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W TYM NUMERZE: 

Witam wszystkich Zośkow-

ców po wakacyjnej przerwie! 

Mam nadzieję, że wszyscy - nie 
licząc oczywiście ubiegłorocznych 
klas trzecich - 1 września powitali 
nadchodzący rok szkolny z wielkim 
entuzjazmem i nowym zapałem do 
pracy, zwracam się tu zarówno do 
uczniów (zwłaszcza maturzystów – 

biedna ja :-) jak i do nauczycieli. 

Na początku, tradycyjnie jak co ro-
ku, chciałabym powitać uczniów 
klas pierwszych, którzy zarówno 
integrację w malowniczej Sielpi, jak 
i pasowanie na ucznia naszej szko-
ły mają już za sobą, w naszych 
skromnych Zośkowych progach. 
A więc witajcie! Dla Was to dopiero 
początek Waszej licealnej wędrów-
ki ku dorosłości, ale dla niektórych 
ta droga się już kończy… A o kim 
tu mowa? Oczywiście o tegorocz-
nych maturzystach, do których mo-
ja skromna osoba należy. Nie będę 
powtarzać, że teraz nadszedł czas 
decydujących wyborów, składania 
deklaracji, wybierania przyszłych 
studiów, bo to słyszycie od rodziny, 
przyjaciół, czy w końcu od nauczy-
cieli. Osoby, które to mówią, mają 
jak najlepsze intencje, więc drodzy 
maturzyści, nie warczcie na nich za 
bardzo, mimo, że słysząc tę samą 
rzecz po raz setny tego samego 
dnia zaczynacie, delikatnie mó-
wiąc, mieć odruch zwrotny zawar-
tości żołądka, powstrzymajcie się, 
damy radę, kultura to podstawa. 

 
A skoro mowa o kulturze. Może to 
wydawać się dziwne, ale, o zgrozo, 
ostatnimi czasy przekonuję się na 
własnej skórze, że opinia społe-
czeństwa o „dzisiejszej młodzieży”  

i jej braku manier jest postawiona 
trochę na wyrost, ponieważ to oso-
by w przedziale wiekowym 55-65 
niemile zaskakują mnie swoim – o 
dziwo! - brakiem wychowania. Nie 
zagłębiając się w szczegóły, po-
zdrawiam stylową panią około 60-
siątki, która podchodząc do mnie 
na przystanku, gdy byłam w drodze 
powrotnej do domu (ok.14.00) ni  
z tego, ni z owego nazwała mnie  
i cały gatunek żeński znajdujący 
się w pobliżu menelami. No cóż, 
made my Day. Lecz nie wspomi-
nam tego bez przyczyny, chciała-
bym, aby wszyscy w tej szkole 
zwrócili uwagę na fakt, że każdej 
osobie należy się szacunek, ale nie 
szacunek wedle pozycji, którą pia-
stuje, czyli do nauczyciela – 100% 
kultury, do pani woźnej – lekcewa-
żenie. Człowiek powinien być czło-
wiekiem dla drugiego człowieka, 
więc nie powinien dzielić swojej 
„uprzejmości” na takie kategorie. 

Uff, zawiało chłodem od tej prze-
mowy, tak jak i chłodna zrobiła się 
jesień. Niby kolorowo, niby sło-
necznie, niby ciepło, a jednak cho-
roby zbierają swoje żniwa w posta-
ci tygodniowych nieobecności  
w szkole z powodu grypy i przezię-
bienia. Dlatego najważniejsza jest 
profilaktyka! Bierzcie witaminy  
i ubierajcie się stosownie do pogo-
dy, albowiem powiadam Wam: 
przezorny zawsze ubezpieczony :-)  

Jeszcze jedno: warto ćwiczyć. 
Sport – uprawiajcie go bo hartuje 
ciało, ducha itd. Ale o sporcie to już 
Janek będzie pisał w nowej rubryce 
gazetki! 

Angelika Cecelak, kl. 3c 



Str. 2 ŚWIAT WG ZOŚKI 

 

 

WYJAZD INTEGRACYJNY DO SIELPI - WRZESIEŃ 2014 

 

Dnia 8 września 2014 roku pierwsze klasy naszego liceum, jak co roku, wyjechały do Sielpi, w Góry 
Świętokrzyskie. Wyjazd trwał 5 dni i jego celem było zintegrowanie się nowych Zośkowców.  

Każdy dzień miał swój plan, nie było miejsca na nudę. Codziennie rano wstawaliśmy w granicach go-
dziny 7.00 rano, szliśmy na śniadanie i nasi wychowawcy przedstawiali nam harmonogram dnia.  

Każdy dzień zaczynaliśmy lekcjami. Były to: matematyka, język polski bądź biologia. Następnie uda-
waliśmy się na zajęcia integracyjne z wychowawcą lub panią pedagog. Podczas owych zajęć pozna-
waliśmy się, rozmawialiśmy o tym co nas interesuje i czego nie lubimy. Często byliśmy dobierani  
w kilkuosobowe grupki, w których wykonywaliśmy określone zadania. Rozmawialiśmy o problemach 
dzisiejszej młodzieży oraz na jakie przeszkody napotykamy w naszym życiu i jak starać się je omijać. 
Mówiliśmy także o trudnych tematach, między innymi, o narkotykach, alkoholu i innych używkach. 
Staraliśmy się być otwarci i szczerzy, dzięki czemu zajęcia integracyjne były lekkie i przyjemne.  

W środę 10 września odbyła się wycieczka do Świętej Katarzyny. Było wiele punktów naszej wyprawy 
między innymi: góra Święty Krzyż oraz Muzeum Minerałów, w którym mieliśmy szansę podziwiać 
niesamowite dzieła matki natury. Po wyczerpującej wycieczce, ale również pełnej miłych wrażeń, 
wróciliśmy do ośrodka Łucznik i kolejnym punktem niekończącego się jeszcze dnia, była dyskoteka. 
Mieliśmy do dyspozycji dużą salę ze wspaniałym didżejem, którego muzyka pobudzała każdego do 
tańca. Część osób, która nie miała ochoty uczestniczyć w dyskotece absolutnie się nie nudziła! Była 
możliwość oglądania filmów, grania w bilard lub zwyczajnej, przyjemnej rozmowy z przyjaciółmi.  

Następny dzień był nieco spokojniejszy. Kilka klas pojechało na niesamowicie ciekawą wycieczkę do 
Jaskini Raj, gdzie mieli okazję obejrzeć stalagmity i stalaktyty stworzone wiele lat temu w procesach 
geologicznych Ziemi. Reszta naszego rocznika została w ośrodku i przygotowywała piosenki, skecze  
i herby klasowe na wieczorne ognisko, podczas którego wszystkie te prace były prezentowane. Klasa 
1A przygotowała niezapomniany wstęp wokalny i taneczny do utworu piosenkarki CeeLo Green, wy-
stęp klasy 1B był oryginalny, otóż przygotowali występ wokalny do utworu pt. „Baśka” zespołu Wilki 
przy akompaniamencie pana Piotra Kura. Klasa 1C przygotowała skecz o tematyce powstania war-
szawskiego oraz piosenkę do melodii „Whiskey” Dżemu. Klasa 1D zaprezentowała swoją wersję pio-
senki Cleo i Donatana „My Słowianie”. Tym samym tropem poszła klasa 1F. Klasa 1E pokazała, że 
również jest bardzo kreatywna i przedstawiła piosenkę do melodii PIERSI „Bałkanica”. Każdy z wystę-
pów był wyjątkowy i spektakularny. Oprócz pokazów wszystkich klas, udało nam się wspólnie pośpie-
wać, ponieważ pogoda chwilowo nie pozwalała na rozpoczęcie ogniska. Czwartkowy wieczór był nie-
zapomniany i na długo pozostanie nam w sercach. 
  
Piątek był zdecydowanie najsmutniejszym dniem dla świeżo upieczonych Zośkowców, ponieważ był 
to dzień naszego powrotu do Warszawy. Spakowaliśmy walizki, posprzątaliśmy pokoje i zaczęliśmy 
znosić bagaże. Zjedliśmy obiad i  ok. godziny 14.00 autokary ruszyły - opuściliśmy ośrodek Łucznik.  

Każdy z nas na pewno z uśmiechem i łezką w oku wspomina cudownie spędzone 5 dni w Sielpi, zo-
stały zwarte nowe znajomości, przyjaźnie i dzięki temu wyjazdowi każdy z nas z radością i zapałem 
przychodzi do naszej nowej szkoły!  

 

Zuzanna Tartanus, kl.1c 
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Wywiad z panem Tomaszem Bartczakiem—nauczycielem języka rosyjskiego  

w LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” i XXI LO im. Hugona Kołłątaja 

 

 

-Panie profesorze, ile lat pracuje już pan w zawodzie nauczyciela? 

-16 

-Czy po tylu latach pracy w zawodzie sprawia to panu taką samą frajdę, jak pierwszego dnia? 

-Na pewno kontakt z młodzieżą tak , natomiast sama praca w szkolnictwie nie jest już tak miła i to głównie z powodu  

przepisów, przez które praca nauczyciela wymaga mnóstwo niepotrzebnej dokumentacji, która przeszkadza w pracy  

i to nie tylko mnie, ale także moim kolegom po fachu, ponieważ  gro czasu musimy poświęcać bezsensownej pracy pa-

pierkowej zamiast poświecić więcej czasu młodzieży. 

-No właśnie czy biurokratyzacja i trzymanie się sztywnych ram w nauczaniu nie zabija samej idei nauki? Większość 

nauczycieli zamiast wyjść przed szereg i nauczać w taki sposób jaki by chcieli czekają na jakieś broszurki z MEN-u.  

Czy można pana do tej grupy zaliczyć? 

-Problem polega na tym, że nauczyciel nie do końca może wychodzić przed szereg. Z dwóch powodów: po pierwsze jeśli 

wyjdzie przed szereg to nie zrealizuje programu, który ma przygotować  uczniów do egzaminu. Drugim bardzo przy-

ziemnym problemem jest po prostu brak czasu...  Jeśli wychodzę przed szereg to z pewnością stylem prowadzenia lek-

cji. Jeśli chodzi o treść nauczania, to nawet jeśli bym bardzo chciał, to odpowiedzialność nie pozwala mi na to.  

-A jak pan uważa, lepiej poświecić pięć minut więcej na kogoś uzdolnionego, czy może skupić się na ogóle? 

-To jest chyba największy mój ból, bo niestety muszę brać pod uwagę całą grupę czyli osoby: leniwe, słabe, mało inteli-

gentne, średnie i osoby zdolne, chętne do pracy. Muszę zwracać uwagę na cała grupę. Czyli od razu mamy odpowiedź, 

że niestety nie zawsze mam czas żeby poświęcić go osobie, która naprawdę na to zasługuje. Na całe szczęście w wielu 

szkołach są zajęcia pozalekcyjne. Natomiast w czasie lekcji, z bólem serca stwierdzam, że, niestety, takim osobom nie 

poświęcam zbyt dużo czasu. No i znowu pojawia się ten sam problem, że największym bólem nauczyciela jest brak cza-

su. 

-A jeśli zachowanie ucznia pozostawia wiele do życzenia to uważa pan, że lepiej takiego ucznia ganić, czy może po-

święcić mu więcej uwagi i czasu? 

-Problem leży nie tylko po stronie ucznia, ale także po stronie nauczyciela. Uważam, że jeśli nauczyciel  zorganizuje czas 

takiej osobie, a co za tym idzie będzie ona miała co robić na lekcji to nie byłoby takiego problemu. Nie jestem zwolenni-

kiem ganienia takiego ucznia, uważam, że nauczyciel jako osoba wykształcona, dorosła i z większym doświadczeniem 

powinna usiąść i przemyśleć, co należałoby zmienić w stylu prowadzenia lekcji, aby nie było żadnych przykrych sytuacji 

związanych z takim uczniem.  

-A czy powodem takiego zachowania uczniów nie jest brak autorytetów? Kiedyś takim autorytetem był nauczyciel. 

Czy teraz nauczyciele nie stali się swego rodzaju „służbistami”, którzy na lekcjach nie chcą też wychowywać tylko po 

prostu mieć święty spokój. 

-Musimy przede wszystkim pamiętać, że nauczyciel to też człowiek. Wiadomo, że jak wszędzie, tak i wśród nauczycieli 

znajdą się przysłowiowe czarne i białe owce. 

-A czy nie uważa pan, że obecnie szkoła pełna przepisów i biurokracji zabija w małych, pełnych energii dzieciach, 

przekraczających pierwszy raz mury szkoły kreatywność i pasje?  
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-Ja myślę, że to nie tylko szkoła jest winna, ale po prostu świat dorosłych. Wiele osób chciałoby, żeby szkoła załatwiała 

wszystkie problemy, nie tylko nauczała, ale także wychowywała, a wydaje mi się, że nie do końca się tak da.  Aczkol-

wiek jest też tak, że szkoła zabija w dzieciach wspomnianą kreatywność. Aczkolwiek zrzuciłbym to na kark przepisom. 

-A czy w panu szkoła zabiła część kreatywności? 

-Nie. Ja miałem to szczęście, że uczyłem się w lepszych czasach, w których nie było Internetu, nie było telefonów ko-

mórkowych, nie było video. Jeśli ktoś był ambitny musiał uruchomić swoją wyobraźnię np. czytając książki. Nie było 

różnych zabawek jak teraz, więc sami musieliśmy uruchomić mózgi, żeby coś ciekawego wymyślić.  Miałem to szczę-

ście, że trafiłem na naprawdę super nauczycieli. Oczywiście nie wszyscy byli super, ale nie było ich na tyle dużo, żeby 

stłamsić tę moją kreatywność. Wręcz przeciwnie dawano mi możliwość rozwijania się. 

-Niedawno natknąłem się na bardzo ciekawą opinię na temat szkoły. Według niej szkoła jest jak restauracja. Są  

w niej kelnerzy i kucharze. Kelner czeka na instrukcje i broszurki z MEN-u jak nauczać, a kucharz sam dobiera sobie 

menu i naucza na swój sposób. Do jakiej grupy by się pan przypisał? 

-Zawsze staram się być uczciwy w stosunku do uczniów, moich młodszych partnerów. I z bólem serca stwierdzam, że 

chyba w większości jestem kelnerem, właśnie z powodu tych chorych przepisów. Bardzo, ale to bardzo bym chciał, 

żeby to moi uczniowie na to pytanie odpowiedzieli.  I mam nadzieję, że znalazłaby się wśród nich chociaż jakaś garst-

ka, która by powiedziała, że jestem choć troszeczkę kucharzem. Bo wolałbym być kucharzem w twojej restauracji niż 

kelnerem. Ale obawiam się, że chyba niestety, z bólem serca, muszę stwierdzić, że w  65% jestem niestety kelnerem… 

-Jako nauczyciel, który ma przed sobą z pewnością  jeszcze wiele lat pracy, czego można panu życzyć w dalszej ka-

rierze w tym zawodzie? 

-Na pewno zdrowia, bo to jest bardzo ważne, ale także tego żebym miał siłę i żebym cały czas pracował nad sobą. Bo 

jest wiele rzeczy, które powinienem zmienić i moi uczniowie o tym wiedzą i ja też o tym wiem. No i chyba trzeba mi 

życzyć, żebym we wspomnianej przed chwilą restauracji nie był kelnerem tylko kucharzem. 

Rozmowę przeprowadził Konrad Grussy, kl. 2c 

Recenzja książki Jo Walton  pt. "Wśród 
obcych"  

„Wśród obcych” należy do najczę-
ściej nagradzanych powieści SF  
i fantasy ostatniego dziesięciole-
cia. Wystarczy tutaj wymienić:   

1. Nebula 2011 - nagroda główna  

2. Hugo 2012 - nagroda główna  

3. British Fantasty Award 2012 - 
nagroda główna 

4. Nagroda Locusa 2012 - nominacja 

5. World Fantasty Award 2012 - nominacja  

 

Fabuła opowiada historię Mori ( Morweny) 15 - let-
niej dziewczyny, która w wypadku straciła swoją sio-
strę bliźniaczkę Morigannę. Sama, z powodu odnie-
sionych obrażeń została skazana na buty ortopedycz-
ne, laskę i życie w nieustannym bólu. Ucieka od swo-
jej matki, która jest złą wiedźmą. Przez swojego ojca  
i jego siostry zostaje wysłana do snobistycznej szkoły 
z internatem. Jedyną radością dziewczyny pozostają 
książki SF kupowane, a także wypożyczane. Zamiesza-
ne w to są też wróżki eteryczne niewidoczne dla in-
nych . 

Jest to wspaniały utwór, którego nie można ot tak 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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przeczytać, aby go zrozumieć potrzeba czasu i uwagi. 
Jeśli nie poświęcimy tej książce całej uwagi będziemy 
mieli błędne odczucie, że jest to książka ( nie najlep-
sza ) o wróżkach. Lecz jeśli wczytamy się głębiej, do-
strzeżemy, że tak naprawdę opowiada ona o trudach 
dorastania , godzeniu się ze stratami i układaniu so-
bie życia od nowa.  

 

Sama autorka mówi o swojej książce, że jest to po-
wieść fantasy, oparta na materiale autobiograficz-
nym, że jest to książka o dorastaniu, ale przede 
wszystkim o dojrzewaniu poprzez czytanie książek. 

 

A co inni sądzą na jej temat ?  

 

"Jo Walton (...) jak łatwo dostrzec i wyjaśnić efekty 
magicznego zaklęcia i jaką płaci się cenę za każdą re-
alną zmianę wywołaną jego działaniem. Ta zależność 

obowiązuje zawsze - zarówno w świecie trzech wypo-
wiedzianych życzeń jak w świecie trzech praw Newto-
na” - Ursula K.Le Guin 

 

" Walton w swej powieści balansuje na krawędzi , 
dzięki czemu czytelnik nie jest pewny czy opisana  
w niej magia jest czymś rzeczywistym czy wyimagino-
wanym” -  Washington Post  

 

" Przeczytaj tę książkę, bo otworzy przed tobą świat 
magii; możesz ją czytać jako powieść realistyczną al-
bo fantasy - jak wolisz. Właśnie dlatego jest jedną  
z najlepszych książek roku” - SF Site 

 

(www.literatura.gildia.pl/tworcy/jo-walton/wsrod-
obcychwsrod-obcych).   

 

Urszula Augustyniak, kl. 1c 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Wachlarz uczuć 
 

Czy znasz to uczucie kiedy źle się czujesz 
ale przed innymi tego nie okazujesz?  
Wtedy od środka cię coś zżera  
mimo tego przy bliskich grasz rolę przyjaciela 
Boisz się powiedzieć im całej prawdy 
Bo wiesz że będzie martwić się o ciebie każdy 
Nie chcesz zadręczać nikogo swoim problemem  
nawet jeśli jest on twoim bliskim przyjacielem  
Pewnie nieraz wieczorami wylewasz łzy  
Sam nie robisz nic by spełniły się twoje sny 
To nie jest najlepsze rozwiązanie 
Samotnie skończysz na dnie 
Jeśli ktoś wyciągnie pomocną dłoń do ciebie  
Bez wahania chwyć ją on pomoże ci w potrzebie 
Nawet jeżeli uważasz że pomoc jest ci niepotrzebna 
Skorzystaj bo szansa może być tylko jedna 
Za każdym razem gdy złe uczucia do ciebie wracają 
powoli nad tobą zawładają 
Nie daj się ponieść negatywnym emocjom  
Zapanuj nad swoją złością 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Wśród nas są 

talenty  

(często ukryte) 
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Na lepsze jutro otwórz się 
Nie zapominaj o tych co kochają cię 
Weź się w garść już teraz  
W pamięci zachowaj ten przekaz 
Nadchodzą też takie dni w których masz zwyczajnie dość 
Twoje życie dało ci nieźle w kość 
Są momenty w których mówisz że się poddajesz 
Ale mimo to idziesz dalej w tyle nie zostajesz 
Niestety nieubłaganie płynie czas 
W końcu i tak śmierć czeka każdego z nas 
Wiec po co ciągle zadręczać się  
Myślisz że masz w życiu bardzo źle?  
Zawsze ktoś kto ma gorzej się znajdzie 
Mimo tego do końca z życia cieszyć się będzie  
Skończ z życiem w ciągłej rozpaczy 
rozejrzyj się na pewno niejeden z uśmiechem na ciebie patrzy  
Zawsze znajdziesz kogoś kto cię akceptuje 
Znajdzie się ktoś kto za twoją obecność podziękuje 
Przestań, nie warto żyć tym co było  
otwórz nowy rozdział i zrozum tamto już się skończyło  
 
Kochaj i szanuj bliskich tobie 
Doceniaj byś miał ich zawsze przy sobie 
Osoby z którymi łączy cię pewna więź 
Nadadzą twojemu życiu sens 
Przestań przejmować się drobiazgami 
Zrozum że nie wszyscy ludzie są tacy sami 
Od tego się zaczęło jeden gest jedno słowo 
Kolejna kłótnia zaczyna się na nowo 
Przeradza się ona w złość i agresję 
Wyżywasz się na kimś kto tego wcale nie chce 
Czasem lepiej trzymać język za zębami 
Niż swoich bliskich ranić słowami 
Co da tobie że się wyładujesz? 
Myślisz ze się uspokoisz i opanujesz? 
Myśl nad czynami bo jeśli zrobisz coś źle 
Łatwo stracisz to co dla ciebie cenne 

 
Andrzej Krapacz, nasz były uczeń 

 

Jesień, listopad … 

 

Znów zaczyna się robić szaro, zimno i ponuro... Coraz częściej słyszymy tłukące się o szyby krople deszczu. Liście 

drzew zmieniły szatę kolorystyczną ... Tak, nastała jesień. Jedno z czego można się cieszyć to fakt, że mamy coraz 

bliżej do Świąt Bożego Narodzenia, które są tak bardzo przez nas lubiane. Ale po drodze mamy jeszcze jedno Święto 

i to bardzo ważne.  

1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych, popularnie nazywany przez nas dniem wszystkich zmarłych oraz 2 listopa-

da, czyli Zaduszki. Jest to czas wyjątkowy. Czas smutku i zadumy. Dla niektórych, być może, jest to czas wielkich 

przemyśleń ... Tu aż samoistnie nasuwa się znany nam dobrze cytat księdza Jana Twardowskiego „Śpieszmy się ko-
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chać ludzi tak szybko odchodzą”. Właśnie te dwa dni w roku są dla nas szansą na zwolnienie  tempa. Oprócz tego jest to 

czas rodzinnych wspomnień...   

Tak naprawdę, to święto nie jest tylko po to, aby odwiedzić groby swoich bliskich, jest 

również po to, aby poświęć odrobinę czasu swojej rodzinie. Można, na przykład, odwie-

dzić swoich dziadków, na co nie każdy ma czas w codziennym, zabieganym życiu. W te 

dni, idąc po cmentarzu, nie trzeba odwiedzać jedynie swoich bliskich...  

Około roku temu zmarła była nauczycielka mojego brata i przyjaciółka domu zarazem... 

Jak dowiedziałam się z rodzinnych opowiadań, była wspaniałą kobietą. Chociaż ledwo ją 

znałam, widziałam ją jeden raz w życiu i nie miałam z nią żadnego kontaktu, pojechałam 

na jej pogrzeb. Do tej pory będąc na cmentarzu, odwiedzam również i ją. Tak samo jest 

w przypadku byłej wicedyrektor naszego liceum,  pani Krystyny Rowińskiej, zawsze będąc te kilka alejek dalej, przycho-

dzę i zapalam światełko na jej grobie. Pamiętając w te dni o swoich bliskich, zarówno tych bliższych, jak i dalszych pa-

miętajmy również o naszych powstańcach. Wystarczy poświęcić zaledwie jedna minutę, aby na warszawskiej Woli uho-

norować ich zapalając światełko pod Pomnikiem Polegli Niepokonani. To kosztuje tak niewiele, a jest wielkim gestem, 

oznaką szacunku i pewnego rodzaju podziękowania. Bo wydaje mi się, że nie powinniśmy zapomnieć o tym, kto jest 

patronem tej szkoły, NASZEJ SZKOŁY.  

 

Patrycja Papaj – absolwentka naszej szkoły 

Konkurs o powstaniu warszawskim 

 
1. Dowódcą batalionu Zośka był : 

a) Tadeusz Zawadzki 

b) Ryszard Białous 

c) Andrzej Romocki 

 

2. W którym roku odbyło się powstanie warszawskie : 

a) 1944r. 

b) 1845r. 

c) 1945r. 

 

3. Godzina "W" to godzina : 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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a) 16:00 

b) 16:30 

c) 17:00 

 

4. Która dzielnica Warszawy broniła się najdłużej ? 

a) Śródmieście 

b) Wola 

c) Powiśle 

 

5. Ile dni trwało powstanie warszawskie ? 

a) 64 

b) 63 

c) 65 

 

6. Ile tytułów prasowych wydano w czasie powstania warszawskiego ? 

a) 90 

b) 143 

c) 134 

 

7. W jakiej dzielnicy Warszawy znajdowała się kwatera główna Komendy Głównej AK na początku powstania war-
szawskiego ? 

a) na Żoliborzu 

b) na Woli 

c) na Ochocie 

 

8.Kiedy zostało otwarte Muzeum Powstania Warszawskiego ? 

a) 01.08.2005r. 

b) 31.07.2004r. 

c) 01.08.2004r. 

 

9. Czego dotyczy spór toczony przez historyków odnośnie powstania warszawskiego ? 

a)  liczby ofiar 

b) o to czy było słuszne 

c) o to gdzie się zaczęło 

 

10. Jaką pomoc powstańcy otrzymali od aliantów ? 
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a) zrzut broni i lekarstw 

b) pomoc militarną 

c) nie otrzymali pomocy 

  

11. Jak nazywał się pojazd opancerzony zbudowany przez powstańców ? 

a) Piłsudski 

b) Błyskawica 

c) Kubuś 

Sprawdź czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania. 

Dziękujemy za udział w konkursie. Redakcja gazetki. 

Najpiękniejsze cmentarze świata 
 

Niektórzy mogą uznać to za dziwne, że ktoś chce poświęcić wolne dni na zwiedzanie 
cmentarzy. Inni uważają, że taka wizyta to doskonała okazja, by wspominać fascynują-
ce postacie historyczne i dzieła znanych architektów, którzy byli autorami mauzoleów. 

 

Cmentarz Highgate, Londyn 

 

 

Na londyńskim cmentarzu Highgate po-
szukajcie grobu Karola Marksa, pisarza 
George`a Eliota oraz rodziny Charlesa Dic-
kensa. Mniej więcej w 53 tys. Grobów 
spoczywa 170 tys. zmarłych. Ze względu 
na roślinność cmentarz uznano za rezer-
wat przyrody. Spośród mnóstwa drzew  
i kwiatów wiele wysiało się bez udziału 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres :  

gazetka.zoska@o2.pl do dnia 16 listopada 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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człowieka. Mieszka tam dużo ptaków i małych zwierząt, takich jak lisy. 

Nekropolia trafiła do angielskiego rejestru dziedzictwa narodowego, jako jeden z naj-
piękniejszych wiktoriańskich cmentarzy w mieście. 

Najstarszą część cmentarza z wieloma imponującymi wiktoriańskimi grobowcami 
zwiedza się tylko w grupach oprowadzanych przez przewodnika. 

 

Cmentarz La Recoleta, Buenos Aires, Argentyna 

 

 Cmentarz  powstał  wokół kościoła  
i klasztoru rekoletów. Wszystkie 
4691 grobów znajduje się nad zie-
mią, a 94 z nich rząd Argentyny 
uznał za zabytki. Cmentarz publiczny 
– pierwszy w Buenos Aires – założo-
no w roku 1822, czyli w czasach gdy 
zamożni mieszkańcy Buenos Aires 
zaczęli stawiać swoim bliskim wyszu-
kane mauzolea. 

Na cmentarz wchodzi się przez neo-
klasycystyczną bramę ozdobioną 
wysokimi kolumnami doryckimi. 
Znajduje się tu wiele pięknych marmurowych grobowców ozdobionych wyszukanymi 
pomnikami. Są utrzymane w różnych stylach – art deco, art nouveau, barokowym  
i neogotyckim. Większość materiałów na grobowce wzniesione w latach 1880 – 1930 
specjalnie sprowadzano z Paryża czy Mediolanu. 

Eva Peron – pierwsza dama Argentyny leży w grobie rodziny Duarte. Pochowano tam 
również wielu innych słynnych Argentyńczyków – od prezydentów i przywódców 
wojskowych, po naukowców – zdobywców Nagrody Nobla i pisarzy. Znajduje się tu 
także grób prawnuczki Napoleona.  

 

Cmentarz Nowodziewiczy, Moskwa 

 

Obok klasztoru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO znajdu-
je się Cmentarz Nowodziewiczy, o którym mówi się, że jest trzecią pod względem po-
pularności atrakcją turystyczną w Rosji. 
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  Powstał w 1524 roku, a jego nową 
część otwarto w 1898 roku. Od 1930 roku 
zyskiwał na znaczeniu. Są tu pochowani 
słynni rosyjscy pieśniarze, pisarze (Antoni 
Czechow i Mikołaj Gogol), naukowcy, ko-
smonauci i generałowie. Są groby Nikity 
Chruszczowa i Borysa Jelcyna, pierwszego 
prezydenta Federacji Rosyjskiej. 

Bruce Holmes  

Fot. Forum 

Angora nr 44, 2013r. 

 

Cmentarz Powązkowski, Warszawa 

Cmentarz został założony 4 listopada 1790, na działce podarowanej przez rodzinę Szymanow-
skich. Poświęcono go 20 maja 1792 i początkowo zajmował powierzchnię ok. 2-2,5 ha. 

W 1792 ukończono tam budowę kościoła św. Karola Boromeusza, ufundowanego przez ducho-
wieństwo warszawskie, a zaprojektowanego przez Dominika Merli-
niego. Jeszcze przed poświęceniem cmentarza wystawiono tam rów-
nież tzw. katakumby. 

Cmentarz był wielokrotnie powiększany i dziś zajmuje 43 ha (dla po-
równania Watykan – 44 ha). 

W czasie II wojny światowej sama nekropolia nie ucierpiała zbytnio, 
ale pod koniec wojny spłonął kościół i zabudowania kancelarii (m.in. 
archiwum cmentarne). Jeszcze w czasie okupacji na terenie cmenta-
rza działała Armia Krajowa – były tu składy broni, odbywały się wy-
kłady wojskowe, tędy też szły transporty żywności do getta warszaw-
skiego. 

Wśród ok. 1 miliona osób, pochowanych jest bardzo wielu znanych i zasłużonych Polaków i Polek, 
w tym żołnierze powstań narodowych od insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskie-
go, działacze niepodległościowi, wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści, myśliciele, lekarze, prawni-
cy, duchowni. Część z nich spoczęła w założonej w 1925 Alei Zasłużonych. Po 1945 w budynku ka-
takumb zorganizowano mauzoleum, gdzie złożono prochy zamordowanych w obozach koncentra-
cyjnych. 

W 2012 runął ceglany mur oddzielający Stare Powązki od cmentarza żydowskiego na Woli; znisz-
czeniu uległo około 70 nagrobków. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Pow%C4%85zkowski_w_Warszawie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/4_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1790
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korwin-Szymanowscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korwin-Szymanowscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/20_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1792
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://pl.wikipedia.org/wiki/1792
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Karola_Boromeusza_w_Warszawie_(Pow%C4%85zki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dominik_Merlini
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dominik_Merlini
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katakumby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1925
http://pl.wikipedia.org/wiki/1945
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mauzoleum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%BCydowski_w_Warszawie_(Wola)
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Zawodnik numeru 

Witajcie!  W tym roku będę prowadził rubrykę sportową naszej gazetki szkolnej. W tym dziale będę za-
mieszczał kwestionariusz wypełniony przez „zawodnika numeru”. Będzie to zawsze sportowiec, mój znajo-
my. Mogę sobie na to pozwolić, gdyż ze względu na to, że jestem graczem klubu futbolu amerykańskiego 
Warsaw Eagles mam wielu amerykańskich przyjaciół, zawodników grających na bardzo wysokim poziomie. 
Do każdego wydania będę wybierał kolejną osobę. Myślę, że będzie to dla Was ciekawe, by poznać kawa-
łek innej, sportowej kultury i najlepszych zawodników w polskiej lidze. Nie ukrywam, że chciałbym także  
w ten sposób promować tę dyscyplinę sportu w naszym kraju.  

Pierwszym zawodnikiem, którego wybrałem jest Andrew Ross Bettencourt. 
Jest on rozgrywającym, grał w Eagles w sezonie 2014. Miałem zaszczyt uczyć 
się od niego futbolowego rzemiosła przez ostatnie miesiące. Poniżej zapre-
zentuję Wam jego krótką notkę biograficzną: 

Andrew Ross Bettencourt 

Urodził się 20 grudnia 1987 roku w Elk Grove, California 

Studiował na Missouri Western University 

Po powrocie do Stanów reprezentuje drużynę East Bay Outlaws  

Do Eagles dołączył dopiero w maju 2014. Spowodowane to było niespodzie-
waną kontuzją pierwszego rozgrywającego Blake Wayne’a. Niestety Andrew 
także odniósł kontuzję w tym sezonie. W meczu przeciwko Kozłom Poznań zerwał więzadła w lewym kola-
nie (podobnie jak Blake). Zastąpił go Kevin Vye. Bettencourt  - zagrał w 7 meczach Polskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego. W tym czasie zdobył pięć przyłożeń dla Orłów i poprzez swoje akcje biegowe miał czynny 
udział w zwycięstwach m.in. nad Kozłami Poznań czy Panthers Wrocław.  

Ankieta Andrew : 

Moje ulubione amerykańskie danie: Schab w sosie BBQ i tłuczone ziemniaki oraz Mac n’ cheese 
(zapiekanka serowa)  

Moje ulubione polskie danie: Pierogi ruskie 

Moje ulubione miejsce w Warszawie: Starówka 

Moje ulubione wspomnienie z Polski: Wycieczka do Sopotu, tydzień plażowania w Trójmieście 

Moje najśmieszniejsze wspomnienie z Polski: Wszystkie powroty z me-
czów wyjazdowych J 

Mój ulubiony gatunek muzyki: Country 

Mój ulubiony wykonawca/ zespół: Garth Brooks 

Gdybym nie był rozgrywającym, to: byłbym skrzydłowym !!  :-) 

Moja ulubiona drużyna: Dallas Cowboys (NFL) 

Mój ulubiony gatunek filmowy: Serial komediowy 

Mój ulubiony film: „Step Broth-
ers” 

Mój idol z czasów liceum: Mu-
hammad Ali 

 

 

 

Janek Hernik, kl. 2c 
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Sporty rodem zza Atlantyku 

W tym numerze przedstawię Wam sport o nazwie lacrosse. Jest to gra zespołowa pochodzenia indiańskiego. Jej 
zasady zostały ostatecznie ustalone w XIX wieku w Kanadzie. Rozgrywana jest na trawiastym boisku. Jej oryginalna 
nazwa brzmiała dehuntshigwa'es (w języku onondaga: „mężczyźni uderzają okrągły obiekt”), da-nah-wah'uwsdi  
(w języku czirokeskim: „mała wojna”), Tewaarathon (w języku mohawk: „młodszy brat wojny”) 
oraz baggattawag (w języku odżibwe: „uderzają pośladki”). Na otwartym boisku rywalizują ze sobą dwie drużyny,  
z których każda liczy po 10 zawodników. Mecz trwa 60 minut, jest podzielony na kwarty, po 15 minut każda. Ich 
celem jest wbicie gumowej piłki o barwie białej, żółtej lub pomarańczowej o obwodzie ok. 20 cm i masie ok. 150 g 
do bramki przeciwnika. Boisko ma wymiary ok. 100 × 50 m , bramka ma 1,8x1,8 m i zaopatrzona jest w siatkę po-
dobną do tej stosowanej w hokeju na trawie. Każda z bramek znajduje się w środku półkola o średnicy równej  
5,4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda z drużyn składa się z 3 atakujących, 3 pomocników, 3 obrońców i bramkarza. Zawodnicy mogą używać dwóch 
rodzajów kijów: tzw. short crosse o długości ok. 1 m lub long crosse o długości do 1,5 m. Bramkarz może mieć kij  
o długości pomiędzy 1 m a 1,5 m. W swoim najszerszym punkcie kosz kija może mieć co najwyżej 15,24 cm z wyjąt-
kiem kija bramkarza, który może mierzyć maksymalnie 38,1 cm. W obu przypadkach kosz kija w swoim najwęższym 
miejscu może mieć nie mniej niż 6,35 cm. W większości przypadków formacje ofensywne stosują krótsze wersje 
kijów, dłuższe wersje zaś są wykorzystywane przez obrońców. Jednocześnie na boisku mogą znajdować się nie wię-
cej niż cztery długie kije (nie licząc rezerwowych i ławki kar). Zawodnicy mają na sobie kaski, rękawice, a także 
ochraniacze. Gracze zbierają piłkę z ziemi i podają ją między sobą, rzucając. Wolno im biec z piłką, mogą też zakry-
wać go swoją rakietą, pod warunkiem, że w ten sposób nie przerywają gry. Mecze mają wysokie tempo, zazwyczaj 

pada od dziesięciu do dwudziestu bramek w każdym.  

Zakończenie kija do lacrosse 

Mecz rozgrywek akademickiej ligi NCAA  

Źródła: własne, www.wikipedia.org 

Janek Hernik, kl. 2c 



 

 

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

Zespół redakcyjny 

Angelika Cecelak kl. III c 

Urszula Augustyniak kl. I c 

Jan Hernik kl. II c 

Konrad Grussy kl. II c 

Współpraca 

Zuzanna Tartanus kl. I c 

Ola Jankowska kl. I c 

Opieka ze strony  
grona pedagogicznego 

Urszula Karolewska  

Anna Lewicka – Ma-

ciejewska 
 

  

Zapraszamy na naszą stronę 

www.zoska.waw.pl/gazetka  

Składniki na około 22 duże ciasteczka: 
- 200g masła w temperaturze pokojowej 
- 3/4 szklanki jasnego brązowego cukru (można użyć 
białego) 
- 1 opakowanie cukru wanilinowego 
- 1 jajko  
- 1 szklanka mąki pszennej 
- 1/2 łyżeczki sody 
- szczypta soli 
- 2 i 1/2 szklanki płatków owsianych 
- 1/2 szklanki posiekanych bakalii  
  
1. Mąkę wymieszać z sodą, solą. 

2. Masło ucierać mikserem na średnich obrotach przez 
około 2 minuty. Dodać cukier, cukier wanilinowy   

i ucierać jeszcze przez 2-3 minuty. Następnie dodać jaj-
ko, wymieszać. 

3. Do maślanej masy dodać pozostałe składniki i wy-
mieszać łyżką lub rękoma. 

4. Z ciasta formować w rękach kulki, układać je na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia i spłaszczać (między 

ciasteczkami proszę zachować odstępy). Ciasteczka wsta-

wić do piekarnika nagrzanego do 170°C na funkcji: termo-

obieg i piec przez około 17 minut (na funkcji góra-dół w 

temperaturze 180°C). Podawać przestygnięte.  

Przepis sprawdzony ciasteczka wychodzą mega super :-) 

http://www.malacukierenka.pl  

Ciasteczka owsiane  

Wyszukała: Angelika Cecelak, kl. 3c 

http://www.malacukierenka.pl/

