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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

Drodzy Zośkowicze, z przykrością mu-
szę stwierdzić, że ferie już za nami, tak 
samo Tłusty Czwartek – który mam 
nadzieję uczciliście ogromną ilością 
łakoci: pączków i faworków – jak  
i Walentynki, które w tym roku wypa-
dały w sobotę. Wielu z Was przegapiło 
poranną paradę 50 odcieni i rodzajów 
ciętych kwiatów na męskich nogach, 
nie mniej jednak w szkole tradycji stało 
się zadość i 13 w piątek – nie taki pe-
chowy jakim go opisują - dzień poprze-
dzający właściwe Walentynki, szkolne 
kupidynki przechadzając się po klasach 
wręczały licznym wybrańcom upomin-
ki od tajemniczych wielbicieli.  

Nie samymi świętami jednak (niestety) 
żyje licealista, czyt. maturzysta, przed 
którym jeszcze niecałe trzy miesiące 
ciężkiej pracy. Teraz jest czas kiedy 
decydujemy, niczym Hamlet w drama-
cie Szekspira, czy być, czy nie być. 
Jeżeli chcemy być, to musimy zakasać  

 

rękawy i wziąć się ostro do nauki, 
zwłaszcza że nie każdy z nas zakończył  
pierwszy semestr samymi sukcesami. 
Jeżeli jednak chcemy nie być – czego 
nie polecam – to radzę wypoczywać 
teraz, póki jest na to czas. Wątpliwe 
jest, że wedle przysłowia „głupi to ma 
szczęście”, życie będzie takie lekkie dla 
obiboków. Ale, ale, koniec tego smęce-
nia, życzę wszystkim powodzenia! 
 

Mimo że pogoda za oknem z dnia na 
dzień jest coraz piękniejsza, nadal war-
to pamiętać, że zima jest z nami.  
W takim czasie nietrudno o chorobę, 
która z łatwością może kogoś uziemić 
w domu na dłuższy czas, lecz głowa do 
góry, co cię nie zabije, to cię wzmocni. 
Ale zanim to nastąpi, może mocno  
sponiewierać, więc pamiętajcie -
profilaktyka! 

Angelika Cecelak 

„Świat bez kobiet byłby  
jak ogród bez kwiatów."  

Pierre de Brantome 

 

Wszystkiego najlepszego życzymy naszym Paniom z okazji Dnia Kobiet! 

 Redakcja gazetki 
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Recenzja książki – coś dla uczniów klas maturalnych  

i nie tylko! 

 

Czytanie arcydzieła 

 

Pamiętam, że przed wieloma laty w gmachu war-
szawskiej polonistyki pewien znawca literatury wy-

głosił takie oto mniej więcej zdanie: Rosjanie mieli 

swojego Dostojewskiego, my w tym czasie tylko Pru-

sa. I snuł potem jeszcze te swoje komparatystyczne 

wywody, które nam, studentom, powinny zapewne 

uporządkować literacką panoramę drugiej połowy 

XIX wieku i jasno wskazać, kogo warto czytać, a kogo 

nie. Otóż Prusa – wbrew owemu ekspertowi – na 

pewno czytać warto, a cała błyskotliwość porównań, 

bez filologicznego uzasadnienia, pozbawiona jest po 

prostu racji. 

 O tym, że Prusa, a szczególnie jego Lalkę 

warto uważnie czytać, skutecznie przekonuje książka 

Józefa Bachórza zatytułowana Spotkania z „Lalką”. 

Liczba mnoga jest w tym przypadku całkowicie uza-

sadniona. Bo nie w jednym, ale rzeczywiście w wielu 

„spotkaniach” dzięki autorowi bierzemy udział. Lal-

ka jest powieścią o przyrastającym jakby wciąż po-

tencjale narracyjnym. Nic w niej nie jest zamknięte. 

Po przeszło stu dwudziestu latach od jej napisania 
nie tylko nie straciła znaczenia, ale zdaje się wciąż 

odpowiadać na coraz to nowe pytania. A to między 

innymi dlatego, że – jak przypomina Bachórz – sam 

Prus traktował swoją powieść jako sumę istotnej 

wiedzy na temat życia społecznego. To ogólne wyra-

żenia kryje w sobie wiele skomplikowanych wątków, 

odnosi się bowiem z jednej strony do indywidual-

nych postaw, wyborów, emocji i doświadczeń,  

a z drugiej analizuje i powiększa perspektywę zbio-
rowej egzystencji. Prusa interesowało przede 

wszystkim to, w jakim stopniu człowiek sprawdza się 

poprzez swoje życie w danym mu czasie. Przyglądał 

się z ogromną uwagą każdemu śladowi, każdemu 

dziełu, każdej zmianie wywołanej przez człowieka  

w otaczającym go świecie. Chciał, aby każde działa-

nie było użyteczne i służyło innym. Ale w tych proce-

sach zawsze umiał przecież dostrzec indywidualne 

losy, rozumiał ich złożoną konstrukcję. Ująć i wpisać 

ten skomplikowany obraz świata w strukturę narra-
cji nie było łatwo. Ale Prusowi udało się to znakomi-

cie. Lalka to przykład powieści nie tylko ocalającej 

wizerunki bohaterów tamtego, dziewiętnastowiecz-

nego świata, lecz zawierającej także w tych portre-

tach wymiar problemów rzeczywistości dzisiejszej. 

W tej właśnie niezwykłej otwartości Bachórz do-

strzega pierwszoplanową przyczynę zainteresowa-
nia Lalką „kolejnych pokoleń pisarzy, krytyków i hi-

storyków literatury”. Ale czytać powinni ją nie tylko 

specjaliści. Spotkania uczą lektury uważnej, dokład-

nej i refleksyjnej każdego, kto sięga po książkę, aby 

lepiej rozpoznać swój los. Bo Lalka  nie jest lustrem, 

nie tworzy iluzji; przeciwnie: jest do bólu deziluzją, 

odkrywa to, co boli i uwiera każdego. 

 Wizerunki postaci, język, szczegóły budujące 

przestrzeń tworzą w powieści Prusa układ bogaty, 

pozwalający odkrywać w niej coraz to nowe źródła 

znaczeń i przeżyć. 

 Książka Bachórza składa się z piętnastu szki-

ców – rzec można śmiało: obrazów – przybliżających 

i oświetlających najbardziej ważkie elementy świata 

przedstawionego. Łączy je niewątpliwie szczególnie 

pogłębiona i skrupulatna analiza bohaterów, ich za-

chowań, decyzji i zachowań. Wokulski, Szuman, Łęc-

ki, Ignacy Rzecki żyją każdy swoim rytmem, ale żyją 

także rytmem wspólnym. Ich drogi są niepowtarzal-

ne, ale przecinają się, łączą, budując wspólny los 
mieszkańców jednego miasta, kraju, świata. Każda  

z postaci wyznacza własny mikrokosmos i każda za-

razem stanowi cząstkę przestrzeni wspólnej, Ba-

chórz śledzi ich losy poprzez konkretne sytuacje, 

postawy, wypowiedzi. Pozwala to na pogłębione 

ujęcie, budujące – jeśli można użyć takiego określe-

nia – trójwymiarowe portrety bohaterów. Bachórz 

przedstawia ludzi, próbujących zrozumieć swoje po-

wołanie i próbujących temu powołaniu odpowie-

dzieć. Wokulski czy Rzecki przestają tutaj 
„reprezentować”, wyłamują się z ram typologii, sta-

jąc się zaskakująco ciekawymi indywidualnościami. 

Żyją. Rzecki przestaje być naiwnym i anachronicz-

nym marzycielem. Bachórz wydobywa znakomicie 

jego psychologiczne i mentalne cechy, wskazuje na 

jego autentyczne rozeznanie polityczne, wydobywa 

cały dramat wewnętrznych napięć tej postaci. Moż-

na powiedzieć, że przywraca go do życia, reanimuje  

i zdejmuje z niego maskę poczciwego i budzącego co 

najwyżej współczucie starca. Rzecki to postać warta 
zastanowienia i refleksji. A jego pamiętnik, po trosze 

zaś także i dziennik – powiada Bachórz – dostarczyć 

może również współczesnemu czytelnikowi wielu 

interesujących wątków. W tym pamiętniku utrwaliły 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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się całe sploty różnych wypowiedzi, zapożyczeń, ob-

szernych cytatów. Pamiętnik zatrzymał jakby ślady 
życia, które odeszło, bo i zatrzymał żywo pulsujący 

język. Prusowi udało się w tok powieściowej narracji 

wpuścić strumień autentycznej mowy. Warto więc 

przy okazji tej lektury zadać sobie pytanie o sens 

naszej własnej mowy i o sens języka, którym wyraża-

my siebie na co dzień.  

 Każdy z bohaterów Lalki ma do odegrania 

jakąś rolę także w naszym dzisiejszym świecie. To 

wcale nie jest paradoks. Szkice o powieści Prusa 

przekonują, że tak właśnie jest. Poszczególne przy-
padki i zachowania bohaterów Lalki naznaczone zo-

stały prawdą, wobec której my również stajemy. 

Potrzeba szczęścia, lęk przed zdemaskowaniem sta-

nu naszych emocji, miłość, nienawiść czy gniew są  

w naszym życiu tak samo obecne, jak były obecne  

w życiu ludzi przed ponad stu laty. Lalka stanowi 

swoiste laboratorium, badające stężenia i moc tych 

wszystkich napięć. Bez nie byłoby między ludźmi 

żadnych relacji, nie byłoby po prostu życia.  

  

Książka Bachórza jest także cenna z punktu widzenia 

historii literatury. W zebranych w niej szkicach zna-

lazła się, wspomagająca niewątpliwie czytelniczą 
wiedzę i tym samym interpretację, porcja uwag na 

temat kontekstów literackich powieści i na temat 

samej techniki narracyjnej. To są czasami wręcz fa-

scynujące ustalenia, wskazujące na przykład na me-

chanizmy odwołań do wielkich postaci literackich. 

Takie odwołania wytyczają obszar kontekstowy, ak-

centują rolę metaforycznej umowności, cechującej 

nasz język i w końcu charakteryzują samych mówią-

cych tym językiem bohaterów powieści. 

 Spotkania z „Lalką” należy czytać jako pod-
ręczny komentarz, pomagający zrozumieć to, co  

z realiów dziewiętnastowiecznego życia stało się już 

niejasne. Jest to jednak książka nie tyle komentują-

ca, ale i zachęcająca przede wszystkim do trudu czy-

tania. Warto ten trud podejmować choćby po to, 

aby lepiej poznać swoje własne możliwości i ograni-

czenia. 

Wojciech Kaliszewski 

Źródło: Czasopismo Nowe książki 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

 W naszym Hyde Parku zajmujemy się tym razem tematem bliskim głównie dziewczynom. Chodzi  

o modę na szkolnych korytarzach. Nasze redaktorki dość krytycznie patrzą na to, co dzieje się tuż obok nas. 

A co Wy o tym myślicie? Może zabiorą głos również nasi Panowie? 

„Zośkowy”  Hyde Park 

Szkoła jako wybieg dla modelek 

„W co mam się dzisiaj ubrać?” - to pytanie zadaje 

sobie każda nastolatka. Takie pytanie dla normalne-

go, rozsądnego człowieka, jest niepotrzebne, ponie-

waż ubiera się w to, w czym czuje się komfortowo. 

Natomiast tym nastolatkom tego rozsądku brak. 

Swój codzienny strój potrafią wybierać bardzo dłu-

go. Gdy w końcu po ponadgodzinnym szykowaniu 

się uda im się znaleźć cokolwiek „trendy”, udają się 
do szkoły. 

Oczywiście nie może zabraknąć wrogich spojrzeń na 

część tych dziewczyn, które ubierają się mniej 

„trendy”. Każda z tych „modelek” świetnie się bawi 

na lekcjach i przerwach, ale nie grzeszą przy tym 

inteligencją. Nauczycielom często brakuje sił, by te 

dziewczyny naprowadzić na dobrą drogę.  

 
 

Nawet oni nie są cudotwórcami. Nastolatki zmienia-
ją się przeważnie pod wpływem tego, co widzą  

w reklamach, programach telewizyjnych lub też 

chcą zdobyć poszanowanie wśród równie 

„zepsutych” znajomych. 

Według mnie opisywane nastolatki decydują się na 

„full tapety na twarzy” i ubiór jak z pokazu mody po 

to, by rzucać się w oczy i podobać się chłopakom. 

Ogólnie mówiąc, większość dziewczyn doprowadza 

do tego, że szkoły zmieniają się w wybieg dla mode-
lek. Mam nadzieję, że w końcu młode „kobiety” 

przejrzą na oczy i zrozumieją, iż wygląd nie jest naj-

ważniejszy. 
#bjuti  
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Szkoła czy pokaz mody? 

Pierwszą rzeczą, którą dziewczyny robią po przebu-

dzeniu, jest zadanie sobie pytania: „w co się ubrać?”. 

No i zaczyna się zabawa w stanie przed szafą nie 

wiadomo ile godzin, żeby wybrać odpowiedni strój 

do szkoły, taki, który będzie modny, a zarazem wy-

jątkowy. Naprawdę, zaskakujące jest to, ile czasu 

my, dziewczyny, możemy nad tym spędzać … gdyby 

chodziło tylko o ubrania, ale do tego dochodzą maki-
jaż, włosy, paznokcie… W ogóle nie skupiamy się na 

tym, na czym powinnyśmy; zależy nam, żeby w szko-

le wyglądać jak najlepiej, bo po co innego latałyby-

śmy co chwila do toalety, jak nie po to, żeby popra-

wić włosy czy makijaż. 

Teraz szkoła stała się dosłownie pokazem mody, 

dziewczyny patrzą tylko na swoje ubrania i dodatki 

oraz plotkują, ile kto musi mieć pieniędzy, żeby po-

zwolić sobie na takie kreacje. W tym momencie 
większość dziewczyn nie idzie do szkoły, żeby posze-

rzyć swoją wiedzę czy żeby się czegoś dowiedzieć. 

Idzie w celu towarzyskim lub po prostu, żeby się po-

chwalić nowymi ubraniami i dodatkami. 

To przykre, że tak wiele młodych, pięknych i zdol-

nych dziewcząt ulega wpływom reklam i powszech-

nej manipulacji firm, produkujących odzież i kosme-

tyki, a ich jedynym celem jest uzyskanie nienaganne-

go wyglądu zewnętrznego. 

Ale szczerze, w tym momencie nie da się tego zmie-

nić, trzeba czasu, bo gdy dziewczyny dojrzeją, zoba-
czą, że świat nie kręci się tylko wokół ich wyglądu, że 

w życiu liczy się coś więcej niż to, w co jesteś ubrany 

lub jak masz pomalowane rzęsy. Wtedy będą żało-

wać, że czas szkolny poświęciły na byciu modnym,  

a nie na nauce, która jest najważniejsza, bo bez na-

uki nie zdobędziemy wykształcenia, a bez wykształ-

cenia pracy za ładną twarz i oczy już się nie dostaje… 

Pod koniec pragnę podkreślić, że większość nastola-

tek decyduje się na taki krok z własnej woli. Liczą na 

to, że za pomocą makijażu i ubrań zdobędą więcej 
znajomych i przystojnych facetów. Większości z nich 

w wieku dwudziestu lat przechodzi ta cała fascynacja 

kosmetykami i nową pomadkę zamieniają na dobrą 

książkę, po czym rozpoczynają studia lub pracę. Wi-

dać, takie już jest to pokolenie, równie niezdecydo-

wane jak kiedyś. Niezdecydowanie pojawiające się  

w naszym życiu niczym trądzik, który można przecze-

kać aż minie lub długo z nim walczyć. Warto zadać 

sobie pytanie, po co to wszystko? 

Olga Piesio  

KOLEKCJONERSKIE GRY KARCIANE 
Najczęściej kolekcjonerskie gry karciane określa się mia-
nem TCG (Trading Card Game) lub CCG (Collectible Card 
Game). Ich idea opiera się na zbieraniu przez graczy kart 
do stworzenia własnych talii, a następnie walki przeciwko 
innym graczom. Oprócz TCG i CCG wyróżnia się także LCG 
(Living Card Game), których głównym wyróżnikiem jest 
sposób uzyskiwania kart. W TCG karty są sprzedawane  
w tzw. boosterach – małych paczkach kart z określoną ich 
ilością, przy czym jakie są to karty jest sprawą losową. 
Gracze handlują i wymieniają się kartami, aby uzyskać 
takie jakich potrzebują do swojej talii. W LCG natomiast 
gracze kupują gotowe zestawy kart z jasno określoną za-
wartością. 

NA CZYM POLEGA? 
Jak wspominałem wcześniej ideą kolekcjonerskich gier 
karcianych jest tworzenie przez graczy własnych talii 
(wśród graczy częściej nazywanych „deckami”). Deck gra-
cza składa się z określonej liczby kart i w zależności od gry 
musi zawierać określone karty. Przykładem może być wy-
dany parę miesięcy temu Warhammer 40,000 Podbój 
(LCG), gdzie talia musi zawierać co najmniej 50 kart,  
w tym: kartę lidera (nie jest liczona do ilości minimalnej 
kart) i 8 kart z jego oddziału. Poza tym w talii można 
umieścić maksymalnie trzy kopie danej karty. Jest jeszcze 
parę zasad dotyczących tworzenia własnych talii, ale są 
one różne dla każdej z gier. W CCG każda karta ma swoją 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

CARD ADVantage
* 

 

Gry karciane w naszym społeczeństwie są bardzo popularne, praktycznie każdy zna zasady, 

a same karty można kupić w każdym kiosku. Jednakże oprócz tzw. tradycyjnych gier karcia-

nych są także inne popularne ich odmiany, chociaż nieznane reszcie społeczeństwa.  



Str. 5 LUTY 2015 

 

 

rolę i określony efekt, w Podboju np. karty dzielą się na 
jednostki (wystawiane do walki z innymi jednostkami), 
wydarzenia (karty pojedynczego użycia wywołujące okre-
ślone działanie w określonym momencie), dodatki 
(przyczepiane do jednostek, aby wzmocnić ich siłę)  
i wsparcia (wystawiane na pole, ale nie uczestniczące bez-
pośrednio w walce). Jest to dosyć skrócony opis tworze-
nia talii i może wyglądać dosyć skomplikowanie, ale  
w praktyce wystarczy posiedzieć chwilę z instrukcją i 
wszystko staje się jasne. Sama rozgrywka w zależności od 
gry ma różne cele, np. w Magic: The Gathering celem jest 
zredukowanie punktów życia przeciwnika do zera, w War-
hammer 40,000 Podbój zdobycie określonych planet czy  
w Cardfight!! Vanguard zadanie 6 obrażeń przeciwnikowi.  

 

POPULARNOŚĆ 

 

Pozornie kolekcjonerskie gry karciane są dosyć mało po-
pularne. Praktycznie codziennie gracze spotykają się na 
turniejach organizowanych przez sklepy czy samych gra-
czy, albo po prostu na luźnym graniu w restauracjach . 
Częstą barierą dla wielu osób CCG są wysokie koszty, np. 
w obecnie najpopularniejszym Magic: The Gathering na 
podstawową talię, którą bez problemów można grać na 
turniejach trzeba wydać około 200 zł, podczas gdy naj-
droższe karty potrafią kosztować nawet parę tysięcy. Mi-
mo to jednak wiele osób gra w Magic: The Gathering i są 
rozgrywane jego turnieje. Począwszy od lokalnych, w któ-
rych gracze walczą zazwyczaj o nagrody w postaci kart,  
a kończąc na mistrzostwach świata, których pula nagród 
w ostatnim roku wynosiła 150 tys. dolarów.  

 

 

 

POLSKA 
W Polsce sprawa z kolekcjonerskimi grami karcianymi jest 
różna. Także u nas najpopularniejszy jest Magic: The Ga-
thering, ale nie oznacza to, że jest jedyny. Dalej jest popu-
larny Yu-Gi-Oh! czy World of Warcraft: Trading Card Ga-
me (chociaż nie jest już wspierany – do gry nie wychodzą 
nowe dodatki, a rozgrywki są inicjowane głównie z inicja-
tywy samych graczy). Jeśli chodzi o LCG sytuacja jest zróż-
nicowana, największą popularność zdobyły u nas Star 
Wars LCG i Warhammer: Inwazja (także już nie wspiera-
na, jej miejsce zajął Warhammer: Podbój), chociaż nie 
możemy mówić tu o wielkich liczbach graczy. Praktycznie 
w Polsce znajdziemy graczy do każdej kolekcjonerskiej gry 
karcianej, przy czym większość ich skupiona jest w naj-
większych miastach np. Warszawie, Krakowie czy Gdań-
sku. Wiele CCG posiada małe, kameralne sceny np. Cardfi-
ght!! Vanguard, w którego w Warszawie gra około 10 
osób, regularnie się spotykających i rozgrywających tur-
nieje. Nawet w ubiegłym roku odbyły się Mistrzostwa 
Polski, na których było 14 osób, a nagrodę stanowiły  
boostery, maty i pudełka na karty.  

 

CZY TYLKO HOBBY? 
Nie można tego ukryć, że w większości gry karciane stano-
wią po prostu drogie hobby, które niektórzy polubią,  
a niektórzy nie. W Polsce i wielu innych krajach, w których 
TCG nie są rozreklamowane, raczej nigdy nie wyjdą poza 
swe ramy, ale np. w Stanach Zjednoczonych są nieraz 
traktowane jako źródło zarobku i praca. Wystarczy wspo-
mnieć o sukcesie komputerowej gry karcianej Hearthsto-
ne: Heroes of Warcraft. Każdego dnia transmisje z rozgry-
wek ogląda tysiące ludzi, a pula nagród ubiegłorocznych 
Mistrzostw Świata wynosiła 250 tys. dolarów. 

Napisał: Tomasz Krawczyk 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Foto.Graal  

Fot. www.sdcitybeat.com 

*Card Advantage – przewaga kart, posiadanie więcej kart 
na ręce niż przeciwnik 
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Motywacja 
W poprzednich numerach gazetki próbowałem róż-
nych metod prowadzenia rubryki sportowej. Tym 
razem postanowiłem jednak podejść do tematu ina-
czej. Wiem, że w naszym szkolnym środowisku 
jest wielu sportowców, więc chcę pomóc każdemu 
z Was. Motywacja jest kluczem do treningu i suk-
cesu. Jest „motorem” napędowym ciężkiej pracy na 
treningach i w życiu. Postaram się, aby to, co tutaj 
będę pisał, dotyczyło nie tylko sportu, ale  
i spraw dnia codziennego. 
 

Co Tobą kieruje? Co trzeba zrobić,  

żeby zostać zwycięzcą? 

Wielu z nas trenuje, załatwia różne rzeczy i w pew-
nym momencie przestaje się starać. Po pierwszych 
sukcesach jakie osiągamy, wielu myśli „jestem już 
taki dobry, po co mam ćwiczyć dalej? ”. Gdy tylko 
natrafiamy na  przeszkody w naszym życiu, a ocze-
kiwania wobec nas tylko rosną i wysiłek, potrzeb-
ny by wejść na kolejny poziom, jest coraz większy, 
to poddajemy się lub jesteśmy usatysfakcjonowani 
tym, co mamy, bo boimy się ciężkiej pracy nad 
ważniejszym celem. Tak naprawdę, nigdy nie bę-
dzie idealnego momentu, aby iść na trening. Nigdy 
nie będzie idealnie, zawsze mamy nawet najdrob-
niejsze wątpliwości, obawy, które mogą osłabić 
nasz zapał. Co zatem mamy zrobić? Pomyśl. Musi-
my stworzyć idealny czas dla siebie, by wziąć się 
do pracy. Pewnie myślisz, że to puste słowa, że 
nigdy żadne z Was nie „tworzyło tego czasu”. Jeśli 
tak jest, to znaczy, że nigdy nie stawialiście czoła 

prawdziwym wyzwaniom. Gdy masz kryzys  
w tym co robisz, zadaj sobie pytanie: „dokąd zmie-
rzam? Dokąd wiedzie mnie mój sposób życia?”. 
Jeśli zmierzasz w dobrym kierunku, to prędzej czy 
później zadasz sobie to pytanie, bo większość idzie 
w zupełnie inną stronę niż ty. Zobaczysz wtedy, że 
jesteś kimś wyjątkowym. Kluczem do odseparowa-
nia się od reszty jest przekonanie, że można czuć 
się komfortowo będąc w sytuacji niekomfortowej. 
Dla przykładu, aby wygrać mistrzostwo, musisz 
poczuć ból treningów i rywalizacji na boisku oraz 
smak wyrzeczeń dla swojej kariery - aby zaliczyć 
najlepiej egzamin musisz poczuć ból nauki, gdy 
wszyscy imprezują i bawią się pijąc alkohol.  
I wiesz co? Możesz to wszystko osiągnąć ! Nie ma 
żadnych limitów. By zostać zwycięzcą musisz 
mieć pewną wizję samego siebie. Wiesz dlaczego 
w swoim życiu wygrałem już kilka mistrzostw Pol-
ski w futbolu? Bo widziałem siebie wznoszącego 
puchar zanim go rzeczywiście podniosłem. Ta wi-
zja musi towarzyszyć Ci podczas każdego treningu, 
nauki czy ważnych chwil w życiu. Wizualizuj swo-
je marzenia, plany, zamiary. Potrzeba, aby każdy 
z Was codziennie patrzył w swoją przyszłość i ro-
bił wszystko, żeby dojść tam dokąd pragnie. Ta 
wizja musi być tak przejrzysta, że wstając rano  
z łóżka wchodzicie prosto w nią. 
Realizujecie ją dzień po dniu, aż stanie się rzeczy-
wistością. Nigdy nie osiągniesz swoich celów, jeśli 
nie zaczniesz używać wyobraźni.  
JESTEŚ WYJĄTKOWY, WYJĄTKOWA ! 

Janek Hernik 

Uśmiechnij się, proszę! 

Wallenrod dał znak Aldonie, że już nie żyje. 

Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił. 

Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta. 

Grażyna była piękna i wygląd zewnętrzny miała identyczny jak u mężczyzny. 

Wokulski był pozytywistą, bo trzymał rękę na swoim interesie. 

Głównymi bohaterami „Chłopów” są Boryna, syn jego Antek, żona Antka – Hanka oraz 

jej matka – Kowalska. 

Źródło—internet 
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K onk ur s  „Zga dn i j !  Kto  t o  j e s t ? ”  

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres :  

gazetka.zoska@o2.pl do dnia 30 marca 2015 r. Wśród osób, które nadeślą najwięcej poprawnych odpowiedzi,  

rozlosujemy bon Empiku o wartości 25 złotych. 

Zwycięzcą poprzedniego konkursu został Konrad Grussy z kl. II c .  Nagroda do odbioru w bibliotece szkolnej. 

W drugiej części konkursu zamieściliśmy zdjęcia nie tylko nauczycieli, ale również zdjęcia pracowni-

ków pionu administracyjnego naszej szkoły (wyjaśnienie podajemy dla ułatwienia :-)). 
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Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Angelika Cecelak kl. III c 

Olga Piesio kl. II c 

Tomasz Krawczyk kl. II c 

Jan Hernik kl. II c 

 

OPIEKA ZE STRONY  
GRONA PEDAGOGICZNEGO 

Urszula Karolewska  

Anna Lewicka -Maciejewska  

  

Znajdziecie nas również w zakładce 

„Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły 

www.zoska.waw.pl 

Szarlotka malinowa z kokosowym budyniem  

Składniki: 

 

Ciasto: 

• 450 g mąki pszennej (3 szklanki) 

• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 3/4 szklanki cukru (około 150 g) 

• 1 opakowanie cukru wanilinowego 

• 250 g masła 

• 2 jajka 

Owoce: 

• 600 g malin 

• 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej 

• 1/3 szklanki cukru 

Budyń: 

• 1 budyń waniliowy (37 lub 40 g) + 3 łyżki cukru + 500 ml mleka 

(kokosowe, ale może być zwykłe krowie mleko) 

Przygotowanie 

 
Ciasto: Mąkę przesiać na stolnicę, dodać proszek do pieczenia, cukier, cukier 
wanilinowy, pokrojone w kosteczkę zimne masło i wszystko posiekać dokład-
nie nożem na drobne kawałeczki (można też umieścić składniki  
w misie miksera i rozdrabiać mieszadłem miksera lub włożyć składniki do 
dużej miski i rozcierać palcami masło z mąką aż powstanie drobna kruszon-
ka). 

• Dodać jajka i połączyć składniki w jedną kulę (po dodaniu jajek składniki 
w mikserze same zaczną się łączyć w jedną całość). Ciasto podzielić na  

                                                                         2 części. Włożyć do woreczka i włożyć do lodówki. 
Budyń: Ugotować budyń zgodnie z instrukcją na opakowaniu dodając cukier. Jeśli używamy mleka kokosowego uzupełnia-
my 400 ml mleka kokosowego dodatkowym mlekiem w ilości 100 ml (kokosowym z nowej puszki lub krowim lub po prostu 
wodą, tak aby było 500 ml płynu). 

• Blaszkę o wymiarach około 20 x 30 cm wysmarować kawałkiem masła, wyłożyć papierem do pieczenia. 

• Piekarnik nagrzać do 180 stopni C . Jedną częścią ciasta wylepić spód, wstawić do lodówki na czas przygotowania 
reszty składników. Drugą część ciasta rozwałkować podsypując mąkę i często przekręcając placek podczas rozwałko-
wywania (wówczas nie będzie się przyklejał do powierzchni). 

Owoce: Maliny wymieszać z mąką ziemniaczaną i cukrem. Na spód z ciasta wyłożyć budyń, następnie rozłożyć owoce  
i przykryć rozwałkowanym ciastem (przenieść je zawijając na wałek), lub zetrzeć ciasto na tarce. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 40 - 45 minut na złoty kolor. Posypać cukrem pudrem i pokroić na 
porcje. Można udekorować kwiatami mięty. 

http://www.kwestiasmaku.com/desery/ciasta/szarlotka_malinowa/przepis.html 

oraz: do posypania: cukier puder, ewentualnie do dekoracji listki i kwia-

ty mięty ogrodowej  


