad-

rzędne nad wszelkimi innymi zasadami opisywanymi w dalszych rozdziałach:  

 

 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Podział ról. Jeden z uczestników gry fabularnej jest Mistrzem Gry (zwanym w skrócie: MG), pozostali są Graczami. 

 

System. Gracze oraz MG decydują się na system, według którego będą grać. System wyznacza, w jakiego typu świecie 

gra się będzie toczyć oraz jakie zasady będą używane do opisu możliwości postaci. System nie narzuca, jakie postacie 

będą brały udział w wydarzeniach ani co konkretnie będzie się działo podczas gry. Jest raczej przewodnikiem i zbiorem 

opcji, z których MG oraz Gracze korzystają według własnego uznania, aby tworzyć niezapomniane, interaktywne przy-

gody. Prezentowany system nazywa się Diadem. 

  

Pomoce. Wystarczy, jeśli drużyna dysponować będzie jednym egzemplarzem podręcznika, każdy gracz jedną czystą 

kartą postaci i ołówkiem, dodatkowo każdy uczestnik powinien dostarczyć komplet standardowych kostek RPG (po 

jednej każdego rodzaju: 4- 6- 8- 10 12- oraz 20-ścienna). W przyszłości, bardzo zaawansowane postacie mogą korzystać 

także z 30-ściennych kostek.  

 

Świat gry. Gra fabularna toczy się w fikcyjnym świecie gry, na który składają się postacie graczy, postacie niezależne 

(osoby nie prowadzone przez żadnego gracza, kierowane przez MG), oraz opis realiów (historia, geografia i bieżąca 

sytuacja polityczna w przykładowych miejscach tego świata). Świat systemu Diadem jest zaliczany do gatunku fantasy, 

podobnie jak Śródziemie Tolkiena czy uniwersa wielu znanych gier fabularnych, planszowych i komputerowych. Fanta-

sy w przypadku Diademu oznacza rzeczywistość podobną do okresu Średniowiecza, z dodatkiem magii i wielu myślą-

cych ras, jak Ludzie, Krasnoludy, Niziołki i Elfy. Świat Diademu jest szerzej opisany w poświęconym mu rozdziale w pod-

ręczniku. Gracze, którzy preferują grać w znanym sobie uniwersum, mogą tak uczynić i zaadoptować zasady Diademu 

do wybranego przez siebie świata.  

 

Zasady gry. Sugestie, jak za pomocą prostych liczb i rzutów kostką symulować rezultaty działań postaci w świecie gry. 

Gracze nie muszą orientować się biegle we wszystkich zasadach. Wystarczy, jeśli wiedzą, co oznaczają cechy opisujące 

ich postać, w czym mają duże szanse, a w czym powinny zdać się na pomoc innych. MG, jako jedyny, powinien dobrze 

znać większość zasad, do niego należy zresztą ostateczne słowo w kwestii ich stosowania i interpretacji. Zasady są po-

mocą w ciekawym i sprawiedliwym prowadzeniu gry. Dla dobra dynamiki gry MG może każdą zasadę uprościć lub po-

minąć, zależnie od potrzeby chwili. Każda grająca grupa po jakimś czasie zmienia, a czasem rozbudowuje zasady gry 

fabularnej zgodnie ze swoimi potrzebami, jest to jak najbardziej naturalne.  

 

Przygotowania graczy. Gracze wymyślają (zwykle z pomocą MG) swoje postacie, tworząc wg zasad gry, na specjalnych 

formularzach zwanych kartami postaci. Postacie powinny pasować do świata, lecz poza tym istnieje wielka dowolność. 

Można skorzystać z gotowych postaci, lub stworzyć je samemu.  

 

Przygotowania MG. MG planuje przygodę – jakie wydarzenia i przeciwności losu staną się udziałem postaci graczy. 

Można ją spisać w postaci scenariusza, konspektu, kilku luźnych pomysłów, można także wszystko wymyślać na pocze-

kaniu.  

Sesja. Po dokonaniu powyższych przygotowań, Gracze oraz MG rozpoczynają spotkanie poświęcone grze, trwa ono 

najczęściej 3 do 6 godzin. Niektóre grupy preferują krótkie, zamknięte przygody w sam raz na jedno spotkanie, inne 

grają w swoiste „seriale”, gdzie nie ma wyraźnego początku ani końca, a wiele wątków fabularnych przeplata się przez 

kolejne spotkania.  
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MG wymyśla i opisuje świat. Opisując świat i wydarzenia, MG musi zachować obiektywizm i jednocześnie przedstawiać 

wszystko z perspektywy postaci graczy – tylko to, co ich postacie widzą, słyszą lub to, czego mogą się domyślić. Opis 

powinien być jednocześnie wyrazisty, precyzyjny, sugestywny i zwięzły. Dłuższe fragmenty wydarzeń, w których decyzje 

graczy nie są istotne dla przebiegu fabuły opowieści, mogą zostać podsumowane i skrócone w opisie „Po dwóch dniach 

podróży dotarliście do miasta”.  

 

Każdy gracz kieruje swoją postacią. Zawsze ma prawo dopytać MG o więcej szczegółów, opisać działania swojej postaci 

oraz powiedzieć dokładnie to, co ona ma mówić w danej chwili w świecie gry (jeśli postać jest w stanie w danej chwili 

mówić, rzecz jasna).  

 

MG ma ostatnie słowo. MG decyduje, czy zadeklarowane działanie postaci gracza się udaje, czy może nie jest to pewne 

i należy rzucić kością, aby się przekonać, czy wreszcie jest ono niemożliwe do wykonania przez daną postać w tych oko-

licznościach.  

 

Koniec gry. Gra fabularna nie kończy się, póki gracze chcą grać. Kolejne spotkania pozwalają odkrywać i rozwijać nowe 

wątki historii. Na skutek nieprzemyślanych decyzji graczy i wyjątkowo pechowej serii rzutów postać gracza może zginąć. 

Jest to nieodwracalne i może być przykre, jeśli postać była ciekawa, czy po prostu miała długi staż w grze. Jednak koniec 

postaci nie musi wcale oznaczać „przegranej” gracza – jeśli dzięki śmierci postaci drużyna osiągnęła w grze coś ważne-

go, koniec taki może być bardzo satysfakcjonujący. Śmierć w obronie swoich ideałów, heroiczne poświęcenie to nieła-

twa decyzja, dodaje jednak grze szczególnego wydźwięku i wspaniałego zwieńczenia całej tworzonej przez graczy histo-

rii. Następnie zaś gracz wymyśla i wprowadza do przygody, po uzgodnieniu z MG, następną swoją postać na miejsce tej, 

która odeszła.  

 

Cel gry. Osoby grające w RPG nie są dla siebie przeciwnikami. W istocie, muszą współpracować, aby podstawowy cel 

gry fabularnej – dobra zabawa i stworzenie ciekawej historii, mógł zostać spełniony. Każda postać gracza ma w świecie 

gry własne cele, do których osiągnięcia dąży (są one ustalane przez gracza prowadzącego tą postać), natomiast MG za-

rządza równowagą zasad i spójnością świata. Ponadto, każdy uczestnik sesji posiada szereg własnych powodów, dla 

których bierze udział w zabawie. Niektórzy są bardziej wymagający – bardzo przejmują się fabułą lub starają się przede 

wszystkim zoptymalizować skuteczność swojej postaci, są także tacy, którzy preferują niezobowiązującą rozrywkę. Jedni 

doceniają głównie możliwości twórcze i symulacyjne (kreacja i rozwój postaci, czy całego świata w przypadku MG), wie-

lu gra po to, aby poczuć niecodzienne emocje (np. uczucia swoich postaci), inni jeszcze traktują grę jako łamigłówkę 

(rozwiązywanie sytuacji problemowych) czy też nawet swoiste przeżycie artystyczne (udział w sesji gry fabularnej przy-

pomina do pewnego stopnia teatr – choć gracze nie przemieszczają, nie używa się dekoracji i niemal wszystko toczy się 

w ich wyobraźni). Są też osoby, uczestniczące w sesji wyłącznie dla innych - po to, aby czuć się częścią grupy. Każde po-

dejście jest dobre, jeśli nie przeszkadza pozostałym uczestnikom.  

 

Jeśli nie masz dużego doświadczenia z grami fabularnymi lub po prostu masz chęć zobaczyć system Diadem w działaniu, 

w dalszej części artykułu prezentuję zapis fragmentów sesji. W pierwszym gracze dopiero rozpoczynają nową przygodę  

i widzimy wykorzystanie podstawowych zasad gry. 

  

Oprócz Mistrza Gry (MG), w przykładach biorą udział gracze:  
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Adam (A), odgrywający Albrechta, mężnego wojownika specjalizującego się z walce bezpośredniej i posługiwaniu 

się tarczą.  

Bernard (B), którego postacią jest Benny - sprytny i wygadany Niziołek, gromadzący ciekawe informacje równie 

łatwo, jak błyskotki.  

Celina (C), dziewczyna MG, odgrywająca młodą, lecz bardzo ambitną elfią czarodziejkę imieniem Casillea.  

Darek (D), na ostatniej sesji dopiero co dołączył do drużyny - jego postacią jest Druzbach, krasnoludzki inżynier,  

w wolnych chwilach zabawiający się w myśliwego (nieźle strzela z kuszy).  

  

Aby zachować przejrzystość, w poniższych przykładach stosujemy następujące oznaczenia:  

  

Pogrubiony skrót opisuje mówiącą osobę (MG, A, B, C lub D).  

Kursywą zapisane są frazy wypowiadane przez poszczególne osoby.  

Pogrubiona kursywa oznacza słowa wypowiadane przez graczy w imieniu swoich postaci - zwykle intonacja  

głosu pozwala bez trudu rozróżnić, czy gracz pyta o coś MG, czy to jego postać mówi w świecie gry.  

Normalna czcionka jest komentarzem.  

  

 

PRZYKŁAD 1 

 

Po tym, jak już wszyscy wyjęli karty postaci, kostki i ołówki, a Mistrz Gry ustawił swoją zasłonkę chroniącą jego tajne 

notatki przed przypadkowymi (rzecz jasna) spojrzeniami graczy, wszyscy przypominają sobie, co działo się na ostatniej 

sesji.  

MG: Schowajcie już te smartfony i powróćmy do spraw waszej drużyny, podróżujących przez Księstwo Thrazan. Ostat-

nio zakończyliśmy na tym, jak wyruszyliście w stronę tajemniczego wąwozu, położonego na północny zachód od osady 

Rhudd.  

A: Tak jest, burmistrz obiecał nam nagrodę - po 25 srebrników na głowę - za zbadanie tego miejsca.  

B: I dodatkową premię, jeśli napotkamy kłopoty. Wspominał coś o gnollach, jakie widywano w tamtych stronach. Czy to 

nie wspaniałe?  

C: Nie widzę nic wspaniałego w gnollach. To prymitywne i niebezpieczne bestie.  

D: Niebezpieczne może dla kupców i tych patałachów, patrolujących gościniec. Tym razem jednak będą musiały sta-

wić czoła nam!  

Warto zmieniać intonację, barwę czy ton głosu, gdy mówimy „jako postać” w odróżnieniu od zwykłych wypowiedzi, 

kierowanych do innych uczestników spotkania. Ułatwia to wyobrażanie sobie świata gry i sprawia, że rozgrywka jest 

jeszcze bardziej przyjemna.  

MG: Bernard, rzuć sobie na Mądrość (jest to prośba do gracza o wykonanie testu cechy Mądrość - czemu akurat postać 

Bernarda ma zdać test? MG uznał, że ta postać może znać dodatkowe fakty związane z gnollami - jako jedyna podróżo-

wała dużo w dziczy; Bernard rzuca kością ośmiościenną (Mądrość jego postaci wynosi k8); na kostce wypada 6, co 

oznacza sukces).  

B: Szósteczka, niezły wynik. Co to oznacza?  

MG: (po cichu, tak aby tylko Bernard go słyszał) Ano, w młodości słyszałeś parę historii o gnollach. Zwykle stwory te 

gromadzą skarby, złupione na podróżnych, nawet jeśli nie potrafią zrobić z nich użytku. Biorą dla siebie broń i żywność,  
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a resztę przedmiotów zrzucają na kupę w swoim leżu. Zwykle nie rozumieją nawet wartości takich łupów. Mogą mieć na-

prawdę ciekawe znaleziska zgromadzone w swoim skarbcu. Wspominasz o tym swoim towarzyszom?  

B: Na razie nie. Może później, jeśli dodatkowa motywacja okaże się niezbędna (obaj z MG się śmieją).  

A: Dobra, sprawdźmy czy dostaliśmy wszystko, co nam ostatnio obiecano (wszyscy gracze przeglądają listę ekwipunku swo-

ich postaci). Są te obiecane latarnie i prowiant?  

MG: Tak jest, każdy z was może sobie dopisać latarnię z zapasem oliwy oraz prowiant na 3 dni. Wasze torby i plecaki są już 

przez to dość ciężkie.  

D: A jeszcze nie zaczęliśmy nawet przygody. Trzeba będzie zrobić miejsce na skarby (Darek oblizuje się).  

C (wydyma pogardliwie wargi): Moja postać nie jest chciwa. Poza tym, jakieś tam świecidełka są niczym wobec nagrody, 

jaką jest wiedza i moc.  

B (uznaje, że ostatnie zdanie jakie wypowiedziała Celina było już słowami wypowiedzianymi przez jej postać - i włącza się 

do dialogu z nią w świecie gry): He he, czyli mam rozumieć, że zrzekasz się swojego udziału w złocie i klejnotach?  

C (kontynuuje dialog, potwierdzając tym samym, że wypowiadała się w imieniu swojej postaci a nie była to tylko jej uwa-

ga): Mogę to rozważyć, jeśli znajdziemy interesujące mnie zwoje.  

B: Mnie to pasuje. Zatem ruszajmy!  

MG (ponieważ reszta drużyny nie zadaje więcej pytań i nie deklaruje innych działań, MG zakłada, że wszyscy razem wyru-

szają z osady Rhudd): Zatem wyruszacie jeszcze tego dnia, mając nadzieję odnaleźć jar przed zachodem słońca (postanawia 

nie utrudniać i „przewija” akcję do momentu, gdy postacie docierają w pobliże jaru). I rzeczywiście, zgodnie ze słowami 

wieśniaków, po pięciu godzinach drogi waszym oczom ukazuje się jar, ciemniejący na tle zielonego lasu. Podróż nie była 

szczególnie męcząca, ale taki długi spacer daje o sobie znać. Odpiszcie sobie po 5 Punktów Energii.  

A (odgrywa swoją postać bohaterskiego i doświadczonego wojaka): Druużyna, postój. Berni, weź i rozejrzyj się po okolicy. 

Te przeklęte gnolle mogą być w pobliżu, nie dajmy się zaskoczyć, a ty najlepiej z nas się podkradasz. Druzbach i ja będzie-

my cię ubezpieczać. Casilleo, czy masz jakieś zaklęcie, które mogłoby pomóc naszemu zwiadowcy?  

C (sprawdza w swojej Księdze, natrafia na Niezauważalność i zauważa, że jej postać zna to zaklęcie): Oczywiście. Mogę go 

uczynić niewidocznym dla oczu nieprzyjaciół.  

B: Gwarantujesz? W takim razie chętnie pójdę.  

C: Rzucam Niezauważalność na Benniego.  

MG: Wykonaj test Woli (Celina rzuca kostką k10, ponieważ tyle wynosi jej Wola. Uzyskuje wynik 3, jest to dostatecznie du-

żo, aby proste zaklęcie zadziałało). Znakomicie, czujesz jak moc cię przepełnia. Po chwili musicie bardzo się skupiać, aby nie 

stracić Niziołka z oczu, pomimo że stoi tuż obok was!  

A: To się nazywa magia. Idź, Benny, jakbyś zobaczył coś podejrzanego, to nie kombinuj, tylko wróć po nas. A gdyby coś 

cię zaskoczyło, wołaj - przybędziemy ci z odsieczą.  

B: Jasna sprawa, podkradam się z zachowaniem całej ostrożności.  

Tak właśnie wygląda RPG. Czy drużyna zastanie jar bezpiecznym, czy też będą tam właśnie obozować wściekłe gnolle - zale-

ży tylko od Mistrza Gry. Opisany wyżej fragment zajął uczestnikom zaledwie parę minut. Mając do dyspozycji kilka godzin 

można rozgrywać długie historie, pełne ekscytujących wydarzeń, potyczek, pościgów, rozmów i podróży. Być może niebez-

pieczeństwo nie jest wcale oczywiste, może burmistrz był celowo dezinformowany? Może jar jest siedzibą zwykłych zbój-

ców, którzy tylko rozpuszczali plotki o gnollach, aby trzymać myśliwych z dala od swoich kryjówek? Już niebawem gracze 

poznają prawdę. 

 

Podręcznik do systemu Diadem dopiero powstaje i chociaż w tej chwili wykonywane są ostatnie szlify, to jednak 

nadal brakuje nam rysunków. Bo czymże jest prawdziwy podręcznik do RPG bez ilustracji wesołej kompanii przy 

stole, czy groźnych potworów, zamieszkujących głębokie kopalnie? Ano właśnie. Cóż, nie ukrywam, że przyda 
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się nam każda złotówka. Każda zbliża nas do wymarzonego celu – wydania podręcznika. Zatem wejdźcie na 

PolakPotrafi.pl i dorzućcie się. Już za 10 zł możecie dostać elektroniczną wersję podręcznika.  

A wierzcie mi, jest na co patrzeć J 

No. Naspamowałam, nabazgroliłam ważne wieści, ale przecież nie po to czytacie ten artykuł do samego 

końca prawda? Chcecie więcej? Diadem, jak i samo RPG zaciekawiło was i zaintrygowało? Chcecie sami 

spróbować, jak to jest na chwilę zmienić się w potężnego maga, sławnego strzelca, honorowego rycerza,  

a może zwyczajnego kapusia i złodziejaszka ze slumsów? A zatem zapraszam was na cotygodniowe, cy-

kliczne spotkania z przygodą! Możecie spróbować swoich sił w wielu systemach i u wielu Mistrzów Gry, a do 

tego całkiem niedaleko naszej szkoły - w każdą sobotę od 12 do 18, w Gimnazjum nr 47 przy ul Grenady 16 

w Warszawie. Ważne jest jednak zgłoszenie przed sesją, bowiem wielu z nas, MG, prowadzi spotkanie dla 

co najwyżej 6 osób. Ale gdzie się zgłaszać? Do mnie osobiście, bądź na Facebooku – w ogłoszeniach spo-

łeczności RPG Instant. 

Cóż, tak kończę ten artykuł i zabieram się za uczenie do matury. Mam nadzieję, że objaśniłam wam nieco 

czarną magię RPG i ukazałam je w jasnej i zrozumiałej formie. A na zakończenie mogę rzec jedynie byście 

rozwijali swoją wyobraźnię, grali w RPG i, ale przede wszystkim – grali z głową. 

Do zobaczenia na trakcie! 

 

Anna „Asirra” Pisarek, kl. III e 

 

Diadem Gra Fabularna – Copyright © 2013 Andrzej Rylski – aktualne informacje o grze Diadem znajdują się na stronie http://diadem-rpg.tk 

Konkurs  „O KOBIETACH” 

 

1. Jak miała na imię kobieta, która zgubiła Janosika? 
a. Jasia 
b. Zocha 
c. Maryna  

2. Kogo poślubił Janek z Czterech pancernych i psa? 
a. Lidkę 
b. Marusię 
c. Basię 

       3. Jak nazywa się jedyna kobieta, która zdobyła dwie Nagrody Nobla? 
       a. Agata Christie 
       b. Maria Skłodowska-Curie 
       c. Indira Ghandi 
       4. Kto jest autorem cytatu: „Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto!”? 
       a. Mickiewicz 
       b. Słowacki 
       c. Szekspir 
       5. Od którego roku 8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet? 
       a. 1910 
       b. 1924 
       c. 1947 
       6. W jakim kraju kobiety pierwsze uzyskały prawa wyborcze? 
      a. W Wielkiej Brytanii 
      b. W Rosji 
      c. W Nowej Zelandii 
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       7. Jak nazywały się bojowniczki o prawa wyborcze kobiet? 
      a. Sufrażystki 
      b. Emancypantki 
      c. Pozytywistki 
       8. Która z dyscyplin sportowych nie jest uprawiana przez kobiety? 
      a. Boks 
      b. Hokej na lodzie 
      c. Sumo 
       9. Z którego żebra Adama Bóg stworzył kobietę? 
      a. Siódmego 
      b. Pierwszego 
      c. Środkowego 
     10. Która z pań przez wiele lat była prezesem Narodowego Banku Polskiego? 
      a. Grażyna Staniszewska 
      b. Hanna Gronkiewicz-Waltz 
      c. Halina Nowina-Konopczyna 
     11. Która z kobiet zyskała miano „Żelaznej damy” w polityce? 
      a. Margaret Thatcher – była premier Wielkiej Brytanii 
      b. Hilary Clinton – żona Billa Clintona, byłego prezydenta USA 
      c. Hanna Suchocka – była premier Polski 
     12. Kto wyreżyserował Miasto kobiet? 
      a. Andrzej Wajda 
      b. Akiro Kurosawa 
      c. Federico Fellini 
     13. Jak miała na imię kobieta, dla której zburzono Troję? 
      a. Agrypina 
      b. Pytia 
      c. Helena 
     14. Kto był najsłynniejszym szpiegiem w spódnicy? 
      a. Mata Hari 
      b. Pola Gojawiczyńska 
      c. Rita Kloss 
     15. Jak nazywała się pierwsza kobieta, która poleciała w kosmos? 
      a. Sally Ride 
      b. Dolly Keat 
      c. Walentina Tiereszkowa 
     16. Jak nazywa się bohaterka dramatu Gabrieli Zapolskiej, symbol drobnomieszczańskiego zakłamania? 
      a. Dulska 
      b. Łęcka 
      c. Dewotka 
     17. Kto jest bohaterką Baśni z 1001 nocy? 
      a. Szeherezada 
      b. Salome 
      c. Arabella 
     18. Czego używała Jagienka w Krzyżakach do rozłupywania orzechów? 
      a. Dziadka do orzechów 
      b. Własnych pośladków 
      c. Polnych kamieni 

oprac. Anna Walerjańczyk 

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres :  

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

które nadeślą poprawne odpowiedzi, rozlosujemy bon Em-

piku o wartości 25 złotych. 



  

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Angelika Cecelak kl. II c 

Marta  Marszycka kl. III c 

Patrycja Papaj kl. III c 

Małgorzata Mięsak kl. III c 

WSPÓŁPRACA 

Karolina George kl. III c 

Weronika Gawrońska kl. III c 

OPIEKA ZE STRONY  
GRONA PEDAGOGICZNEGO 

Urszula Karolewska  

Anna Zwolińska  

  

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 

www.zoska.waw.pl/gazetka  

Ciasto „Zebra” 

SKŁADNIKI: 

1,5 szklanki mąki  

3/4 szklanki cukru brązowego nierafinowanego lub białego  

szczypta soli morskiej lub zwykłej  

1 łyżeczka proszku do pieczenia  

1/2 szklanki oleju (np. słonecznikowego)  

1 łyżeczka octu balsamicznego  

1 łyżka ekstraktu waniliowego - można pominąć 

1 szklanka mleka owsianego - może być sojowe o smaku waniliowym  

1,5 łyżki kakao  

ziarenka z 1/2 laski wanilii  lub aromat waniliowy  

PRZYGOTOWANIE:  ponad 60 min. 

Suche składniki mieszamy w misce. Następnie wlewamy płynne składniki i dobrze mieszamy. Ciasto dzielimy na dwie czę-

ści. Do jednej części dodajemy aromat waniliowy, do drugiej kakao, mieszamy każde z osobna.  

 

Okrągłą blachę wykładamy papierem, brzegi smarujemy olejem, wlewamy na przemian po kilka łyżek ciemnego i jasnego 

ciasta.  

Pieczemy w 180 st. C do suchego patyczka. 

 

 

 

 

 

 

Angelika Cecelak, kl.2c 

 

http://puszka.pl/przepis/6852-ciasto_zeberka_.html 


