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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

Drodzy Czytelnicy! 

 
W ostatnim, w tym roku szkolnym, 

wydaniu gazetki przygotowaliśmy dla 

Was mnóstwo interesujących rzeczy. 

Przede wszystkim zapraszam do prze-

czytania felietonu o stereotypach. 

Większość ludzi ocenia innych po wy-

glądzie, a zwykle ta opinia jest krzyw-

dząca i zupełnie odległa od charakteru. 

Bo nie wszystkie blondynki są głupie  

i puste oraz nie wszystkie osoby, które 

mają tatuaże i ubierają się na czarno są 

satanistami. Wygląd to indywidualna 

sprawa każdego człowieka i nikt nie 

powinien na nią zwracać uwagi. Rów-

nież nie powinniśmy przejmować się 

krzywdzącymi opiniami innych, bo 

najważniejsze w życiu jest aby być so-

bą i czuć się dobrze we własnym ciele. 

  

Pewnie część osób nie wie, że dyrektor-

ką naszej szkoły już od 1 września  

będzie Pani Katarzyna Zajączkowska –  

 

 

 

nauczycielka łaciny. Z tej okazji prze-

prowadzono z nią wywiad, dzięki któ-

remu dowiecie się jak się czuje w no-

wej roli, czym się interesuje i mnóstwo 

innych ciekawostek. Serdecznie zachę-

cam do przeczytania. 

  

Od wielu lat w naszej szkole odbywa 

się Festiwal Filmowy. Każdego roku 

tematyka festiwalu jest inna, a etiudy 

nagrywane są przez uczniów naszej 

szkoły pod okiem Pana W. Soboty. 

Więcej informacji oraz relacje z tego-

rocznego festiwalu przeczytacie w arty-

kule na stronie 4. 

  

Dodatkowo w gazetce znajdziecie daw-

kę humoru, quiz oraz ciekawe przepisy. 

  

A z okazji zbliżających się wakacji ży-

czymy wszystkim bezpiecznego i uda-

nego wypoczynku oraz żebyśmy wkro-

czyli we wrześniu z nową energią i siłą 

do nauki. 

  
Malwina Witkowska 
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Wywiad z panią  

Katarzyną Zajączkowską,  

nauczycielką łaciny 

 

Łacina jest dość trudnym językiem. Co Panią skło-

niło do nauczania go? 

Od dziecka bardzo lubiłam gramatykę języka pol-

skiego, chociaż wiem, że młodzież jej nienawidzi. 

W szkole moich czasów gramatyki nauczano  

w szerszym zakresie. Natomiast gdy w liceum za-

częłam się uczyć łaciny, zrodziła się moja fascyna-

cja do gramatyki łacińskiej i przekładu oryginalnych 

tekstów antycznej literatury, ponieważ praca ta pole-

ga na rozpracowywaniu zdań, jest bardzo spokojna  

i precyzyjna. Zdania są bardzo długie, czasami na 

całą stronę. Należy odnaleźć podmiot, orzeczenie  

i inne drobiazgi. Praca nad przekładem tekstu łaciń-

skiego jest jak puzzle, jest pracą szczegółową, wy-

magającą cierpliwości.  

 

Później, rozumiem, nie straciła Pani zainteresowa-

nia łaciną? 

 Tak, poszłam na studia. Aktualnie również rozwi-

jam swoją pasję. Pracuję nad projektem z gramatyki 

języka polskiego z XVII wieku, która napisana jest 

w łacinie. Jeśli tylko pojawia się możliwość praco-

wania nad projektem związanym z gramatyką, zgła-

szam się bardzo chętnie, ponieważ łacińska grama-

tyka jest przepiękna. Nie umiem zrozumieć, dlacze-

go młodzież tak niechętnie do tego podchodzi. Łaci-

na jest jak matematyka. Logiczna, tylko, że w mate-

matyce są wzory do których podkłada się dane licz-

by, a w łacinie są wzory, do których podkłada się 

słowa.  

 

Czy jest Pani zadowolona ze swojej pracy?  

Czy czuje się Pani spełniona zawodowo? 

Od dziecka marzyłam, o tym by zostać nauczycie-

lem. Jeszcze zanim upodobałam sobie gramatykę, 

naśladowałam nauczycieli - chodziłam po domu  

i udawałam nauczycielkę. Nie było takiej chwili, 

abym marzyłam, by być kimś innym. Jestem bardzo 

zadowolona, ponieważ to było  moje marzenie, do 

którego dążyłam. Oczywiście mam lepsze i gorsze 

momenty. Czasami  jestem bardziej zmęczona lub 

pojawia się za dużo przeciwności naraz. Ale gene-

ralnie, osiągnęłam to, co chciałam, czyli nauczam! 

 

Czuje Pani satysfakcję, z tego, że naucza Pani  

następne pokolenia? 

Oczywiście, co jakiś czas należy się troszeczkę 

przystosować do tych nowych pokoleń, do nowych 

wyzwań cywilizacyjnych. Każda klasa reaguje ina-

czej, nie da się dwa razy tak samo przeprowadzić 

lekcji. Gdy młodzież jest twórcza i kreatywna, to nie 

wiadomo jakie pytanie padnie. Czasami jest tak, że 

uczeń zada pytanie, nad którym zaczynam się zasta-

nawiać! To jest najlepsze. 

 

Niedługo ma Pani objąć stanowisko dyrektora 

szkoły. Jak Pani się z tym czuje? Rodzą się pewne 

obawy? 

Jestem osobą ambitną, kreatywną i twórczą. Lubię 

pracę nauczyciela, ale w pewnym momencie czło-

wiek chce zrobić ten krok w przód! Jest to na pewno 

nowe doświadczenie oraz rozwijanie samej siebie. 

W zawodzie nauczyciela dużo już osiągnęłam, nie 

mówię że wszystko, natomiast to będzie zupełnie 

innym wyzwaniem. Jak ja się z tym czuję? Nie po-

wiem, że się nie obawiam, ponieważ to jest duże 

wyzwanie, odpowiedzialność, która będzie mi towa-

rzyszyć od 1 września. Będę gospodarzem tego 

miejsca. Życie jest po to, aby stawiać sobie wyzwa-

nia. Wiem,  że sobie poradzę. Boję się, ale myślę, że 

to jest taki strach optymistyczny, samozachowaw-

czy.  

 

Czy ma Pani już jakieś plany, dotyczące szkoły, 

które można zdradzić?  

Zdradzić w tej chwili dużo nie mogę, Plany mam, 

muszę mieć, ponieważ stworzyłam już koncepcję 

funkcjonowania szkoły na najbliższe 5 lat. Zmiany? 

Nie uważam, żeby w tej szkole musiały zajść rady-

kalne zmiany. Na pewno położę nacisk, na to, co  

w szkole jest już dobre i dalej to będę pielęgnowała. 

Moje marzenie, a propos szkoły, jest takie, aby ucz-

niowie już jako absolwenci umieli „osiągać” satys-

fakcję w życiu. Chciałabym, aby potrafili odpowie-

dzieć na 3 zasadnicze pytania: „Skąd jestem? Gdzie 

się znajduję? Dokąd podążam?”. Ważne, by absol-

wenci byli aktywni, przedsiębiorczy, kreatywni, am-

bitni. Nie twierdzę, że każdy musi zostać ministrem. 

Może zostać, na przykład, fryzjerem, założyć warsz-

tat i będzie to świetna praca, o której wszyscy będą 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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pozytywnie mówili! Ale ważne, by znalazł tę swoją 

niszę w życiu.  

Teraz młodzież gubi się, boi się właśnie takich wy-

zwań. Chcę uświadomić młodzieży, że błędy się 

popełnia, pomimo wszystko trzeba iść dalej! 

 

Czy chciałaby Pani zmienić coś w swoim życiu? 

Jestem człowiekiem, który bardzo często lubi coś 

zmieniać. Chociażby po 10, 11 latach pracy w za-

wodzie nauczyciela, podjęłam tę decyzję, że 

„przemebluję” swoje życie, bardzo dokładnie. 

Mieszkałam zresztą w różnych miejscach, wykony-

wałam bardzo różne prace. Nie jestem człowiekiem, 

który był tylko w swoim życiu nauczycielem. 

Mieszkałam 3 lata w Londynie, studiowałam w To-

runiu, teraz mieszkam w Warszawie. Pracowałam  

w różnych szkołach, na różnych uczelniach. Uwa-

żam, że zmiany w życiu każdego człowieka są waż-

ne. Nie można robić ciągle tego samego, wpadać  

w jakąś rutynę, bo to odbije się bardzo negatywnie 

na psychice człowieka. Warto patrzeć w przód, nie 

w tył! Moja znajoma mi powiedziała, że w życiu 

lepiej żałować tego co się zrobiło, niż tego czego się 

nie zrobiło. Carpe diem! 

 

Czy ma Pani jakieś zainteresowania? 

Na pewno łacina, gramatyka, kultura antyczna. 

Uwielbiam chodzić do teatru, a w szczególności 

antycznego. Bardzo się cieszę, że pani Sikorska 

wprowadza na warsztatach różne elementy z tego 

teatru. Lubię chodzić do kina, czytać książki. Uwiel-

biam podróżować! Oczywiście dla mnie główne 

punkty na mapie to Włochy, Rzym. To jest taki kraj, 

gdzie w każdym miejscu jest zupełnie inaczej!  

Jeździć, zwiedzać, chodzić, oglądać… To jest mój 

żywioł.  

 

A fotografuje Pani? 

Tak! Oczywiście! Kupiłam sobie nawet profesjonal-

ny aparat fotograficzny, z myślą, że będę fotografo-

wała. Teraz jestem trochę zła, bo on jest taki ciężki  

i muszę go dźwigać cały czas. Ale robię zdjęcia, 

bardzo to lubię.  

 

Za niespełna miesiąc zaczynają się wakacje. Będzie 

Pani tęsknić za swoimi uczniami? 

Nie powiem, że nie będę! Jednak uważam, że taka 

tęsknota jest wszystkim potrzebna. Jak sobie tro-

szeczkę od siebie odpoczniemy to wrócimy z taką 

nową, pozytywną energią. Gdybyśmy non stop sie-

dzieli tutaj, w tym samym gronie znajomych, przy-

jaciół, to nie docenilibyśmy drugiego człowieka. 

Będę tęskniła, ale mam nadzieję, że wszyscy od-

poczniecie, aby od 1 września wziąć się do pracy. 

Nowy rok, nowe wyzwania, nowy dyrektor!  

 

Bardzo dziękuję za rozmowę! 

                                                                                   
Wywiad przeprowadziła Joanna Wojciechowska 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

„Zośkowy”  Hyde Park 

Tym felietonem zachęcamy Was do zastanowienia się czy wiele osób niezbyt pochopnie negatywnie ocenia 

tych, którzy czymś się różnią od większości. Może tak było kiedyś, a obecnie inność wcale nie drażni? 

Krzywdzące stereotypy czyli jesteś 

zły, inaczej wyglądasz… 
 

Ćpun, brudas, kryminalista to określenia, z którymi 

na pewno nie raz spotkały się osoby o odmiennym 

wyglądzie. Pełne pogardy spojrzenia starszych pań 

i szepty za plecami są codziennością, gdy dana jed-

nostka się wyróżnia. Bo przecież inny znaczy zły  

i gorszy… 

 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Żyjemy w czasach, w których ocenianie ludzi po 

wyglądzie wydaje się być absurdem, niestety jest 

jednak na porządku dziennym. Dla wielu ludzi już 

samo posiadanie kolczyków w miejscu innym niż 

uszy, bycie wytatuowanym, noszenie fryzury czy 

stroju lekko odbiegającego od ogólnie przyjętej 

normy jest godne potępienia i woła o pomstę do 

nieba. Wszyscy głośno krzyczą o tolerancji, ale 

mało kto okazuje ją na co dzień. Zwykła podróż 

komunikacją miejską jest tego idealnym przykła-

dem. Sama kilka razy się z tym spotkałam, zwłasz-

cza ze strony osób starszych. Wiekowa kobieta wo-

lała stać w autobusie przez kilka kilometrów, niż 

usiąść koło mnie. A gdy tylko zwolniło się miejsce 

w innej części autobusu, pognała tam jakby ją gonił 

potwór. Hasło, że opętał mnie szatan, też zdarzyło 

mi się słyszeć… 

 

Stereotypy i niechęć z nimi związana biorą się  

z niewiedzy i zazdrości, a to prosta droga do bez-

sensownej nienawiści, uprzedzeń i konfliktów.  

Ludzie boja się nieznanego, bo go nie rozumieją, 

obcy potwór przeraża bardziej. Brak zrozumienia  

i strach prowadzą do chęci odizolowania i zgnębie-

nia danego elementu, ponieważ ośmieszony i wypę-

dzony potwór jest mniej straszny. 

 

Nie oceniajmy więc ludzi po wyglądzie, po muzy-

ce, której słuchają, czy poglądach, ponieważ każdy 

z nas jest inny, a wszyscy jesteśmy tacy sami. 

 

Paulina Ross 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

FESTIWAL FILMOWY 

 

Festiwal filmowy w „Zośce” jest tradycją naszego li-

ceum. W tym roku odbyła się piąta edycja przeglądu,  

a jego tematyką był horror i film grozy. Udział w wyda-

rzeniu wzięła młodzież gimnazjalna i licealna.  

Finał festiwalu miał miejsce 13 kwietnia 2016 roku  

w naszym, LXXXVI  LO im. Batalionu „Zośka”. Do 

przeglądu zgłoszono 22 etiudy, a spośród nich do kon-

kursu zakwalifikowało się 14, które zostały wyświetlone 

w sali teatralnej. Publicznością byli uczniowie klas fil-

mowych naszej szkoły, zaproszeni goście oraz uczniowie 

i nauczyciele z innych szkół. Skład trzyosobowego jury 

tworzyli pan Wojciech Sobota, czyli nauczyciel przed-

miotów filmowych, pani Ewa Serkowska, nauczycielka 

języka hiszpańskiego oraz pan Sebastian Szymalak, nau-

czyciel języka angielskiego. 

Po przywitaniu zgromadzonych przedstawiono sponso-

rów tegorocznego przeglądu,  przedstawicieli  Akademii 

Leona Koźmińskiego. Publiczność otrzymała listy fil-

mów, które będą wyświetlane, pamiątkowe długopisy 

oraz karty do głosowania na najlepszy film.  

Wreszcie nastąpiła długo wyczekiwana prezentacja ucz-

niowskich etiud. Były wśród nich lepsze i gorsze. Jedne 

miały bardziej profesjonalny montaż, u innych atutem 

była gra aktorska czy ścieżka dźwiękowa. Niektóre prze-

straszyły publiczność, a były też takie, które trzymały  

w napięciu przez cały czas trwania. Wszystkie przedsta-

wione dzieła były na dobrym poziomie, odpowiadały 

tematowi festiwalu i dostały gromkie brawa. 

Po obejrzeniu ostatniej finałowej etiudy, nadszedł czas na 

narady jury i głosowanie publiczności. Po długich dysku-

sjach, doszło do porozumienia i przewodniczący - pan 

Wojciech Sobota - wystąpił, aby ogłosić wyniki i rozdać 

nagrody. W pierwszej kolejności wręczono trzy wyróż-

nienia dla autorów prac: „Nieproszony lokator”, 

„Piwnica”, „Prześladowany”, którzy w pojedynkę zajmo-

wali się tworzeniem własnych filmów. Następnie ponow-

nie zostały wyświetlone etiudy, tym razem tylko te, które 

zajęły miejsca na podium, w kolejności nie związanej  

z wynikami. Kiedy przyszedł czas na właściwe wyniki 

jury zaczęło od miejsca trzeciego, które przypadło filmo-

wi „Revenant”. Według mnie, jedynemu, który rzeczywi-

ście przestraszył i sprawił, że widownia aż podskoczyła  

i krzyknęła. Jego autorzy, uczniowie klasy III, dostali 

statuetkę Brązowej Zośki oraz nagrody ufundowane 

przez sponsora. Miejsce drugie, nagrody oraz Srebrna 

Zośka trafiły do trzech uczennic klasy I za film „Na zaw-

sze razem”. Pierwsze miejsce, czyli Złotą Zośkę oraz 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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Nagrodę Publiczności, co było zaskoczeniem, bo zdarzy-

ło się tak pierwszy raz w historii festiwalu, otrzymał film 

„Odbicie” uczniów klasy II. Etiuda ta zaskoczyła widow-

nię, sprawiła, że siedzieliśmy z otwartymi buziami. Jej 

kilkukrotne oglądanie nie wystarczyło, żeby dostrzec 

wszystkie szczegóły szybko zmieniających się obrazów.  

Wszyscy zgodzili się z bardzo trafnym werdyktem. Na-

grodzone filmy były wariacjami na temat horroru, bądź 

filmu grozy, a ich treść dotarła do odbiorców.  

Trzeba przyznać, że tegoroczny festiwal, mimo że mój 

pierwszy i nie mam porównania do wcześniejszych edy-

cji, był bardzo udany, a prezentowane filmy były na do-

brym poziomie. Z niecierpliwością czekam na kolejne 

lata i dalsze zmagania z nowymi tematami etiud ucz-

niowskich. Wszystkim wyróżnionym i wygranym gratu-

luję, a tym którym w tym roku się nie udało, życzę po-

wodzenia w następnych edycjach.  

Marta Guz 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Źródło: Angora nr 10/2016 

Warto wiedzieć... 
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 Lektury na wakacje 

Książę Mieszko nie pozostawiał swym dzieciom złudzeń. Każde  

z nich miało być wykonawcą jego woli, ku chwale i tryumfowi 

księstwa. Świętosławie wskazał Północ i przez małżeństwo z kró-

lem Szwecji, Erikiem, uczynił ją gwarantką ważnego sojuszu. 

Świętosława posłusznie wykonała powierzone przez ojca zadanie, 

ale po śmierci Mieszka sama chciała decydować o swoim losie. 

Rozpoczęły się wojny… „Harda” to niezwykły portret Świętosła-

wy, córki Mieszka i Dobrawy, siostry Bolesława Chrobrego, kró-

lowej Szwecji, Danii, Norwegii i Anglii. Pasja, ambicja, walka  

o miłość i wpływy. Barwna, filmowa opowieść o początkach nie 

tylko Polski. 

Edvard dorastał w domu swoich dziadków, pośród pól i pa-

stwisk, w sielskim pejzażu Norwegii. Jego rodzice zginęli 

we Francji, kiedy był jeszcze dzieckiem. Dlaczego właśnie 

tam? Nie wiadomo. To jedna z wielu rodzinnych tajemnic 

ukrytych za zasłoną milczenia. W poszukiwaniu rozwiąza-

nia zagadki Edvard wybiera się na Szetlandy, gdzie krajo-

braz urzeka romantycznym pięknem, lecz nieustannie wróży 

katastrofę Znajduje tam kolejne ślady minionych zdarzeń  

i kobietę, której nie rozumie. W końcu jedzie do Francji, 

nad Sommę, której brzegi pokryte są grobami poległych żoł-

nierzy - i wszystko powoli zaczyna się układać w spójną 

całość, mimo że korzenie tej historii sięgają najbardziej tra-

gicznych wydarzeń XX wieku, a jej bohater musi rozstrzy-

gać dylematy podobne tym, z jakimi się zmagali antyczni 

herosi. Poszukiwanie własnej tożsamości w zamęcie dzie-

jów, porywy namiętności, chciwość i śmierć, a także miłość do cennego drewna, która niczym mitolo-

giczna klątwa zawisła nad losami dwóch rodzin – o tym wszystkim jest ta książka. 

http://www.matras.pl/ksiazki,k,65 
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Uśmiechnij się, proszę! 

Jak się nazywa dziecko mrówki?  

- ANTek.  

 

 

 

 

 

Co kanibal je na obiad? 

- Michałki z Wawelu.  

Co mówi piłkarz, gdy przychodzi do fryzjera?  

- GOL!  

Co krawcowa ma w lodówce?  

- MaSzynkę 

Co robi zamarznięta woda na chodniku?  

- Wyprowadza ludzi z równowagi! 

Jak się nazywają spodnie spełniające życzenia?  

- Dżinsy. 

Jak się nazywa kot, który leci? 

- Kotlecik 

Przygotowała: Oliwia Grużewska 

Quiz 
 

1. Kto powiedział: "Myślę, więc jestem"? 

 a. Kant 

 b. Kartezjusz 

        c. Sokrates 

 

2. Jaką przeciętną szybkość na godzinę uzyskuje w locie 

zwykła mucha? 

 a. 8 km 

 b. 25 km 

        c. 48 km 

 

 

 

 

 

3. Co oznacza słowo "fakir"? 

 a. święty 

 b. biedny 

        c. nieczuły 

 

4. Jaki naród rozpowszechnił kamele na Saharze? 

a. Arabowie 

b. Egipcjanie 

c. Rzymianie 

 

Przygotowała: Oliwia Grużewska 

 

Odpowiedzi znajdziesz na ostatniej stronie gazetki 

Zwycięzcą konkursu z poprzedniego numeru została Aleksandra Koc z kl. 2f. Zapraszamy do biblioteki po odbiór nagrody. 



  

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

Zespół redakcyjny 

Oliwia Grużewska kl. I c 

Klaudia Szlubowska kl. I c 

Malwina Witkowska kl. II c 

Joanna Wojciechowska kl. I c 

Opieka ze strony  
grona pedagogicznego 

Urszula Karolewska  

Anna Szymczak  

Znajdziecie nas również w zakładce 

„Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły 

www.zoska.waw.pl 

Odpowiedzi na pytania quizu: 1.b  2.b  3.b  4.c  

Sałatka cytrusowa z ryżem 
 

Składniki: 
 

-200g ryżu, 

-2 ugotowane ćwiartki z kurczaka, 

-puszka ananasów, 

-puszka brzoskwiń, 

-pomarańcza, 

-puszka kukurydzy, 

-sól, pieprz, 

-majonez, 

-3 łyżki rodzynek. 

Ryż ugotować do miękkości, przestudzić. Mięso obrać, drobno pokroić, 

zmieszać z ryżem. Owoce odsączyć, drobno pokroić i dodać do ryżu. 

Dodać osączoną kukurydzę oraz rodzynki. Doprawić do smaku solą  

i pieprzem. Zmieszać z majonezem. 

Sałatka alpejska 
Składniki: 
 

-1 wędzona pierś z kurczaka, 

-puszka kukurydzy, 

-puszka czerwonej fasoli, 

-słoik konserwowego potartego selera, 

-puszka ananasów, 

-4 łyżki majonezu, 

-sól, pieprz. 

Pierś z kurczaka pokroić w kosteczkę. Zlać sok z ananasów i pokroić je  

w kostkę. Seler odsączyć i bardzo drobniutko posiekać. Fasolę i kukurydzę 

również osączyć, wszystko dokładnie wymieszać, dodać majonez, doprawić 

do smaku solą i pieprzem. 

 

 

http://urodaizdrowie.pl/salatki-lekkie-i-szybkie-pomyslowe-przepisy 


