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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

Znów nadszedł wrzesień. Podejrzewam, że 
to jeden z najbardziej znienawidzonych 
przez Was miesięcy… Ale pierwszo- i dru-
goklasiści, nie zapominajcie o najstarszych 
uczniach w tej szkole. Przed nimi matura,  
a sami jak się niedługo przekonacie, poko-
chacie wrzesień, a znienawidzicie przeklęty 
maturalny maj. Gdzieś w internecie znala-
złam nawet porównanie szkoły do ciąży. 
Trwa tyle samo, a mdli już w drugim tygo-
dniu. 
Wierzcie mi lub nie, ale wbrew pozorom 
rozpoczął się kolejny wspaniały okres  
w Waszym życiu. Spójrzcie na to z innej 
strony. Fakt, musicie się uczyć, BO NIE-
DŁUGO MATURA !!! (hahaha :), ale 
zwróćcie uwagę na, nazwijmy go, aspekt 
społeczny. Znowu macie dziewięć miesięcy 
na zawarcie nowych znajomości i przyjaź-
ni, które być może przetrwają jeszcze wiele 
lat. A może tuż za rogiem czai się wielka 
życiowa miłość, któż to wie? Szkoła wbrew 
pozorom to nie tylko „buda”, denerwujący 
Was nauczyciele (nie urażając oczywiście 
nikogo) i nauka. Ile razy buntowaliście się 
na lekcjach, że nie ma sensu uczyć się tego 
czy tamtego, bo to Wam się w życiu nie 
przyda. Ile razy ja sama zadawałam sobie 
pytanie, po co muszę się uczyć ciągów licz-
bowych, funkcji trygonometrycznych albo 
rachunku prawdopodobieństwa? Przecież 
jak pójdę do sklepu to cena produktu bę-
dzie napisana na takiej magicznej karteczce 
i nie będę musiała jej wyliczać w jakiś 
wielce skomplikowany matematyczny spo-
sób :-). 
Szkoła to jednocześnie miejsce,  
w którym uczycie się życia i przygotowuje-
cie się na kolejny krok naprzód, czyli wej-
ście w dorosłe i samodzielne życie. Praca  
w grupie, tolerancja, odporność na stres  
i umiejętność pracy pod presją, to wszystko 
przyda Wam się w przyszłej pracy, a uczy-
cie się tego właśnie w szkole, nigdzie in-
dziej. Nie martwcie się… Ja będąc jeszcze 
w szkole mówiłam to samo co Wy i tak 
samo się zachowywałam. Tak naprawdę 
dopiero teraz znalazłam ten drugi sens. 

Dlatego też proszę, korzystajcie z tego co  
jest Wam w życiu dane. Z każdej szkolnej 
kłótni, złej oceny bądź jakiejkolwiek innej 
odniesionej porażki, wyciągajcie wnioski. 
Zawsze łatwiej Wam będzie teraz coś zmie-
nić w swoim zachowaniu niż za dwadzie-
ścia lat… Jak sami dobrze wiecie, starych 
drzew się nie przesadza. Nie zawsze będzie 
z górki, więc stawiajcie czoła swoim pro-
blemom i nigdy, ale to nigdy się nie podda-
wajcie!!! 
Drodzy Maturzyści, nie będę Wam truła  
o tym, że musicie się uczyć, bo sami wiecie 
co powinniście robić. Musicie wziąć pełną  
i świadomą odpowiedzialność za swoje 
czyny, a wszelkie konsekwencje przyjmo-
wać na klatę. Kochani, życzę Wam sukce-
sów w dalszym życiu. Powodzenia na ma-
turze (grunt to starać się nie stresować  
i podejść do niej z luzem). A, i jeszcze jed-
no… Życzę Wam najwspanialszej STUD-
NIÓWKI, jaka tylko może się odbyć! 
Pierwszoklasiści, zwracam się teraz bezpo-
średnio do Was. Powiem Wam szczerze, że 
strasznie Wam zazdroszczę Waszego entu-
zjazmu i optymizmu. Spróbujcie zarazić 
nimi maturzystów :-). Na pewno wiele 
świeżości wniesiecie do tej szkoły, ale 
mam też nadzieję, że wiele z niej w przy-
szłości wyniesiecie. Angażujcie się, baw-
cie, uczcie, zawierajcie nowe znajomości. 
Powodzenia! 
Niestety czas spędzony w Zośce upłynął mi 
stanowczo za szybko. Z tego miejsca chcia-
łabym pozdrowić wszystkich nauczycieli  
i życzyć Wam anielskiej cierpliwości do tej 
„bandy latających bez sensu małpiszonów”. 
W szczególności pozdrawiam mojego naj-
lepszego wychowawcę p. Donalda Szokę!!! 
A teraz uroczyście oświadczam!  
Tegoroczną edycję naszej szkolnej gazetki  
„ŚWIAT WG ZOŚKI”, uważam za ROZPO-
CZĘTĄ!!! 
               POWODZENIA! 

 
Patrycja Papaj 

Absolwentka kl. 3c,  
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Święto szkoły 
 

2 października 2015 roku odbyło się ślubowanie klas pierwszych naszej szkoły. Oficjalne przyjęcie nowych 
uczniów do społeczności szkolnej odbyło się przy pomniku Polegli Niepokonani, który znajduje się na 
cmentarzu Powstańców Warszawy. Wydarzenie to uświetniła obecność kombatantów powstania warszaw-
skiego, burmistrza dzielnicy Wola - pana Krzysztofa Strzałkowskiego, jego zastępcy, posła na Sejm - pana 
Michała Szczerby oraz przedstawicieli wolskich szkół i Garnizonu Warszawa.. 
Święto szkoły rozpoczęło powitanie oraz przemówienie pana Burmistrza. Następnie mieliśmy przyjemność 
wysłuchania powstańczych historii opowiedzianych przez przybyłych kombatantów. W części artystycznej 
wzięli udział uczniowie naszego liceum oraz Liceum im. S. Żeromskiego, którzy recytowali powstańczą 
poezję oraz śpiewali pieśni z tamtego okresu. 
Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni do budynku szkoły na spektakl przygotowany 
przez klasy pierwsze. Przedstawienie składało się ze scenek opowiadających o życiu dawnej Warszawy  
i stanowiło idealne zakończenie tego podniosłego wydarzenia. 

Magdalena Szemioth 

http://www.mowimyjak.pl/styl-zycia/uroczystosci/pomnik-polegli-niepokonaniupamietniaznajduje,87_59664.html 

Dlaczego postanowiłaś wybrać Liceum im. Batalionu 
Zośka? 

Wybrałam to liceum ze względu na cudowną szkolną at-
mosferę, którą można było odczuć już na dniach otwar-
tych oraz ze względu na profil dziennikarsko - filmowy, 
ponieważ w przyszłości chciałabym moją pracę zawodową 
wiązać właśnie z telewizją lub filmem. 

 
Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas rozpoczęcia roku 
szkolnego? 
Przede wszystkim podekscytowanie. Nie mogłam się do-

czekać do jakiej klasy trafię, jacy będą nauczyciele... Ale 
też lekki niepokój, jak to zawsze w nowej szkole. 

 
Czy szkoła spełniła twoje oczekiwania? 
Szkoła całkowicie spełnia moje oczekiwania. Nie żałuję 
mojego wyboru, wręcz przeciwnie. Bardzo się cieszę, że 
wybrałam właśnie Zośkę. To był dobry wybór. 

 

Czy w życiu kierujesz się jakimiś zasadami, które mają 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Nie mogłam się doczekać do jakiej klasy trafię... 

Wywiad z Julią Klimczak, uczennicą klasy 1c 
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wpływ na Twoją przyszłość? 
Myślę, że tak. Na pewno jest to zasada systematycznej 
pracy, by w przyszłości jak najlepiej zdać maturę oraz do-
stać się na dobre studia. 

 
Masz jakiś autorytet? Z kogo bierzesz przykład? 
Moim autorytetem jest dziennikarka i podróżniczka Beata 
Pawlikowska, która podąża za swoimi marzeniami i moty-
wuje do tego innych ludzi. 

 
Na początku września odbył się obóz integracyjny w Siel-
pi. Jak wspominasz ten wyjazd? 
Wspaniale! Bardzo się wtedy zintegrowałam z całą klasą. 
Od razu wszystkich polubiłam. Myślę, że dzięki temu wy-
jazdowi wszyscy mogliśmy się lepiej poznać. 

 
Czy masz już jakichś przyjaciół? 
Myślę, że tak. Zaprzyjaźniłam się już z większością klasy, 
jednak najlepszy kontakt mam z Oliwią Grużewską oraz 
Julią Franczuk. 

 
Jakie masz zainteresowania? 
Moje zainteresowania to oczywiście filmy (głównie stanie 
przed kamerą - aktorstwo), dużo podróżuję oraz nurkuję. 
To moje takie największe zainteresowania. 

 
Jak oceniasz pierwsze lekcje w nowej szkole? 
Pozytywnie. Nauczyciele są bardzo sympatyczni oraz wi-
dać, że zależy im na jak najlepszym przygotowaniu nas do 

matury. 

 
A co planujesz robić  po maturze? 
To trudne pytanie, na które sama nie znam dokładnej 
odpowiedzi. Planuję studia psychologiczne, prawnicze lub 
szkołę filmową. Na szczęście mam jeszcze trochę czasu na 
podjęcie decyzji. 

 
Nie pozostało mi więc nic innego jak tylko podziękować  
Ci za rozmowę i życzyć sukcesów w spełnianiu marzeń! 

Ja również bardzo Ci dziękuję. 

Rozmawiała Oliwia Grużewska  

 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Julia Klimczak uczennica klasy 1c 

LXXXVI LO im. Batalionu Zośka 

Wśród nas są 

talenty  

(często ukryte) 

Strach Nie raz pewnie siedzisz, samotnie w ciemności 
boisz się tego co cię czeka, boisz się przyszłości 
Strach uderza całą swoją mocą w ciebie 
tak jak grom na zachmurzonym niebie 
boisz się podjąć jakiekolwiek działania 
nie chcesz doczekać się rozczarowania  
Jeśli nie dasz teraz z siebie wszystkiego 
Stracisz coś dla siebie, naprawdę cennego 
możliwa szansa na lepsze jutro przeminie 
a ty dalej będziesz siedzieć bezczynnie 
wystarczy że trochę się wysilisz zobaczysz że ci się uda 
skorzystaj z pomocy przyjaciele czynią cuda 
na pewno w swoim bliskim gronie znajomych 
znajdziesz przyjaciół kochających i pomocnych  
znajdzie się ktoś komu ufasz w stu procentach 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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kto nie myśli o popełnionych przez ciebie błędach 
takim jakim jesteś będzie cię zawsze szanować 
w problemach postara się na dobrą drogę sprowadzać 
nie bój się prosić o pomoc też innych 
ale szukaj jej tylko u tych wiernych 
jeśli odmówią pomocy w potrzebie 
znaczy ze nigdy nie byli warci ciebie 
nie przyglądaj się wszystkiemu stojąc z boku 
wszystko zawsze zaczyna się od pierwszego kroku 
jeśli tego nie zrobisz na własnej skórze się przekonasz 
będziesz cierpiał jeśli tego kroku nie wykonasz 
siedząc bezczynnie, niczego nie osiągniesz  
lepiej przegrać, niż żałować że nie walczyło się o to czego pragniesz 
Boisz się porażki, ale chcesz zwyciężyć 
przestań się bać i zacznij wreszcie w siebie wierzyć 
Zrozum strach żyje tylko w naszej głowie 
to tylko nasza wyobraźnia, uświadom wreszcie to sobie 
nie odpuszczaj, nawet będąc u kresu sił 
byś nie żałował, że nie walczyłeś do ostatnich chwil 
Bywa tak że odpuszczasz i już nie walczysz 
siedzisz samotnie, myślisz nad życiem i marzysz 
zapada Cisza wszystkie myśli znikają 
łzy same po policzkach ściekają 
słyszysz powolne swojego serca bicie 
pojawia się szum w twojej głowie 
tamte wspomnienia wracają 
i z podwójną siłą uderzają  
próbujesz się ich pozbyć by spokojnie żyć 
nigdy więcej w cieniu się nie kryć 
żałujesz tego co się stało 
czy to właśnie tak być miało? 
Czy to przeznaczenie czy też nie 
sam żałujesz że postąpiłeś źle 
Co masz zamiar zrobić ze swoim życiem? 
chcesz je po prostu zakończyć Być tchórzem? 
myślisz że jest to jedyne i najlepsze rozwiązanie? 
pomyśl o innych o bliskich zrozum to przesłanie! 
jeśli chęć do życia straciłeś i uważasz że jesteś nikim  
nie oznacza że dla kogoś nie będziesz wszystkim 
nie myśl tylko o sobie w chwilach trudnych  
jeśli nie chcesz żyć dla siebie żyj dla innych 
Nie wasz się zostawiać innych bez słowa 
zawsze możesz zacząć wszystko od nowa 
nigdy nie zachowuj się egoistycznie 
nie patrz na ludzką krzywdę bezczynnie 
nigdy nie bój się walczyć o lepsze jutro 
nie poddawaj się sam zobaczysz że warto 
nie pozwól by strach nad tobą zwyciężył 
najważniejsze jest byś się z nim zmierzył 
 
siedząc bezczynnie, niczego nie osiągniesz  
lepiej przegrać, niż żałować że nie walczyło się o to czego pragniesz 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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Boisz się porażki, ale chcesz zwyciężyć 
przestań się bać, i zacznij wreszcie w siebie wierzyć 
siedząc bezczynnie, niczego nie osiągniesz  
lepiej przegrać, niż żałować że nie walczyło się o to czego pragniesz 
Boisz się porażki, ale chcesz zwyciężyć 
przestań się bać i zacznij wreszcie w siebie wierzyć 
Zrozum strach żyje tylko w naszej głowie 
to tylko nasza wyobraźnia, uświadom wreszcie to sobie 
nie odpuszczaj, nawet będąc u kresu sił 
byś nie żałował, że nie walczyłeś do ostatnich chwil 
 
Wiem że nie raz to już powtarzałem 
nie do każdego pewnie dotarłem! 
więc posłuchaj jeszcze raz  
postaraj się załapać przekaz 
 
Zrozum! strach żyje tylko w naszej głowie 
to tylko nasza wyobraźnia uświadom wreszcie to sobie 
nie odpuszczaj, nawet będąc u kresu sił 
byś nie żałował że nie walczyłeś do ostatnich chwil 
 
jedyną twoją przeszkodą zawsze był i będzie strach 
on zawsze jest widoczny głęboko w naszych oczach 
jeśli nie będziesz bał się porażki łatwiej będzie zwyciężyć 
jedyne co musisz zrobić to ze strachem się zmierzyć 
osiągnij nad nim kontrolę jesteś w stanie tego dokonać  
to szansa na spełnienie marzeń wystarczy strach pokonać! 
boisz się podejść? Po prostu idź i to zrób! 
boisz zapytać? Nigdy nie żałuj swoich prób! 
nawet jeśli się nie udało i nie zwyciężyłeś  
nie podejmując walki na starcie przegrałeś 
nie obwiniaj siebie i nie żałuj że spróbowałeś  
bądź z siebie dumny bo ze strachem wygrałeś 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boisz się porażki, ale chcesz zwyciężyć 
przestań się bać i zacznij wreszcie w siebie wierzyć 
Zrozum strach żyje tylko w naszej głowie 
to tylko nasza wyobraźnia, uświadom wreszcie to sobie 
nie odpuszczaj, nawet będąc u kresu sił 
byś nie żałował, że nie walczyłeś… do ostatnich chwil… 
 

Andrzej Krapacz (nasz były uczeń) 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Bliźniego swego jak siebie samego 

Felieton Malwiny Witkowskiej 

Uchodźcy są wciąż najgorętszym tematem w me-

diach, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 

Wielu z nas jest przeciw przyjęciu ich do naszego 

kraju, ale niektórzy otwarcie wspierają i popierają 

ich przyjęcie. Przykazanie miłości dokładnie mówi 

nam, że ludzi trzeba szanować i traktować tak jak 

siebie, dlatego według mnie nie możemy szerzyć 

nienawiści i powinniśmy im pomóc na tyle, na ile 

nas stać. Polacy od zawsze korzystali z gościnności 

innych krajów. Miliony naszych rodaków musiały 

opuścić nasz kraj z różnych powodów. Teraz gdy  

w Syrii jest wojna to naturalne, że ludzie uciekają  

i szukają lepszego życia w Europie. Dlatego naszym 

moralnym obowiązkiem jest niesienie im pomocy. 

Smutnym faktem jest, że Polska to kraj rasistowski  

i ksenofobiczny. Ludzie boją się, że uchodźcy zde-

prawują polskie społeczeństwo, co nie jest prawdą. 

Syryjczycy nie chcą zmieniać naszych kultur ani reli-

gii, oni chcą tylko czuć się bezpiecznie i mieć dach 

nad głową. Rasistów w naszym państwie jest od 

groma. Niestety, osoba z ciemniejszą karnacją jest 

uważana za gorszą, a czasem za niebezpieczną. Ste-

reotypy wykreowały ten obraz, ale rzeczywistość 

jest inna. Z drugiego punktu widzenia nasze pań-

stwo powinno się cieszyć, że uchodźcy chcą do nas 

przyjść, bo to świadczy o tym, że nie jesteśmy bied-

nym krajem. Dodatkowo ludzie zawsze się przyda-

dzą do pracy, a uchodźcy na pewno takowej szukać 

będą. 

Na koniec dodam, że serce mi się kraje gdy widzę  

w telewizji jak te wszystkie osóbki w młodym wieku 

używają tak mocnego języka nienawiści. Niestety, 

dzieci uczą się tego od dorosłych. Dlatego powinni-

śmy być dla młodszych przykładem i uczyć ich, że  

w życiu najważniejszy jest szacunek dla drugiego 

człowieka. Nikt was nie będzie szanować, dopóki wy 

innych nie będziecie szanować. Wszyscy ludzie są 

sobie równi, bez względu na wszystko. Bądźcie wzo-

rem do naśladowania dla swojego rodzeństwa, dla 

sąsiadów, rodziny czy przyszłych dzieci, bo to od nas 

zależy w jakim kierunku nasz kraj będzie szedł. Ak-

tualnie pozom tolerancji jest niski, ale możemy to 

zmienić. Wszystko zależy od nas.  

„Zośkowy”  Hyde Park 

Kolejny raz przedstawiamy Wam artykuł, który być może sprowokuje dyskusję  

na temat uchodźców. Jak rozwiązać tak poważny problem? 

Przerażające (?) liczby 

Problem uchodźców wszedł już na stałe do naszej 
polskiej codzienności. Dla większości Polaków 
sprawa jest prosta i nie zamierzają przyjmować imi-
grantów. Ogromne liczby, które podaje telewizja  
i prasa, w ich mniemaniu przerażają i zwiastują ko-
niec wolności, chrześcijaństwa oraz normalnego 
życia w Polsce. 
Prawda jest jednak taka, że Polska prawdopodobnie 
przyjmie uchodźców. Będzie ich tu najwięcej około 
11 tysięcy. Przerażająca liczba prawda? Otóż nie do 
końca - 11 tysięcy to mniej więcej 1/5 Stadionu Na-
rodowego … 

Ze wszystkich stron jesteśmy atakowani wyrwanymi  

 
z kontekstu informacjami, które powodują mętlik  
w głowie. Politycy w czasie kampanii przedwybor-
czej wykorzystywali problem uchodźców, żeby wy-
promować siebie i swoje partie polityczne. Składają 
obietnice nie do spełnienia i zapominają, że nie mó-
wimy o przedmiotach tylko o ludziach, którzy ucie-
kają przed wojną i potrzebują pomocy. 
Zabawne, że w Polsce tyle mówi się o tolerancji  
i pomocy bliźnim, która wynika przecież z naszej 
wiary, a nie potrafimy zaakceptować ludzi w ogrom-
nej potrzebie tylko z powodu ich religii … 
 

Magdalena Szemioth, 
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Agnieszka Dygant, polska aktorka najbardziej znana  

z seriali, np. „Niania”, „Prawo Agaty” czy „Fala 

zbrodni”, zagrała również w filmach, z których naj-

bardziej znane to „Listy do M.” i „Nigdy w życiu”. 

Niezwykle utalentowana, elastyczna aktorka, potra-

fiąca zagrać kompletnie odmienne role. 

Agnieszka Dygant urodziła się w Piasecznie. Uczęsz-

czała do LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona 

Kruczkowskiego w Warszawie. Zadebiutowała 23 

listopada 1997 w teatrze. W 1998 ukończyła łódzką 

Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną  

i Teatralną, w skrócie PWSFTviT, na wydziale aktor-

skim. Agnieszka Dygant w świadomości szerokiej 

publiczności pojawiła się dopiero w 1999 roku za 

sprawą serialu „Na dobre i na złe”, gdzie zagrała po-

godną salową Mariolkę. 

Można ją było zobaczyć w różnych odsłonach, od 

komediowej Niani do poważnej Agaty (z serialu 

„Prawo Agaty”). Świadczy to o jej wszechstronności 

i ogromnym talencie, lecz jak sama mówi woli grać 

poważniejsze role, to jest dla niej ciekawsze niż love 

story. 

Aktorka została okrzyknięta „polską Sandrą Bullock” 

nie tylko przez swoje czarne włosy, migdałowe oczy 

i boską figurę. Agnieszka Dygant to jedna z nielicz-

nych aktorek łączących urodę i naturalność z niezwy-

kłym talentem komediowym. Sama o sobie mówi: 

„Pewnie, że jestem seksbombą. Kiedy trzeba, każda 

kobieta nią jest, strój potrafi uzewnętrznić pewne 

cechy”. 

Pozytywnie nastawiona do życia, jak każdy miewa 

także złe chwile, które na szczęście mijają w oka 

mgnieniu. Swoim optymizmem zaraża wszystkich 

wokół siebie, dlatego też jest uważana za niezwykle 

pogodną i ciepłą osobę. 

Potrafi obiektywnie ocenić samą siebie, w jednym  

z wywiadów dotyczącym jej serialowej bohaterki – 

Agaty z „Prawo Agaty” - przyznaje, że bywa uparta 

jak ona. „Cenię sobie cechy takie jak uczciwość  

i dobroć, które często bywają postrzegane jako sła-

bość czy naiwność” - mówi aktorka. 

Agnieszka Dygant nie chce cały czas czuć obowiąz-

ku bycia aktorką, aktorstwo traktuje jako zawód, któ-

rego nie można przez całe życie uprawiać z taką sa-

mą intensywnością i poświęceniem, bo człowiek się 

wypala. Gdy gra jakąś rolę, poświęca się jej bez resz-

ty. Tak jest choćby w przypadku Agaty Przybysz,  

w którą wcielała się ponad dwa lata. Nie przyjęła  

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Wszechstronna 

Wierzę w to, że jeśli się czegoś bardzo chce, to za jakiś czas coś pozytywnego zacznie się w tej 

sprawie dziać. Marzenia często się spełniają. 

Sylwetka Agnieszki Dygant 
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w tym czasie żadnej innej propozycji, choć mogłaby, 

tyle tylko, że woli w pełni być w jednej roli, a nie  

w kilku na raz. Takie zachowanie bardzo dobrze  

o niej świadczy. Dzięki temu widzowie mogą bliżej 

poznać odgrywaną przez nią osobę i dostrzec jej 

prawdziwość. 

O jej wielkim talencie świadczą liczne nagrody, któ-

re otrzymała.  W 1997 roku zdobyła nagrodę woje-

wody łódzkiego za rolę Julii w przedstawieniu 

„Letnicy” na XVI Festiwalu Szkół Teatralnych  

w Łodzi. W 1998 zdobyła II Nagrodę na XIX Prze-

glądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, wykonu-

jąc wraz z zespołem Macieja Pawłowskiego piosenkę 

Agnieszki Osieckiej „Sing–Sing”. W 2000 zagrała 

 w nagrodzonym Fryderykiem teledysku zespołu 

Myslovitz „Dla ciebie”. W 2006 została nagrodzona 

Telekamerą w kategorii Aktorka. W 2007 roku otrzy-

mała Gwiazdę Uśmiechu na VIII Festiwalu Dobrego 

Humoru w Gdańsku oraz dwie Złote Podkowy na 

Cieszyńskim Festiwalu „Wakacyjne kadry” za Naj-

lepszą aktorkę w serialu komediowym (Niania) i Naj-

lepszą aktorkę w serialu sensacyjnym (Fala zbrodni).  

W 2008 otrzymała kolejną Telekamerę w kategorii  

 

Aktorka. W 2013 roku była nominowana do nagrody 

Telekamery 2013 w kategorii Aktorka. 

Agnieszka jest konsekwentna w swoich czynach Jeśli 

coś sobie postanowi, nie ma siły, która powstrzyma-

łaby ją od realizacji planów. 

Agnieszka Dygant jest nie tylko aktorką, ale także 

mamą pięcioletniego Xawerego. Mimo natłoku pracy 

potrafi pogodzić pracę i życie prywatne. Jest niezwy-

kle rodzinna, stara się każdą wolną chwilę spędzać  

z najbliższymi. Chociaż lubi sławę, poświęca się te-

mu co robi, to rodzina jest dla niej powodem do du-

my. 

Aktorka, mimo że jest gwiazdą, żyje jak zwykła ko-

bieta. Nie zatrudnia gosposi i z domowymi obowiąz-

kami radzi sobie sama. Woli dbać o dom sama, uwa-

ża, że sprzątanie resetuje, odstresowuje. Aktorka 

wprawdzie nie uważa się za kurę domową, dostrzega 

jednak w sobie naturalną skłonność do pucowania, 

właściwą perfekcyjnej pani domu. Nie lubi bałaganu, 

stara się, aby wokół niej panował porządek zarówno 

w domu, jak i w sprawach zawodowych. 

 

Patrycja Klimczewska 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

  Humor z zeszytów szkolnych 

Wiersze, które pisała Konopnicka, przedstawiały obraz nędzy i rozpaczy. 

*** 

Był bardzo aktywny, ale najlepiej się czuł, kiedy nic nie robił. 

*** 

Makbet, zabijając Duncana, nadużył trochę jego zaufania. Boryna obudził się martwy. 

*** 

Uśmiechnij się, proszę! 
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Stolnik padł na miejscu trupem. Później bardzo żałował swego czynu, ale było już za późno.  

*** 

Kochanowski, jak żył, to był wesoły. 

*** 

Dulska uważała, że nie należy prać brudów przy świetle dziennym.  

*** 

Do historii przeszedł nie cały Achilles, tylko jego pięta. 

*** 

Chopin już od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal prześladuje wielkich pianistów.  

*** 

Grażyna różniła się od mężczyzny tym, że była kobietą. 

*** 

Kazimierz Wielki chciał zamurować całą Polskę.  

*** 

Bolesław Krzywousty dobrze mówił, ale źle usta składał. 

Przygotowała: Laura Włodarska 

Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się poniższe rysunki 

Wyszukała: UK Źródło: Internet 



  

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Magdalena Szemioth kl. I c 

Oliwia Grużewska kl. I c 

Malwina Witkowska kl. II c 

Laura Włodarska kl. II b 

Patrycja Klimczewska Kl. III 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 

Ciasto toffi (bez pieczenia) 

Składniki: 

• 1,5 paczki krakersów (słonych) 
• 3 paczki herbatników (typu Petitki) 
• 1000 ml mleka 
• pół szklanki cukru 
• 4 żółtka 
• 250 g masła 
• 1 szklanka mąki pszennej 
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej 
• 1 puszka masy kajmakowej z puszki (dulce de leche, zwane  
 również masą krówkową), 400 g 
• 1 litr śmietany kremówki 36% 
• 2 łyżeczki żelatyny*  
• 1 cukier wanilinowy (16 g) 
• 2 łyżki cukru pudru 
• 50 g gorzkiej czekolady 

Przygotować krem budyniowy: 3 szklanki mleka, pół szklanki cukru i masło zagotować. Do gotującej się masy 

dodać dokładnie wymieszane mikserem - 1 szklankę mleka, 1 szklankę mąki pszennej, 2 łyżki mąki ziemniacza-

nej i 4 żółtka. Mieszając gotować wszystko na małym ogniu przez chwilę, aż powstanie masa budyniowa. Lekko 

przestudzić, nie mieszając. 

Przygotować masę toffi: 500 ml śmietany kremówki ubić. Stopniowo dodawać zimną masę kajmakową z pusz-

ki, nadal ubijając. 1 łyżeczkę żelatyny rozpuścić w 1/5 szklanki gorącej wody, przestudzić. Gdy żelatyna zacznie 

się robić lekko galaretowata szybko zmiksować z przyrządzoną masą toffi. 

Przygotować masę z bitej śmietany: 500 ml śmietany kremówki ubić. Dodać cukier puder i wanilinowy, nadal 

ubijać. 1 łyżeczkę żelatyny rozpuścić w 1/5 szklanki gorącej wody, przestudzić. Gdy zacznie się robić lekko gala-

retowata szybko zmiksować z masą śmietanową. 

Na blaszce 20 x 35 cm ułożyć warstwę herbatników. Na nie wyłożyć masę budyniową. Następnie wyłożyć kra-

kersy, na które wylać masę kajmakową (masa ta może być wylana dopiero po wystygnięciu całkowitym masy 

poprzedniej!) . Przykryć ją ponownie krakersami, na które wyłożyć masę z bitej śmietany. 

Schłodzić przez 24 godziny w lodówce. Przed podaniem oprószyć tartą gorzką czekoladą. 

Kolejne warstwy ciasta przedstawiają się następująco: 
herbatniki 
masa budyniowa 
krakersy 
masa toffi 
krakersy 
masa z bitej śmietany 
starta czekolada 
Ważna uwaga: ciasto to należy przygotować 24 godziny przed podaniem. Dopiero wtedy uzyskuje odpowied-
nią konsystencję, krakersy miękną, masy sztywnieją, całość daje się łatwo kroić. 
 

Smacznego :-) 

http://www.mojewypieki.com/przepis/ciasto-toffi-z-krakersami-i-bez-pieczenia 


