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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

 

Drodzy czytelnicy! 

 Pewnie większość z Was zauważyła, że 

czas strasznie szybko leci. Dopiero co było 

rozpoczęcie roku, a tu już święta za pasem. 

Choinki poubierane, lampki i inne ozdoby 

są widoczne na ulicach, czyli ogólnie mó-

wiąc: atmosferę świąteczną czuć wszędzie. 

W grudniowym wydaniu gazetki chcemy 

wprowadzić Was trochę w ten nastrój, a to 

dzięki artykułowi o symbolach na wigilij-

nym stole. Czy wszyscy wiedzą dlaczego 

powinno być 12 różnych dań i dlaczego to 

barszcz odgrywa jedną z głównych ról? 

Jednak chcemy też wrócić do początku 

roku szkolnego i przypomnieć sobie jak to 

było, gdy weszliśmy w progi naszego li-

ceum, jak wyglądał nasz obóz integracyjny, 

jakie mieliśmy opinie o wychowawcach  

i nauczycielach. W tym okresie szkolnym 

najbardziej się zmieniamy, dlatego warto 

pamiętać o początkach i wszystkich miłych 

wspomnieniach. 

Poza tym w numerze przeczytacie również 

inspirujący wywiad z najlepszym nauczy- 

 

cielem warsztatów filmowych czyli z pa-

nem W. Sobotą. Dowiecie się o jego pa-

sjach i aktorskiej przeszłości. 

W rubryce Hyde Park tym razem felietony 

o tym, jak nasze życie staje się prostsze,  

a w zasadzie uboższe poprzez stosowanie 

języka obrazkowego, oglądanie filmów czy 

słuchanie muzyki do tekstów obrażających 

swym poziomem odbiorców. Obecnie za-

miast skomentowania czegoś ludzie wolą 

dać „lajka”, niestety to powoduje brak 

umiejętności prowadzenia rozmów, szcze-

gólnie na poważne tematy. Słownictwo 

staje się okrojone, a młodzi ludzie mówią 

„slangiem” i używają skrótów słownych. 

Również filmy i muzyka robią z nas coraz 

mniej inteligentnych ludzi, bo oferują nam 

proste teksty, które nie dają nam możliwo-

ści wyciągania żadnych  wniosków. 

Mamy również dla Was cudowną świątecz-

ną niespodziankę, czyli konkurs polegający 

na rozszyfrowaniu, z jakiego filmu  pocho-

dzi dany cytat. Na zwycięzcę czeka oczy-

wiście nagroda. 

Malwina Witkowska, kl. 2 c 

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 

oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej 

wszystkim pracownikom szkoły i uczniom 

życzy redakcja gazetki szkolnej 
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W moim zawodzie najbardziej cenię  

sobie możliwość pracy z Wami,  

z młodzieżą… 

Z panem Wojciechem Sobotą - nauczycielem edukacji 

dla bezpieczeństwa i edukacji filmowej oraz wychowaw-

cą klasy I C rozmawiają Oliwia Grużewska i Joanna 

Wojciechowska 

 

Co skłoniło pana do podjęcia pracy w naszej szkole?  

Sięgnijmy może do korzeni, jak w ogóle zostałem nau-

czycielem? Moja pierwsza praca nie była związana bez-

pośrednio z młodzieżą - w pierwszej i drugiej klasie Pe-

dagogicznego Studium Technicznego pracowałem w har-

cerstwie. Doszedłem wówczas do funkcji komendanta 

szczepu. Potem zaś normalną koleją rzeczy było to, że 

jeśli ktoś nie chciał się uczyć, iść na studia, to szedł do 

wojska. Poszedłem więc i ja. A żeby wcześniej stamtąd 

uciec, skrócić swoją służbę o cztery miesiące, pisałem 

podania do dowódcy jednostki. Jako że ludzie posiadają-

cy zawód nauczyciela mogli wcześniej opuścić wojsko, 

udało mi się. Pierwszy rok przepracowałem w szkole 

zawodowej na warsztatach, bo musiałem. Potem jednak 

zamieniłem zawodówkę na podstawówkę mieszczącą się 

niegdyś w budynku naszej szkoły. Zacząłem wreszcie 

rozumieć tę pracę, a później nawet się nią bawić, aż  

w końcu moje zajęcie przekształciło się w obecny stan, 

czyli liceum. W moim zawodzie najbardziej cenię sobie 

możliwość pracy z Wami, z młodzieżą….  

 

Kiedy zaczął pan się interesować tematami związany-

mi z tym, co pan robi w naszej szkole, czyli z edukacją 

filmową, warsztatami? 

Wiąże się to z moimi korzeniami, ponieważ mój tata pra-

cował w teatrze. Często bywałem na zapleczach teatral-

nych, obserwowałem jak tata przygotowywał różne rze-

czy do przedstawień, co wykorzystywałem później na 

zajęciach. 

 

Nie myślał pan nigdy o aktorstwie? 

Nie myślałem, aczkolwiek występowałem kiedyś w dwu-

osobowej dwuaktówce razem z Wojciechem Siemionem 

w sztuce „Wowro” i w scenie w „Rzeźni” Mrożka jako 

statysta grający w orkiestrze…  

 

Czy wzoruje się pan na kimś? Ma pan jakieś autoryte-

ty, a może motto życiowe? 

Każdy człowiek, który jest mądry i czegoś w życiu doko-

nał, może być dla mnie autorytetem. Nie mam jednej, 

sztandarowej osoby. A mottem jest np. tytułowy fragment 

piosenki Anny Jantar „Nic nie może przecież wiecznie 

trwać”, jak i wypowiedź Józefa Piłsudskiego „Być zwy-

ciężonym i ulec to klęska, być zwyciężonym i nie poddać 

się to zwycięstwo”. 

 

 

 

 

 

Na pewno ma pan jakieś marzenia. Które z nich po-

winny doczekać się realizacji? 

Chciałbym zmienić swój samochód na wymarzony, czyli 

Skodę Yeti oraz wybudować malutki domek na Mazurach 

z widokiem na jezioro. To są moje dwa ostatnie marze-

nia. Nie wspominając oczywiście o tym, żeby moje dzieci 

zmieniły stan cywilny. O wnukach na razie nie marzę, bo 

jestem za młody na dziadka!;) 

 

Jest pan wychowawcą jednej z klas pierwszych. Czy 

jest Pan z niej zadowolony? 
Myślę, że jeszcze za wcześnie mówić, że jestem w pełni 

zadowolony ze swojej klasy, czyli 1C. Ale myślę, że  

w miarę upływu kolejnych miesięcy, dotrzemy się i będę 

mógł szczerze powiedzieć, że tak! 

 

Mamy nadzieję, że tak będzie. 

Ja również. 

 

Jeśli miałby pan szansę spotkać się z którąś ze sław-

nych osób, na przykład z jakimś aktorem, kto by to 

był i dlaczego? 
Jeśli chodzi o polskich aktorów, to nie mam problemu  

z tym, żeby zorganizować takie spotkanie, ponieważ 

utrzymuję jakieś kontakty z Teatru Dramatycznego. 

Zwłaszcza z panem Adamem Ferency, Marcinem Bosa-

kiem czy Marcinem Dorocińskim. Natomiast z zagranicz-

nych aktorów chciałbym porozmawiać z Kevinem Cost-

nerem czy Jackie Chanem. 

 

A ma pan może jakieś pasje? 

Hm, moje pasje to numizmatyka i wędkarstwo, które 

praktykuję od 40 lat. 

 

Często pan łowi? 

Kiedy tylko mogę, i oczywiście kiedy żona się krzywo na 

mnie nie patrzy. (śmiech) 

 

Co chciałby pan robić po przejściu na emeryturę? 

Wędkować, wędkować, wędkować! Uzupełniać monety 

brakujące w mojej kolekcji. Jeśli spełni się marzenie,  

o którym wspomniałem wcześniej, czyli zbudowanie tego 

domku na Mazurach, wyposażę go tak jak będę chciał,  

a ponieważ lubię majsterkować, zbuduję pomost. Na 

pewno nie nudziłbym się! Byłem osiem miesięcy na 

zwolnieniu i zawsze miałem jakieś zajęcie. Ludzie inteli-

gentni się nie nudzą. (śmiech)  
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Nowa szkoła, nowi znajomi, nowy etap 

w moim życiu! 

 

Mam na imię Asia. Jestem uczennicą klasy 1c. Opiszę 

tutaj moje pierwsze dni w naszym liceum. 

 

Zacznę od tego, że w tej szkole jestem przez przypa-

dek… Niestety, dostałam się do szkoły, w której nie 

chciałam się uczyć. W „Zośce” brałam udział w rekruta-

cji uzupełniającej i jedna z nauczycielek języka polskie-

go dała mi 60 minut na przywiezienie dokumentów. Na 

szczęście zdążyłam!!! 

 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego napisałam do dziew-

czyny, która założyła naszą grupę klasową. Najpierw się 

wahałam, myślałam, że może będę zbyt nachalna… Na 

początku rozmowa niezbyt nam się kleiła. Padały zdania 

typu: „Siemanko, bardzo się cieszę, że będziemy razem 

w klasie”, „Hej, ja też”. Julia poopowiadała mi trochę o 

liceum, ponieważ była na dniu otwartym. Umówiłyśmy 

się 1 września przed szkołą. Tego dnia byłam bardzo 

podekscytowana. Do końca nie wiedziałam, kto będzie 

moim wychowawcą. 

 

Kiedy wybiła godzina 9.30 zaczęły się uroczystości 

szkolne. Staliśmy przed szkołą i wypatrywaliśmy swoich 

klas. Wreszcie wyszedł pan Sobota, z kartką: 1C klasa 

lingwistyczno - dziennikarska. Wtedy dowiedziałam się, 

że będę miała taki przedmiot jak dziennikarstwo! Nawet 

się z tego ucieszyłam. Kiedy weszliśmy do sali i ustawi-

liśmy się w rzędzie, zaczęła się przemowa pani Dyrektor. 

Niestety, mało z tego pamiętam, ponieważ skupiłam się 

na mojej nowej klasie. Kiedy skończyła się przemowa, 

poszliśmy do naszej sali PT. Wchodząc tam czułam się 

bardzo nieswojo. Taka kolorowa klasa, z rysunkami i na 

dodatek to głośne odsuwanie krzeseł. Pan Sobota zazna-

jomił nas z ważnymi sprawami organizacyjnymi, napisa-

liśmy test z języka angielskiego i poszliśmy do domu. 

 

W dniu 2 września zaczęliśmy lekcje od przedsiębiorczo-

ści, potem geografia itp.. Nadal wspominam to, jaka się 

czułam zagubiona, mimo tego że miałam już nową kole-

żankę, z którą świetnie się dogadywałam. Nadszedł ty-

dzień wyjazdu do Sielpi. Nie wiem, co ten wyjazd ma 

takiego w sobie, ale wtedy klasa się naprawdę zintegro-

wała. Wszyscy zaczęli się do siebie odzywać i kojarzyć 

swoje imiona. Teraz jest już grudzień. Ciągłe sprawdzia-

ny, kartkówki, projekty. Już wiem, na których lekcjach 

muszę się znacznie bardziej starać. Z Julią nadal się kole-

guję, lecz nie tylko z nią! Już niedługo koniec semestru, 

a ja nadal przypominam sobie te pierwsze dni. Na przy-

kład to jak cicho było na lekcji historii. Teraz to nie jest 

już możliwe!! :) 
Joanna Wojciechowska, kl.1c 

„Zośkowy”  Hyde Park 

Autorzy obydwu  artykułów przedstawiają swój punkt widzenia na  temat poziomu różnych informacji, które   

trafiają do nas - odbiorców, bądź jakie my kierujemy do innych. Gdybyście chcieli przedstawić swoje opinie,  

to możecie je zaprezentować w kolejnym numerze gazetki. 

Prostsze nie oznacza lepsze 

Felieton Jakuba Zadrożnego, kl.. I c 

Ostatnio zauważyłem, że wszystko staje się prostsze. I nie 

mam niestety na myśli nauki, tylko to, co wokół nas. 

Wszystko. Filmy, książki, gry, nawet radio. 

Upraszczanie ma miejsce już od dłuższego czasu. Jest to 

operacja wprowadzana po cichu i powoli, abyśmy się nie 

zorientowali, co się dzieje. Historie przedstawiane w fil-

mach są coraz prostsze, aż w końcu sprowadzają się do 

zwykłego okładania się po pyskach ku uciesze widowni, 

która jednocześnie opycha się popcornem i opija colą, 

robiąc przy tym tyle samo hałasu co polska wycieczka za 

granicą. Upraszczanie tyczy się także świata muzyki.  

 

 

 

Widziałem ostatnio porównanie ilości tekstu w piosenkach 

z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i tych z XXI 

wieku. Różnica między złożonością tekstu jest wymowna. 

I wcale nie jest tak, że przewagę zdobywają nowe kawał-

ki. To jakby porównać wyniki „przed i po”, tyle że to „po” 

jest po jakiejś chorej operacji odsysania tłuszczu czy coś 

w ten deseń. Niby to samo, ale w o wiele uboższej wersji. 

Dzisiejszy rynek muzyczny jest zalany falą prostych, wpa-

dających w ucho piosenek z niezbyt trudnym tekstem, nie 

wiedzieć czemu najczęściej o miłości. W sumie to niegłu-

pie. O wiele łatwiej zapamiętać to, że On podbił Jej serce, 

niż np. bohaterstwo ludzi na wojnie, o czym śpiewa 

szwedzki zespół „Sabaton”. Dzisiejsi producenci widzą 

nas, kupujących te płyty, nie jako fanów, tylko jako cho-

(Ciąg dalszy na stronie  4) 
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dzące pieniądze. I dlatego właśnie w ich piosenkach nie 

ma tej krzty niesamowitości, nie czuć miłości włożonej  

w ich pracę. W sumie to dzisiejszych muzyków, nie 

wszystkich co prawda, można porównać do maszyn dru-

karskich.  

Tak jak te maszyny wyrzucają taśmowo gazety, tak oni 

ciągle muszą „wypluwać” kolejne kawałki, które stają się 

nowymi hitami.  

W filmach jest tak samo. Amerykański reżyser (chociaż 

w tym przypadku to słowo jest nadużyciem) o imieniu 

Michael Bay, o którym pierwszy raz usłyszałem kiedy 

stworzył według mnie bardzo dobry film „Transformers”, 

po sukcesie jedynki, postanowił stworzyć trylogię. I tak 

do 2013 roku dostaliśmy trylogię, która nigdy nie powin-

na powstać. Ale pan Bay zrobił nam kolejną niespodzian-

kę i postanowił, że stworzy następną część. I tak powstało 

„Transformers 4: Wiek zagłady”. Niesamowicie nudny 

film, w którym przez bite 3,5 godziny nic się nie dzieje! 

Dla mnie jako fana tej serii, jak i kreskówki, którą ogląda-

łem kiedy byłem mały, 3 część była już zabójstwem tej  

 

 

serii, a część 4… no cóż, podobno leżącego się nie kopie. 

 A gdzie tu upraszczanie? A takie, że jeżeli w części nr 1 

byliśmy ciekawi jak to się wszystko potoczy, to następ-

nych części nie ogląda się dla fabuły tylko od wybuchu 

do wybuchu. Na serio. W najnowszej części jest więcej 

wybuchów (386 eksplozji) niż trwa cały film (bodajże 

342 minuty). Już ciekawsze jest oglądanie lokalnych za-

wodów w bierki lub zawodów ortograficznych, niż takie 

coś. I właśnie to mnie denerwuje.  

Ludzie - ja naprawdę potrafię pomyśleć! Zresztą nie tylko 

ja. Jak większość, oczywiście lubię się czasem rozerwać 

przy czymś niewymagającym myślenia, ale co za dużo to 

niezdrowo. Lubię oglądać filmy z dobrą fabułą (np. film 

„Skazani na Shawshank”) i słuchać muzyki, która nie 

składa się tylko z powtarzanych ciągle tych samych słów, 

tylko muzyki z tekstem o czymś, o jakichś wydarzeniach 

(jak piosenka wspomnianego już zespołu ”Sabaton” - „To 

Hell and Back”, którą zresztą serdecznie polecam). Gdy-

by teraz firmy przestały upraszczać swoje produkty do 

poziomu przedszkolaka, mielibyśmy może o wiele bar-

dziej normalne, a przynajmniej myślące społeczeństwo. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

Pismo obrazkowe 

Felieton Magdaleny Szemioth, kl.1 c 

 

 

 

Żyjemy w XXI wieku, innowacyjne technologie prze-

wyższają najśmielsze oczekiwania, latamy w kosmos, 

wykorzystujemy energię jądrową, a nowoczesna sztuka 

jest ogólnodostępna. Wszechobecny Internet daje możli-

wość poszerzania wiedzy oraz umożliwia nam kontakt  

z ludźmi z drugiego końca świata. Dlaczego więc przy 

tak łatwym dostępie do informacji i technologii, która 

daje nam możliwość   kontaktu z innymi, nagminnie za-

mieniamy słowa i uczucia na obrazki i puste emotikony? 

Bo czy ktoś jeszcze pamięta wysyłanie listów i kartek 

okolicznościowych? Teraz wystarczy wiadomość na face-

booku ze zdjęciem i uśmiechniętą buźką. Nowe aplikacje 

proponują nam komunikowanie się ze światem za pomo-

cą zdjęć i obrazków, które mają zastąpić słowa. Nie wiem 

jak innych, ale mnie to w jakiś sposób obraża, poniża 

moją inteligencję, bo pomimo coraz wyższego wykształ-

cenia jakie zdobywamy, twórcy aplikacji robią z ludzi 

analfabetów wciskając im ogłupiające obrazki, które mają 

zastąpić słowa. 

Jedną z konsekwencji obowiązującego w sieci pisma ob-

razkowego jest tzw. życie na pokaz, które większość lu-

dzi z dumą prowadzi. Polubienia na portalach społeczno-

ściowych są wyznacznikiem szczęścia i popularności, 

która jest na wagę złota... 

Cały świat kręci się wokół zdobywania rozgłosu i zwrca-

(Ciąg dalszy na stronie  5) 
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nia na siebie uwagi za wszelką cenę. Ludzie sprzedają 

prywatność i grają na uczuciach tylko dla pozyskania 

uwagi i potrzeby dowartościowania się. Ale czy puste 

polubienie lub obrazkowy komentarz może zastąpić 

prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem? Internet prze-

pełniony jest pięknymi zdjęciami pozorowanego życia, 

które tuszują mankamenty rzeczywistości i mają za zada-

nie przedstawiać nam fałszywy i niedościgniony obraz  

 

 

świata. Pokazuje się nam nowe wzorce, które musimy 

naśladować. Ale dlaczego? Dlaczego mamy być dokład-

nie tacy sami jak inni i naśladować to co nierzeczywiste, 

gdy możemy być po prostu sobą.. 

Tylko od nas zależy, czy damy się wciągnąć w tę grę 

obrazków i sztuczności. Czy może postawimy na kontakt 

z innymi i nie zapomnimy o tym, co w życiu ważne... 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Symbole na wigilijnym stole  

 
Dwanaście dao 

 

 

Ryba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już w czasach starożytnych uznawana za symbol chrześcijaostwa. Przypomina  
biesiadnikom o znaczeniu chrztu i nieśmiertelności duszy ludzkiej. 

Nasi przodkowie wierzyli, że ten, kto spożywa buraki, nie tylko doczeka sędziwego 
wieku, ale jeszcze przez całe życie będzie cieszyd się nieskazitelną urodą. 

Symbolizuje odrodzenie życiodajnej mocy, która sprawia, że przyroda budzi się do 
życia na wiosnę. Kapusta z grochem to także ochrona przed chorobami. 

Dwunastka to odniesienie do dwunastu apostołów, a także do liczby miesięcy w roku. 

Jednak w przeszłości uważano, że szczęście przynosi nieparzysta liczba potraw. 

Buraki 

Kapusta 
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Jego obecnośd na stole nawiązuje jeszcze do czasów pogaoskich. Ma zwiastowad 
spokojny sen i odrodzenie, a także łącznośd z zaświatami. 

Słodycz życia, która ma symbolizowad wszystko co najlepsze – miłośd, 
szczęście i obfitośd. 

Przodkowie przypisywali jej moc płodności i urodzaju, a także przyciąga-
nia pieniędzy. 

To dostatek i płodnośd, przypisywano im życiodajną moc, symbolizowały także 
nieśmiertelnośd. 

Miały zapewnid długowiecznośd.  

Mają zapewniad szczęście oraz dostatek. Podobnie jak mak były wiązane  
z kontaktem ze zmarłymi. 

Mak 

Miód 

Grzyby 

Fasola 

Gruszki 

Ziarna zbóż (także mąka) 

https://redro.pl/naklejka-sloik-miodu-z-drewniana-drizzler-samodzielnie-na-bialym-tle,1445777
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Dla siły i zdrowia zębów. 

Mają chronid przed różnego rodzaju bólami gardła. 

 

Kura 

Nauczycielka pyta uczniów: 

- Które zwierzę jest najweselsze? 

- Kura. 

- A dlaczego? 

- Bo ciągle robi sobie jaja. 

 

Arka 

- Kto zbudował arkę? 

- Noooo… eeee… 

 

Woda 

- Jasiu, dlaczego wnosisz to wiadro z wodą do sypialni? 

- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić… 

 

W restauracji 

- Proszę pana, miesiąc temu jadłem tu świeżą i smaczną rybę. A dzisiaj ryba jest nieświeża! 

- Niemożliwe, proszę pana, to przecież jest ta sama ryba! 

 

Lustro 

Dziewczyna stoi przed lustrem: 

- Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? 

- Odsuń się, bo nie widzę. 

 

Źródło: internet 

Uśmiechnij się, proszę! 

Jabłka 

Orzechy 

Oprac. UK, źródło: internet, Angora nr 52/2013 
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Przy wigilijnym stole, 

Łamiąc opłatek święty,  

Pomnijcie, że dzień ten radosny 

W miłości jest poczęty; 

 

Że, jako mówi wam wszystkim 

Dawne, prastare orędzie, 

Z pierwszą na niebie gwiazdą 

Bóg w waszym domu zasiądzie. 

 

Sercem Go przyjąć gorącym, 

Na ścieżaj otworzyć wrota -  

Oto co czynić wam każe 

Miłość - największa cnota. 

 

J. Kasprowicz 

 

Modlitwa Wigilijna 

 

Maryjo czysta, błogosław tej,  

Co w miłosierdzie nie wierzy.  

Niech jasna twoja strudzona dłoń  

Smutki jej wszystkie uśmierzy.  

Pod twoją ręką niechaj płacze lżej. 

 

 

Na wigilijny ześlij jej stół 

Zielone drzewko magiczne, 

Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół, 

Niech jabłka sypią się śliczne. 

A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych pól. 

 

 

Przyprowadź blisko pochód białych gór,  

Niechaj w jej okno świecą.  

Astrologowie z Chaldei, z Ur,  

Pamięć złych lat niech uleczą.  

Zmarli poeci niechaj dotkną strun  

Samotnej zanucą kolędę. 

 

Cz. Miłosz 

 
 

Choinka 

 

Ziemio, ziemiątko,  

Nocą nad łóżkiem  

Świecisz i krążysz  

Różowym jabłuszkiem.  

Sny wyogromniały,  

Ziemio, zieminko,  

Wszechświat stał w pokoju  

Świąteczną choinką.  

Ziemio, ziemeczko,  

Dróżki gwiaździste  

Po gałązkach błyskały  

Mlekiem wieczystem.  

Trzaskały świeczki,  

Świerkowe świerszcze,  

Anioł zaniemówił  

Najpiękniejszym wierszem.  

 

Julian Tuwim 

http://www.zosia.piasta.pl/swieta/Bozonarodzeniowe-wiersze.htm 

BOŻE NARODZENIE W POEZJI 

http://magia-swiat.web21.pl/wp-content/uploads/2008/08/angeglace.gif
http://magia-swiat.web21.pl/wp-content/uploads/2008/08/mikolajek.gif
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Konkurs! 

Poniżej podajemy 10 cytatów z najbardziej popularnych filmów ostatnich czasów. Spośród osób, które 

odgadną wszystkie tytuły filmów i wyślą je do 10 stycznia 2016 r. na adres gazetka.zoska@o2.pl zostanie 

wylosowana nagroda -  bon Empik o wartości 30 zł. 

1. „Niech moc będzie z tobą”. 

2. „Tylko wariaci są coś warci”. 

3. „Hasta la vista, baby”. 

4. „Tylko w swoich marzeniach człowiek jest naprawdę wolny”. 

5. „Stary, zainwestuj w tic-taci, bo ci jedzie”. 

6. „Nie znasz składu powietrza, którym oddychasz. To powietrze cię zabija”. 

7. „Dżentelmen nie pije przed południem”. 

8. „Przestałem marzyć. A gdy człowiek przestaje marzyć – umiera". 

9. „Hakuna matata”. 

10. „Widzę martwych ludzi”.  

  

Malwina Witkowska, kl. 2c 

Tutaj możesz sprawdzid,  czy prawidłowo odnalazłeś  10  szczegółów różniących poniższe obrazki, 

zakamuflowanych w poprzednim wydaniu gazetki. 

Rys. Laura  Włodarska, kl. 2c 



  

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

Zespół redakcyjny 

Oliwia Grużewska kl. I c 

Magdalena Szemioth kl. I c 

Joanna Wojciechowska kl. I c 

Malwina Witkowska kl. II c 

Laura Włodarska Kl. II b 

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 

PASZTET STAROPOLSKI 

Sposób przygotowania 

 
 Mięsa (bez wątróbki) wraz z obranymi cebulami, obranym i rozkrojonym na 4 części selerem oraz 

po pół opakowania pieprzu czarnego ziarnistego, liścia laurowego i ziela angielskiego zalewamy wodą.  

Solimy i gotujemy do miękkości mięs. Na pół godziny przed końcem gotowania dodajemy wątróbkę. Mięsa, 

wątróbkę, cebule i seler mielimy w maszynce do mięsa trzykrotnie. Dodajemy 7 jajek, zmielone dwie gałki 

muszkatołowe oraz do smaku sól i świeżo mielony czarny pieprz. Masę przekładamy do formy wysmarowa-

nej tłuszczem i wysypanej bułką tartą. Pieczemy w 200 stopniach C przez około 1,5 h. 

Składniki: 
- 1kg roztbefu (wołowina) 

- 1kg świeżego boczku 

- 1kg karkówki 

- 1kg szynki 

- 1/2kg wątróbki wieprzowej 

- 5 białych cebul 

- duży seler korzeniowy 

- liść laurowy 

- ziele angielskie 

- pieprz ziarnisty 

- 5 bułek pszennych 

- 7 jajek 

- 2 szt. gałki muszkatołowej 

- sól, pieprz czarny mielony 

Kompot z suszu 
 

Składniki: 

- 200 g suszonych śliwek 

- 200 g suszonych jabłek 

- 200 g suszonych gruszek 

- 200 g suszonych moreli 

- 100 g rodzynek 

- kilka goździków 

- łyżeczka cukru 

- pół łyżeczki cynamonu 

- 1 łyżka miodu 

- 4 litry wody 

Sposób przygotowania: 

Suszone owoce namaczamy we wrzącej wodzie  

i zostawiamy na noc. Następnego dnia odcedzamy je, 

zalewamy 4 litrami wody, dodajemy goździki, miód, 

cynamon, cukier i gotujemy ok. 1 godzinę. Kompot  

z suszu podajemy lekko ciepły. 

Napój przechowujmy w lodówce. Zachowa świeżość 

i oryginalny smak nawet przez tydzień po świętach. 

Może być więc wykorzystany jako napój na zabawę 

sylwestrową. 

http://www.ofeminin.pl/przepisy/kompot-z-suszu-przepis-na-kompot-z-suszu-s590981.html 

http://www.przyslijprzepis.pl/przepis/pasztet-staropolski-8 

http://www.ofeminin.pl/przepisy/kompot-z-suszu-przepis-na-kompot-z-suszu-s590981.html
http://www.ofeminin.pl/przepisy/kompot-z-suszu-przepis-na-kompot-z-suszu-s590981.html

