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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

Drodzy Czytelnicy! 

Początek nowego roku jest zawsze 
pełen wrażeń i atrakcji. W tym czasie 
również w naszej szkole nie zabrakło 
ważnych wydarzeń. W styczniu naj-
bardziej wyczekiwanym dniem dla 
trzecioklasistów była oczywiście 
studniówka, której tematem przewod-
nim było wesołe miasteczko. Wielką 
rolę odegrał także 24. Finał WOŚP, 
który jak co roku jest wspierany przez 
wolontariuszy z naszej szkoły. Stałą 
tradycją naszego liceum jest również 
spotkanie opłatkowe z żołnierzami  
i rodzinami Batalionu AK "Zośka".  
A na te wszystkie tematy przeczytacie 
więcej w artykule "Oj działo się,  
działo".  

W numerze znajdziecie również cie-
kawy wywiad z nauczycielem wycho-
wania fizycznego czyli z Panem Lesz-
kiem Cioskiem. Dowiecie się co sądzi 
o Walentynkach, co go skłoniło do 
bycia nauczycielem i jak wspomina 
swoją studniówkę.  

W rubryce Hyde Park mamy dla Was 
dwa felietony. Pierwszy jest o pomo-
cy koleżeńskiej. Niestety, wiele osób 
w tych czasach jest zbyt samolubna  
i nieskłonna do pomocy. Warto pa-
miętać, że pomoc nie wymaga po-
świecenia. Czasami wystarczy jeden 
mały gest, by okazać innym trochę 
życzliwości. Drugi felieton jest o naj-
ważniejszym wyrazie twarzy czyli  

 

 

o uśmiechu. Każdy powinien zapa-
miętać, że zawsze warto mieć go na 
buzi, bo dzięki niemu poprawiamy 
humor wszystkim wokół i okazujemy 
im serdeczność. W dodatku życie sta-
je się barwniejsze i czujemy się  
szczęśliwsi. 

Kalendarzowa zima wciąż trwa  
i w związku z tym zachęcamy do 
przeczytania artykułu o tym jak za-
dbać o dłonie w mroźne dni. A dla 
tych, którzy wciąż trwają w postano-
wieniach noworocznych mamy rady 
jak zdobyć siłę i determinację by  
zadbać o formę.  

Na koniec przygotowaliśmy dla Was 
konkurs walentynkowy i zachęcamy 
Was do wzięcia w nim udziału.  

  

Malwina Witkowska 
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Wywiad z panem Leszkiem Cioskiem, nauczycielem 

wychowania fizycznego 
 

Co Pana skłoniło do nauczania wychowania fi-

zycznego? 

Zawsze lubiłem spędzać aktywnie czas, a studia na 
AWF utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto też 
innych zachęcać do aktywności i pokazywać jak 
mogą ten czas spędzać. Poza tym moim zdaniem 
wychowanie fizyczne to najprzyjemniejszy przed-
miot szkolny. 
 

Jak pracuje się Panu, z byłymi Pańskimi nauczy-

cielami? 

Przychodząc do pracy tutaj cieszyłem się, że znam 
dużą część nauczycieli z lat szkolnych. Łatwiej roz-
począć pierwsze kroki w zawodzie wśród znajo-
mych osób, niż jak nikogo się nie zna. Ogólnie do-
brze mi się współpracuje z nauczycielami i fajnie 
jest poznać funkcjonowanie szkoły z perspektywy 
nauczyciela. 
 

Jak się Pan czuje będąc najmłodszym nauczycie-

lem w szkole? 
Będąc najmłodszym nauczycielem pamiętam jesz-
cze dokładnie czasy Liceum, co sprawia, że potra-
fię ocenić pewne sytuacje z perspektywy ucznia.  
Myślę, że pozwala to na większą wyrozumiałość  
w niektórych aspektach, jak i odwrotnie. 
 

Czy lubi Pan pracować z młodzieżą? 
Lubię pracować z młodzieżą, ogólnie lubię swoją 
pracę. Gdybym nie lubił swojej pracy, to bym już 
nie pracował w szkole. 
 

Jakie ma Pan zainteresowania poza pracą? 

Lubię podróżować i poznawać nowe miejsca. Ogól-
nie moje zainteresowania związane są z aktywno-
ścią fizyczną, bo nie potrafię spędzać czasu siedząc 
w domu. 
 

Czy ma Pan jakieś plany na przyszłość? 

Chciałbym zwiedzać świat. 
 

Podobała się Panu, Pańska studniówka w szkole? 
Studniówka była udana, dobrze się bawiłem i moim 
zdaniem za wcześnie się skończyła. 
 

Co Pan myśli o tegorocznej zabawie? 
Była bardzo fajna. Dużo osób zostało do końca  
i widać było, że dobrze się bawią. 
 

Jak spędził Pan Walentynki? 
Nie spędzam Walentynek w szczególny sposób. 
 

Czy uważa Pan, że należy obchodzić nadzwyczaj-

nie to święto zakochanych? 
Walentynki cieszą się dużą popularnością, więc jest 
zapotrzebowanie na takie święto. Jednak moim 
zdaniem lepiej wybrać inny dzień na wyjście  
z dziewczyną np. do kina lub restauracji, bo mi 
osobiście nie odpowiada tłok, jaki panuje w tych 
miejscach w Walentynki. Warto jednak, będąc 
chłopakiem, pamiętać o Walentynkach, bo  
dziewczyny lubią komplementy i prezenty. 
 

Dziękuję za rozmowę, 
 

Wywiad przeprowadziła Joanna Wojciechowska 

„Zośkowy”  Hyde Park 

Czy warto pomagać innym? Czy warto uśmiechać się? Na takie pytania próbują znaleźć odpowiedź autorki  

poniższych felietonów. Swoje zdanie możecie również i Wy wyrazić na łamach naszej gazetki. 

Małe jest piękne 

W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się  
o organizacjach charytatywnych, zbiórkach pienię-
dzy na szczytne cele, czy wielkich akcjach ochrony 
środowiska. Osoby, biorące udział w tego typu wy-
darzeniach uważane są za skore do pomocy, dobre  

 
i uczynne. Być może słusznie, ale zastanówmy się 
nad tym, dlaczego doceniamy pomaganie tylko na 
dużą skalę. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Zrozumiałe jest to, np. w przypadku przyznawania 
nagród założycielom stowarzyszeń charytatywnych 
czy organizatorom zbiórek na szlachetne cele. Są to 
ludzie, którzy postanowili nie ograniczać się do po-
magania na własną rękę, ale zdecydowali się zmobi-
lizować do tego większą grupę osób. Inaczej w przy-
padku, kiedy porównamy dwóch szarych obywateli: 
jednego, który co miesiąc wpłaca pieniądze na konto 
organizacji charytatywnej i drugiego, który pomaga 
przyjacielowi w nauce, ustąpi miejsca starszej pani 
w autobusie i szczerze uśmiechnie się do mijającej 
go sąsiadki. Prawdopodobnie większość z nas, kiedy 
zostałaby poproszona o wskazanie osoby pomagają-
cej innym, wybrałaby pierwszą z nich. Zapominamy 
o tym, że pomoc nie musi być wielkim czynem, cza- 
sami wystarczą drobne gesty, a tymczasem wielu  
z nas odpuszcza sobie pomoc w codziennych sytu-
acjach mówiąc, że „jeśli ja jeden to zrobię, nie zmie-
nię całego świata”. Wychodząc z takiego założenia 
żylibyśmy w smutnym świecie, w którym ignoruje-

my starsze panie, oczekujące na ustąpienie im miej-
sca w autobusie i sąsiadki, niecierpliwie wyczekują- 
ce naszego zwykłego „dzień dobry”. 
 

Drobnymi gestami pewnie nie zmienimy całego 
świata, ale z pewnością sprawimy, że ten mniejszy 
świat, który nas otacza, będzie choć odrobinę lep-
szy. 

Klaudia Szlubowska 

www.caritas.czest.pl 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Nie wstydźmy się uśmiechać... 

 

Trudno w dzisiejszych czasach o osobę, która bez powo-
du potrafi pozytywnie zagadać do obcego człowieka lub 
chociaż się uśmiechnąć. Ilekroć korzystam z komunikacji 
miejskiej lub po prostu idę ulicą, widzę w większości  
same ponure, smętne miny. Każdy się gdzieś spieszy  
i mało kto zauważa, że osoba idąca z naprzeciwka wysyła 
nam radosny uśmiech. A gdy nawet to zauważy, spuszcza 
wzrok i obojętnie przechodzi obok. Często obserwuję 
takie sytuacje i zastanawiam się, dlaczego wokół nas 
krąży tak mało pozytywnej energii... Czy nie byłoby  
o wiele przyjemniej, gdyby każdy z nas szedł przez mia-
sto z uśmiechem na ustach? Wydaje mi się, że tak. 
 
Zauważyłam też, że wbrew krążącym stereotypom o tzw. 
moherowych beretach, starsze osoby o wiele częściej 
obdarowują nas ciepłym uśmiechem lub miłą rozmową. 
Przykro jest widzieć, jak młode społeczeństwo coraz 
bardziej zamyka się w swoim świecie, nie zwracając 
uwagi na otaczające nas szczegóły, a osób starszych  
z roku na rok ubywa. 
 
 

 
Tydzień temu, gdy czekałam na spóźniony autobus, pod 
szedł do mnie radosny, starszy pan. Na początku nieśmia-
ło odwzajemniłam, skierowany w moją stronę uśmiech. 
Staruszek rozpoczął rozmowę od zwyczajnego pytania 
"która godzina?", a następnie zaczął mówić mi, jaki świat 
jest cudowny, a młodość i miłość to jedne z najpiękniej-
szych rzeczy, jakie przytrafiają nam się w życiu. Ów pan, 
wyjawił mi również, że jest... poetą. Zaczął opowiadać, 
że pisze wiersze, o otaczającym nas pięknie oraz dla mi-
łości swojego życia. Wyrecytował mi dwa fragmenty  
ze swoich utworów, przez co na mojej twarzy pojawił się 
jeszcze większy uśmiech. Niestety, miłą pogawędkę 
przerwał nam mój spóźniony 15 minut autobus. Pożegna-
liśmy się, życząc sobie miłego dnia, po czym wsiadłam 
do autobusu. Przez całą podróż, z mojej twarzy, nie zni-
kał uśmiech, który towarzyszył mi też przez resztę dnia. 
 
Nie wstydźmy się kontaktu wzrokowego, uśmiechu czy 
rozmów z obcą osobą! To nic nie kosztuje, a z pewnością 
poprawi humor nam i drugiemu człowiekowi. Pamiętaj-
my, że gdy optymistycznie podchodzimy do życia i in-
nych, to reszta świata również jest nastawiona do nas 
pozytywnie. 
 

Julia Klimczak 
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Od kilku lat w naszej szkole odbywają się spotkania 
opłatkowe z żołnierzami, rodzinami i przyjaciółmi Bata-
lionu AK „Zośka”. W tym roku również, 16 stycznia,  
gościliśmy niesamowite osoby. Wśród nich byli m.in.: 
nasi kochani Patroni, żołnierze Batalionu AK „Zośka”, 
wz. Szefa Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego - 
Pani Anna Janiszewska-Nietubyć, Przewodnicząca Rady 
Programowej Konkursu „Warszawa Arsenał”- Barbara 

Wachowicz, Prezes Zarządu Głównego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej – prof. Leszek Żu-
kowski, Duszpasterz Środowisk Kombatanckich – ks. 
Henryk Kietliński, przedstawiciele Społecznego Komite-
tu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu 
„Zośka”. Spotkanie odbyło się w świątecznej atmosferze, 
przy polskich kolędach i wierszach C.K. Norwida i K.K. 
Baczyńskiego. Na pamiątkę tego spotkania, niektórzy 
goście wpisali się do „Złotej Księgi” naszej szkoły. 

Oj działo się, działo!  
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(Ciąg dalszy ze strony 4) 

 

10 stycznia odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Z naszej szkoły udział wzięło 47 wolon-
tariuszy, a 44 osoby kwestowały na ulicach Warszawy. 
Od godziny 15.00 do 20.00 w szkolnych murach odbył 
się cudowny koncert, na którym wystąpili nie tylko 
uczniowie, ale i nauczyciele. Ostateczna kwota, którą 
udało nam się zdobyć, to aż 25893,33 zł. Najwięcej 
uzbierała absolwentka naszej szkoły - 2520 zł.  

W piątek - 22 stycznia w naszej szkole odbyła się stud-
niówka, czyli najbardziej oczekiwany dzień dla każdego 
licealisty. W tym roku, tematem przewodnim było 
„Wesołe miasteczko”. Wszystkie dekoracje były wyko-
nane przez klasy artystyczne, które jak zwykle, spisały 
się na medal. Zabawę rozpoczął uroczysty polonez,  
a później, wszyscy bawili się przy tanecznej muzyce  
DJ-a. Tegoroczna studniówka każdemu się podobała i na 
pewno, ten wieczór zostanie zapamiętany na zawsze.  

Malwina Witkowska 

POSTANOWIENIE NOWOROCZNE: SIŁOWNIA 

Długo zastanawialiście się nad tym, jakie ma być Wasze postanowienie noworoczne. W końcu podjęliście 
decyzję: rozpoczynam przygodę z siłownią! Nie wiesz od czego zacząć? Śpieszę z pomocą! 

 
Motywacja 

Największa zmora nie tylko początkujących, ale też zawodowych sportowców. Co zrobić, aby nasz zapał 
i energia do pracy nad wymarzoną sylwetką nie słabły? Po pierwsze – wyrzuć wagę. Tkanka mięśniowa 

jest cięższa od tłuszczu, dlatego gdy zastępujemy tłuszcz mięśniami, nasza waga może wskazywać wyższą wartość niż 
na starcie. Zamiast liczyć kilogramy, mierz się. Po drugie – pamiętaj o celu i ciesz się z drobnych sukcesów. Notuj cza-

sy, spalone kalorie, swoje wymiary – pomogą Ci w tym bezpłatne aplikacje, 
które pozwalają archiwizować dane, monitorują postępy i przypominają o treningu. Porównuj wyniki 

i ciesz się z każdego sukcesu. Pamiętaj, że praca nad ciałem to dopiero początek. Pasja trenowania przekłada się na 
wiele aspektów życia. Jesteśmy szczęśliwsi, zdrowsi i łatwiej radzimy sobie ze stresem. Trening fizyczny pozytywnie 

wpływa także na mózg (sprzyja m. in. łatwiejszemu zapamiętywaniu)  
oraz znacznie obniża poziom stresu. Z czasem to nie ciało, a nasz umysł uzależni się od endorfin,  

a piękny wygląd będzie „efektem ubocznym” nowego stylu życia. Jeśli nauczysz się pokonywać największego wroga – 
brak motywacji – będziesz w stanie zrealizować każdy plan, także poza siłownią. 

 

Właściwy wybór 
By trening sprawiał jeszcze większą przyjemność, warto sprawdzić co oferują poszczególne obiekty,  

aby uniknąć rozczarowań i wybrać ten, który odpowiada naszym oczekiwaniom Na co zwrócić uwagę?  
Na pewno na liczbę i jakość maszyn, czy szatnia jest wystarczająco komfortowa i czy istnieje możliwość trenowania 

pod okiem trenera personalnego. Siłownie często połączone są z klubami fitness, gdzie można urozmaicić treningi zum-
bą, jogą czy pilatesem – warto sprawdzić całą ofertę pod kątem naszych upodobań. Wiele osób decyzję o wyborze kon-

kretnej siłowni uzależnia także od atmosfery i od osób tam ćwiczących  
– niektórzy lubią intymny klimat kameralnej siłowni, gdzie każdy jest skupiony na sobie, inni natomiast przepadają za 

miejscami gdzie nie tylko pracuje się nad swoim ciałem, ale także można miło spędzić czas  
na rozmowach. Wiele siłowni zachęca potencjalnych klientów bezpłatnymi zajęciami – testowa wizyta  

na pewno pomoże nam wybrać idealne dla nas miejsce do ćwiczeń. Kolejną istotną kwestią jest dogodna lokalizacja:  
w drodze z pracy lub ze szkoły do domu, przy szkole dzieci lub w pobliżu centrum handlowego,  

gdzie chętnie robimy zakupy. Wszystko po to, by wygospodarowanie czasu na trening nie było wyrzeczeniem.  
Im mniej wymówek, tym lepiej! 

 
Modny outFIT 

Wiele kobiet, zanim uda się na pierwsze zajęcia, staje przed dylematem: „w co się ubrać?” 
(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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Problem wbrew pozorom nie jest błahy, bo właściwy strój także wpływa na jakość ćwiczeń. 
Wiele marek ma w swojej ofercie dedykowane linie ubrań, obuwia czy akcesoriów. 

Kuszą kolorami, wzorami, fasonami – modny strój na siłownię dodatkowo zmotywuje Cię do ćwiczeń, 
a wysoka jakość materiałów na pewno poprawi ich komfort. Zanim zdecydujesz się na zakup, 

koniecznie przymierz daną rzecz. Nie ma nic bardziej irytującego niż uciskający top 
czy niewygodne spodnie. 

 
Ćwicz z głową! 

Siłownia wybrana, strój kompletny, motywacji pod dostatkiem – co dalej? Działaj! Zacznij od prostych ćwiczeń  
o małej lub średniej intensywności. W Internecie dostępnych jest wiele programów treningowych o zróżnicowanym 

poziomie, dedykowanych siłowni lub uwzględniających ją jako jeden z elementów planu treningowego.  
Możesz też skorzystać z pomocy trenera personalnego, który nie tylko przygotuje dla Ciebie indywidualny program 

treningowy, ale będzie też czuwał nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń. Pamiętaj, aby każdy trening  
kończyć z poczuciem niedosytu. Nawet jeśli czujesz, że stać Cię na więcej powtórzeń, odpuść  

– unikniesz przetrenowania (pamiętaj, że kontuzje nie zawsze dają znać o sobie od razu!) i zachowasz energię  
na kolejny trening. 

 
Pierwsze wątpliwości rozwiane? Śmiało zabieraj się za realizację noworocznego postanowienia. 

Z taką motywacją na pewno się uda! 
 

Co zabrać na siłownię? Do sportowej torby spakuj wodę lub napój izotoniczny. Przyda się także ręcznik 
 i cos do przegryzienia, np. banan. Warto zaopatrzyć się w urządzenie z ulubiona muzyką i aplikacje Endomondo, która 

zmierzy nasze rezultaty. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

Patrycja Papaj, absolwentka naszej szkoły 
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Jak dbać o dłonie w mroźne dni? 

 

Zimą warto zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację rąk. W czasie mrozów delikatna skóra staje 
się szczególnie podatna na wysuszenia i zaczerwienienia. Wystarczy jednak przestrzegać kilku pro-
stych zasad, by nasze dłonie cały czas wyglądały świetnie. Podpowiem Wam, jak prawidłowo  
zadbać o skórę w zimowe miesiące. 
 

ZASADA 1: 

NAWILŻAJ ! 

 

Zawsze noś przy sobie krem do rąk i używaj go po każdym myciu i suszeniu dłoni, by nie dopuścić  
do przesuszenia skóry. Regularne nawilżanie to podstawa utrzymania dłoni w dobrej formie. Gdy 
potrzebujesz porządnej regeneracji, z pewnością pomoże Ci odpowiednio dobrane serum. Świetne 
właściwości pielęgnacyjne ma również kuracja parafinowa. Zabiegi przy użyciu preparatów z para-
finą gwarantują nawilżenie przesuszonych partii skóry, a także jej odmłodzenie. Stosowanie takie-
go zestawu to pewny efekt, który wyeliminuje Twoje problemy związane z popękaną i suchą skórą 
dłoni. By nawilżyć skórę od środka, pij codziennie min. 2 litry wody. 

 

ZASADA 2: 

ZŁUSZCZAJ !! 

 

Drobnoziarnisty peeling stosowany raz w tygodniu, to sposób na gładsze dłonie już po pierwszym 
zabiegu. Wystarczy wymieszać ze sobą oliwkę do ciała i kilka łyżeczek cukru, soli lub mielonej 
kawy. Po uzyskaniu jednolitej masy, wcieramy ją kolistymi ruchami w skórę dłoni i lekko masuje-
my, aby złuszczyć martwy naskórek. Całość spłukujemy ciepłą wodą. Na koniec kładziemy na  
dłoniach grubą warstwę kremu lub maskę odżywczą, która dostarczy naszej skórze wartościowych 
składników. 

 

ZASADA 3: 

CHROŃ !!! 

 

Bariera fizyczna pomoże zapobiegać nadmiernemu wysuszaniu i niszczeniu skóry dłoni. Sprzątając 
lub zmywając naczynia zakładaj gumowe rękawiczki, by skóra nie miała bezpośredniego kontaktu 
z wodą i środkami czyszczącymi. Pamiętaj, by myć je  
w letniej wodzie, nigdy w gorącej. W czasie zimowych spa-
cerów koniecznie noś rękawiczki, które ochronią skórę 
przed szkodliwymi warunkami pogodowymi. Na bardzo 
duży mróz wybierz te z jednym palcem. Warto też na noc 
włożyć rękawiczki bawełniane, a dłonie wcześniej obficie 
posmarować kremem lub oliwką. Spotęguje to ostateczny 
efekt nawilżenia. Po przebudzeniu, Twoja skórą rąk będzie 
wyglądała lepiej, stanie się dużo bardziej miękka i nawilżo-
na. Z pewnością szybko docenisz działanie tego zabiegu! 
 
 

Patrycja Papaj, absolwentka naszej szkoły 
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KSIĄŻKA 
 

Enon, Paul Harding 
Powieść jest kontynuacją fenomenalnej "Majsterki", uho-
norowanej Nagrodą Pulitzera! Śmierć ukochanej córki 
jest dla Charles'a ciosem. Nie potrafi poradzić sobie z tą 
sytuacją, pogrążając się coraz bardziej w odrealnionym, 
wykreowanym przez siebie świecie. Rzeczywistość, która 
go otacza, przestaje dla niego istnieć. Charles zatraca się 
we własnych wspomnieniach – wraca do miejsc, które już 
nie istnieją i spotyka ludzi, którzy od lat nie żyją. Myśli 
bohatera się materializują, a on traci kontakt z rzeczywi-
stością. 

Wydawnictwo W.A.B. 
 
 
 

Krótka książka o miłości, Karolina Korwin Piotrowska 
Najnowsza, trzecia już książ-
ka Karoliny Korwin Piotrow-
skiej, z pewnością ucieszy 
kinomaniaków i fanów jej 
programu w TVN Style „Kino, 
kanapa, książki”. Krótka 
książka o miłości to zbiór 
najlepszych filmów w subiek-
tywnej ocenie autorki. Na 
stronach zostało opisane 
zarówno kino polskie, jak  
i światowe. Jak twierdzi sama 
Korwin Piotrowska, kinema-
tografia to jej największa 

miłość, dlatego najnowszą książką wraca do korzeni. 
Wydawnictwo Prószyński 

 
 

Fajna mama, Alicia Silverstone 
Słynna amerykańska aktorka Alicia Silverstone napisała 
wyjątkowy przewodnik dla wszystkich kobiet, które pla-
nują potomstwo i marzą o wychowaniu go w szczęściu, 
zdrowiu i miłości. Rady zawarte w książce opierają się na 
własnych doświadczeniach aktorki z ciąży i pierwszych 
miesięcy życia jej synka Beara. Alicia bazuje również na 
opiniach ekspertów w kwestii żywienia i pediatrii. Książkę 
uzupełnia również pokaźna liczba przepisów na dania 
wegetariańskie i wegańskie. 

Wydawnictwo Kobiece 
 
 
 

 
FILM 
 

Sekret w ich oczach 
Nowy Rok zaczynamy poruszającą historią miłości matki 
do córki, głębokiej rozpaczy, ale przede wszystkim… ze-
msty. Jess (Julia Roberts) i Ray (Chiwetel Ejiofor), duet 
śledczych FBI, zostają wysłani na miejsce brutalnego mor-
derstwa młodej dziewczyny, która okazuje się być córką 
Jess. Mimo że agentka zostaje odsunięta od sprawy, po-
stanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę.  
Sekret w ich oczach to remake argentyńskiej produkcji,  
o podobnym tytule „Sekret jej oczu”, zdobywcy Oskara  
za najlepszy film nieanglojęzyczny w 2010 roku. 

Premiera: 1 stycznia 2016 
 

Nienawistna ósemka 
Quentin Tarantino znów w grze! Fanki mocnych wrażeń  
i niepowtarzalnego stylu Tarantino nie mogą przegapić 
kolejnego filmu tego reżysera. Akcja „Nienawistnej ósem-
ki” rozgrywa się kilka lat po wojnie secesyjnej w zajeździe, 
na górskiej przełęczy, w okolicach Wyoming. Spotyka się 
tam dwóch łowców głów (fenomenalny Samuel L. Jack-
son i Kurt Russel), zbiegła przestępczyni Daisy Domergue 
(Jennifer Jason Leigh), renegat z miasta Red Rock (Walton 
Goggins) i czterech innych podróżników o wątpliwej  
reputacji. 

Premiera: 16 stycznia 2016 
 

Słaba płeć? 
Zośka (Olga Bołądź) to ambitna dziewczyna z małego mia-

steczka, która swojego 
szczęścia szuka w stolicy. 
Pnie się po szczeblach karie-
ry w warszawskiej korpora-
cji, ale jej życie jest dalekie 
od ideału. W pracy, musi 
znosić trudnego szefa, a pry-
watnie, jest singielką z kawa-
lerką na kredyt. W wyniku 
oszustw przełożonego, traci 
pracę i reputację. Zośka 
uświadamia sobie, że jej 
dotychczasowe życie daleko 
odbiegało od jej wyobrażeń. 
Postanawia wszystko zmie-
nić – znaleźć satysfakcjonu-

jącą pracę, odpowiedniego partnera, prawdziwą przyjaźń 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

SEZON NA KULTURĘ 
Najciekawsze premiery w Nowym Roku 
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i przede wszystkim zemścić się na szefie. 
Premiera: 1 stycznia 2016 

 

MUZYKA 

 

Daughter, Not To Disappear 
Gatunek: Folk/Ludowa 

Ta angielska indiefolkowa grupa zadebiutowała płytą „If 
You Leave” w marcu 2013 roku. Drugi album Daughter 
promuje utwór „Doing The Right Thing”, do którego  
powstał teledysk w reżyserii Iain Forsyth i Jane Pollard. 
 

Suede, Night Thoughts 
Gatunek: Alternatywna 

Album Night Thoughts jest siódmym studyjnym albumem 
brytyjskiej grupy. Suede gra alternatywnego rocka i jest 
pionierem gatunku zwanego brit pop. Najnowszą płytę 

promuje utwór „Outsiders”. 
 

Charlie Puth – Nine Track Mind 
Gatunek: Pop 

„Nine Track Mind” to solowy album studyjny wokalisty. 
Charlie Puth zasłynął napisanym przez siebie i nagranym 
wspólnie z Whiz Khalifą utworem „See You Again”, pro-
mującym film "Szybcy i wściekli 7". Pierwszy album  
promuje, zdobywający szczyty list przebojów, utwór 
„Marvin Gaye”. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Patrycja Papaj, absolwentka naszej szkoły 

Uśmiechnij się, proszę! 

Robak 

- Baco, a umiecie powiedzieć „chrząszcz brzmi w trzci-
nie”? 

- A co mam nie umieć? 

- No to mówcie! 

- Robak burcy w trawie. 

 

Samochód 

Dziecko zwraca się do przechodzącego ulicą mężczyzny: 

- Niech pan kupi los, można wygrać samochód. 

- Nie potrzebuję auta. 

- Niech pan jednak kupi. Nie wszystkie losy wygrywają. 

 

Błędy 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błę-
dów? – dziwi się polonistka. 

- Wcale nie jeden. Pomagali mi mama i tata – odpowiada 
uczeń. 

Mydło 

Rozmawiają dwa kawałki mydła: 

- Schudłeś! Jak to zrobiłeś? 

- Biorę codziennie kąpiel. 

 

Na chemii 

Mama pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła…  

 

Źródło: „Gazeta Olsztyńska” 

Źródło: internet 
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KTÓRY MAMY ROK?  TO ZALEŻY DLA KOGO! 

1. Nazwa kalendarza 

   

2.Gdzie  lub od kiedy jest stosowa-
ny 

  

3. Rok 

   

4. Początek rachuby 

KALENDARZ 

DŻUCZE 

 Kalendarz wprowadzony 
 w 1997 roku 

w Korei Północnej 

 105 rok 

Rok pierwszy: 

Narodziny Kim Ir Sena 

15 kwietnia 1912 

Nie ma roku zerowego 

KALENDARZ 

REWOLUCYJNY 

  

Kalendarz francuski używany 

w latach 1793 – 1805 

i podczas Komuny Paryskiej 

 224/225 rok 

 Ustanowienie pierwszej 

Republiki Francuskiej 

22 września 1792 

KALENDARZ 

MUZUŁMAŃSKI 

  

Kalendarz religijny 

Używany od VII w. n.e. 

 1437/1438 

rok 

 Ucieczka Mahometa 

z Mekki do Medyny 

rok 622 n.e. 

KALENDARZ 

CHIŃSKI 

 Tradycyjny kalendarz 

chiński 

 4713/4714 

Rok Małpy 

(początek 8 lutego 2016) 

 Wynalezienie kalendarza 

Przez Żółtego Cesarza 

w roku 2637 p.n.e. 

Źródło: Angora nr 2/2016 

KALENDARZ 

GREGORIAŃSKI 

 Korekta kalendarza 

juliańskiego wprowadzona 

w 1582 roku przez papieża 

Grzegorza XIII 

 2016 rok 

 Narodzenie Chrystusa 

2009 lat temu 
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Walentynki 

                                                               ♥     ♥     ♥ 

Co to są Walentynki? 

Coroczne święto zakochanych przypadają-
ce 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Wa-
lentego, którego wspomnienie liturgiczne  
w Kościele katolickim obchodzone jest rów-
nież tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie  
listów, zawierających wyznania miłosne. Na 
Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii  
i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Wa-
lentego jako patrona zakochanych. Dzień 
14 lutego stał się więc okazją do obdarowy-
wania się drobnymi upominkami.  

                                                ♥     ♥     ♥  

Historia 

Pomimo katolickiego patrona tego święta, 
czasem wiązane jest ono ze zbieżnym ter-
minowo zwyczajem pochodzącym z Cesar-
stwa Rzymskiego, polegającym na poszuki-
waniu wybranki serca, np. przez losowanie 
jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny 
dzień zakochanych nie ma bezpośrednio 
związku z tym jednym konkretnym świętem 
w starożytnym Rzymie. Mimo to, jest koja-

rzony z postaciami mitologicznymi m.in. 
Kupidynem czy Erosem. 

Możliwe, że zwyczaje związane z tym 
dniem nawiązują do starożytnego święta 
rzymskiego, zwanego Luperkaliami, ob-
chodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, 
rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa oraz 
Pana, boga przyrody. 

W Polsce obchody walentynkowe przybyły 
wraz z kultem św. Walentego z Bawarii. Po-
pularność uzyskały w latach 90. dwudzie-
stego wieku. Jedyne i największe w Polsce, 
odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 
roku w Chełmnie. 

                                                 ♥     ♥     ♥ 

Zwyczaje 

Stałym zwyczajem walentynek jest wzajem-
ne wręczanie sobie walentynkowych 
ozdobnych czerwonych karteczek, najczę-
ściej w kształcie serca, opatrzone walen-
tynkowym wierszykiem, jak i również obda-
rowywanie partnera walentynkowymi upo-
minkami, w kształcie kwiatów, pluszowych 
misiów czy słodyczy.  

                                                      ♥     ♥     ♥ 

 Oliwia Grużewska 

Konkurs walentynkowy 

Połącz odpowiednie osoby w pary: 
 
 1. Neil Patrick Harris   a) Mikołaj Krawczyk 
 2. Adam Levine    b) Ellen DeGeneres 
 3.Agnieszka Włodarczyk   c) Behati Prinsloo 
 4. Portia de Rossi   d) Kanye West 
 5. Kimberly "Kim" Kardashian  e) David Burtka 

Spośród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi i wyślą je do 10 kwietnia 2016 r. na adres gazetka.zoska@o2.pl 
zostanie wylosowana nagroda -  bon Empik o wartości 30 zł. 
Zwycięzcą konkursu, z poprzedniego numeru, została Magdalena Łuniewska z kl. 3f. Zapraszamy do biblioteki po  
odbiór nagrody. 

Przygotowała: Oliwia Grużewska 



  

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Oliwia Grużewska kl. I c 

Julia Klimczak kl. I c 

Klaudia Szlubowska kI. I c 

Malwina Witkowska kl. II c 

Joanna Wojciechowska kl. I c 

OPIEKA ZE STRONY  
GRONA PEDAGOGICZNEGO 

Urszula Karolewska  

  

Znajdziecie nas również w zakładce 

„Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły 

www.zoska.waw.pl 

  

Odchudzająco-oczyszczający koktajl  
z marchwi i jabłek 

Zimą nasz organizm domaga się rozgrzewających potraw. Ten 
koktajl nie tylko doskonale wpłynie na trawienie, ale również roz-
grzeje intensywnym smakiem świeżego imbiru. Jego sekretem jest 
siemię lniane, które zawiera bardzo dużo wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Ponadto siemię lniane 
zawiera błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, witaminę E, 
cynk, lecytynę, flawonoidy i fitoestrogeny. Produkt ten posiada 
wyjątkowe właściwości przeciwmiażdżycowe, przeciwnowotworo-
we, przeciwzapalne, a także... poprawia nastrój! To idealny koktajl 
na długie zimowe wieczory! 

Składniki: 

• 1 marchew  
• 1 jabłko  
• łyżeczka siemienia lnianego  
• korzeń imbiru 
• 100 ml wody niegazowanej 

Przygotowanie: 

Jabłko i marchew umyć, obrać i pokroić. Imbir zetrzeć na tarce o drobnych oczkach – wystarczy szczypta. 
Dodać płaską łyżeczkę siemienia lnianego. Do tak przygotowanych składników dolać 100 ml (niecałe pół 
szklanki) wody niegazowanej. Wszystko zmiksować. Warto pamiętać, że nie każdy blender pozwoli na roz-
drobnienie marchwi. Jeśli posiadamy sokowirówkę, będzie ona najlepszym sprzętem do tego typu koktajlu. 

Krwisty koktajl z buraków 

Burak, nie bez kozery, posiada krwistoczerwony kolor. Jego najważniejszą właściwością jest uspraw-
nianie funkcjonowania układu krwionośnego. Obniża ciśnienie krwi i zwiększa przyswajanie tlenu 
przez komórki. 

Składniki: 

• 2 buraki ćwikłowe  
• ząbek czosnku 
• 2 łyżeczki siekanej natki pie-
truszki  
• łyżeczka soku z limonki 

Przygotowanie: 

Warzywa oczyścić i przepuścić przez sokowirówkę lub zblendować. 
Doprawić sokiem z cytryny oraz szczyptą pieprzu do smaku. Koktajl 
można rozcieńczyć wodą mineralną. 

Patrycja Papaj, absolwentka naszej szkoły 

Źródło: internet 


