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Słowo wstępne

Ahoj, drodzy „Zośkowcy”!

Wakacje zbliżają się wielkimi kroka-
mi i większość z nas już odlicza dni
do wyczekiwanego zakończenia roku
szkolnego 2017/2018.  Ale zanim to
nastąpi, załoga naszego wspaniałego
„Świata  wg  Zośki”  przypływa  
z  dawką  informacji  na  ten  ostatni
miesiąc. 
W tym numerze,  dzięki  Sylwii  Ro-
manowskiej, dowiemy się zarówno  
o  najpopularniejszych regionach tu-
rystycznych  w  Polsce,  zabytkach,
które  możemy  tam  zwiedzić  oraz
ciekawych zwierzętach, które może-
my zobaczyć, ale też o tym, w jaki
sposób  kreatywnie  spędzić  wolne
miesiące w mieście,  gdy nie  mamy
czasu  lub  możliwości,  aby  gdzieś
wyjechać. 
Czekaliście  na  najnowszy  wywiad?
Wasza cierpliwość zostaje wynagro-
dzona wspaniałą rozmową, którą Ka-
rolina  Jędrzejak  przeprowadziła  
z jedną z najbardziej zasłużonych ab-
solwentek naszego

 liceum - Martyną Podleśną. Tego
na pewno nie można przegapić!
Ze swojej strony mogę zaoferować
wam kącik  ze  świeżymi  newsami
ze świata literatury, a tam znajdzie-
cie relację z Warszawskich Targów
Książki, z której wynika, że Polacy
(wbrew temu, co słyszy się w me-
diach) czytają książki oraz recenzję
naprawdę  dobrej,  wciągającej  po-
wieści. 
Na  koniec  tradycyjnie  czeka  na
was porcja wyśmienitego jedzenia 
i równie wspaniałego humoru.
Cóż  więcej  można  powiedzieć?
Kotwica  w górę,  żagle  na  maszt  
i płyniemy!

Paulina Piecuch 
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Wywiad z Martyną Podleśną

Z racji  kończącego  się  już  roku szkolnego 2017/18
postanowiłam przeprowadzić wywiad z Martyną Pod-
leśną, świeżo upieczoną absolwentką naszego liceum.
Martyna została nagrodzona tytułem jednej z najlep-
szych uczennic, czynnie brała udział w pracach samo-
rządu szkolnego i wielu innych inicjatywach. To wła-
śnie jej wspaniała osobowość i  zaangażowanie zain-
spirowało mnie do przeprowadzenia tego wywiadu.

- Martyna, bardzo dziękuję, że tu jesteś i będę mo-
gła  zadać  ci  kilka  pytań,  na  które  pewnie  wiele
osób oczekuje odpowiedzi. To, co pewnie intryguje
wielu twoich kolegów i koleżanki, oczywiście w po-
zytywnym sensie, to to, jak radziłaś sobie z utrzy-
maniem świetnych wyników w nauce z pracą w sa-
morządzie  i  opieką  nad  wieloma  inicjatywami
uczniowskimi?
- Ja również cieszę się, że mogę tu być. Z rozgranicze-
niem obowiązków bywało trudno, dlatego kiedy tylko
miałam okazję, starałam się wykorzystać czas spędza-
ny bezpośrednio w szkole. Z pewnością pomocne było
również dzielenie się z przyjaciółmi niektórymi obo-
wiązkami lub materiałami, które musieliśmy przygo-
tować.

-  Czy uważasz, że te trzy lata nauki w naszym li-
ceum wniosły coś ważnego do twojego życia? Czy
odcisnęły jakiś  trwały ślad na twoim charakterze
bądź zachowaniu?
-  Myślę,  że tak,  ponieważ nasuwają mi  się na myśl
przeżycia,  które na swój  sposób ukształtowały mnie
na  osobę,  którą  teraz  jestem.  Przykładem jest  Teatr
XIII Rzędów, jak i również projekt AIESEC. Nie mogę
pominąć  także działalności w szkolnym radiowęźle,
która stała się źródłem codziennej inspiracji.

-  To bardzo ciekawe. Czy mogłabyś zdradzić nam
sekret, skąd brał się ten niespotykany zapał i zaan-
gażowanie ?  
-  Oczywiście  nie  jest  to  pilnie  strzeżona  tajemnica,
więc w myśl popularnego powiedzenia, że „apetyt ro-
śnie w miarę jedzenia” i tutaj z zaangażowaniem było
bardzo podobnie. Kiedy miałam wpływ na zmienianie
czegoś lub tworzenie czegokolwiek nowego, to przy-
chodziło samo. Zawsze wychodziłam z założenia, że
jeśli chce się żyć w ciekawym otoczeniu, to nie szuka

się  w sobie  chęci,  tylko  czasu  i  materiałów,  aby to
urzeczywistnić.

-  Z pewnością jesteś  osobą,  z  której  można brać
przykład, w związku z tym faktem, czy masz jakieś
kluczowe rady dla młodszych kolegów?
-Cieszcie się czasem, który wam tu został, bo on na-
prawdę szybko mija. Nie zapominajcie w tym wszyst-
kim,  również  o  sobie.  Przygody  
i  wydarzenia,  których  będziecie  częścią,  dołożą  ce-
giełki  do  budowy  "dorosłej  wersji"  was.  
A  matura,  choć  istotna  i  wymagająca  poświęceń,
wciąż jest tylko czystą formalnością.

-  Czy gdybyś miała możliwość zaczęcia etapu lice-
alnego od nowa, to czy nie podjęłabyś innych decy-
zji, bądź zmieniłabyś swoje priorytety? 
-  Z  perspektywy  czasu  zawsze  ma  się  ochotę  coś
zmienić. Staram się jednak nie analizować tego, co już
miało  miejsce.  Przeszłość  to  przeszłość  
i pozwólmy jej nią być. Mam w pamięci wiele pomy-
słów,  których  nie  zdążyłam  zrealizować  
w szkole, jednak z  cichą nadzieją liczę na to, że wra-
cając  jako  absolwent  zobaczę  je,  urzeczywistnione
przez innych uczniów Zośki.

- Odwołując się do twoich słów „Przeszłość to prze-
szłość i pozwólmy jej nią być”, z ogromną ciekawo-
ścią patrzę na twoje plany na przyszłość. Czy mo-
głabyś nam je zdradzić?
- Planuję studia na kierunku: realizacja dźwięku. Bez
wątpienia poświęcę też więcej czasu na rozwój siebie,
czy to w sferze językowej, czy artystycznej.

-  Jedyne,  co  mi  zostało,  to  trzymać  kciuki,  żeby
wszystkie  twoje  plany  na  przyszłość  się  urzeczy-
wistniły, a przede wszystkim, żebyś zawsze była tak
wspaniałą, zaangażowaną i pozytywną osobą, jaką
jesteś. Pragnę ci podziękować za udzielenie mi tego
wywiadu,  była  to  naprawdę  przyjemna  
i inspirująca rozmowa.
- Ja też pragnę jeszcze raz podziękować za to, że mo-
głam  się  wypowiedzieć  i  podzielić  moją  historią.
Chciałabym również podziękować wszystkim pracow-
nikom, nauczycielom i  uczniom LXXXVI Liceum za
to, że przez te trzy lata byli dla mnie wsparciem, inspi-
racją i  najzwyczajniej mówiąc, przyjaciółmi.

 
Wywiad przeprowadziła Karolina Jędrzejak 
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Największe w Warszawie 
spotkanie miłośników książek 

W dniach 17-20 maja 2018 na Stadionie PGE 
Narodowy odbyła się 9. edycja Warszawskich 
Targów Książki. Gościem specjalnym 
tegorocznych targów była Francja, dzięki czemu 
poza bogatą ofertą książek francuskich osoby 
odwiedzające targi miały możliwość 
uczestniczenia w wielu spotkaniach autorskich, 
wystawie fotografii oraz prezentacji filmu. 
W tym roku znowu pobity został rekord w ilości 
osób odwiedzających targi, a było ich ok. 83 500.
Podczas trwania wydarzenia na Stadionie można 
było odwiedzić stoiska 802 wystawców z 32 
krajów świata, do których należeli poza Polską: 
Afganistan, Argentyna, Austria, Belgia, Białoruś, 
Bułgaria, Brazylia, Chiny, Tajwan, Francja, 
Gruzja, Hiszpania, Niemcy, Korea Południowa, 
Rumunia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone 
i wiele innych. 

W przygotowanej przez organizatorów ofercie 
edukacyjnej wzięło udział bezpłatnie blisko 300 
przedszkoli i szkół, co oznacza, że w ciągu 
pierwszych dwóch dni (czwartek i piątek) 
w spotkaniach uczestniczyło prawie 9 tys. 

przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych razem z opiekunami. 
Dokumentowaniem wydarzenia zajmowały się 
media  (830 przedstawicieli prasy, telewizji, radia 
i portali internetowych) oraz ponad 700 blogerów,
do których miałam zaszczyt należeć. 
Na PGE Narodowym spotkać można było 1010 
twórców: autorów, ilustratorów, tłumaczy 
i przedstawicieli świata kultury oraz uczestniczyć 
w prawie 1,5 tys. propozycji programowych: 
spotkaniach autorskich, debatach, konferencjach 
czy warsztatach. 

Dane mówią same za siebie. Stadion Narodowy 
w czasie trwania targów odwiedziły tysiące osób, 
a kolejki do kas po bilety ciągnęły się dobre 
kilkanaście metrów. Podobnie wyglądały kolejki 
do autorów, którzy podpisywali swoje książki - 
w niektórych można było stać nawet ponad 
godzinę (pozdrawiam osoby, które podobnie jak 
ja czekały ma możliwość rozmowy 
z Remigiuszem Mrozem, Olgą Tokarczuk oraz 
Katarzyną Bereniką Miszczuk), ale było warto.
Dla mnie osobiście Warszawskie Targi Książki co
roku są okazją do poznania nowych, ciekawych 
ludzi, których łączy wspólna pasja - miłość do 
książek. Nasze rozmowy w kolejkach na rozmaite
tematy okołoksiążkowe będę pamiętać chyba do 
końca życia.

Następna edycja WTK odbędzie się 23-26 maja 
2019 r. Do zobaczenia! 

Paulina Piecuch

Źródło: http://www.targi-ksiazki.waw.pl
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VIII  EDYCJA KONKURSU WOLSKICH

GAZETEK SZKOLNYCH

Dnia 05.06.2018  w związku z VIII edycją konkursu
Wolskich  Gazetek  Szkolnych,  na  terenie   XXX
Liceum Ogólnokształcącego im.  Jana Śniadeckiego  
w  Warszawie  odbyło  się  wręczenie  nagród  
i  wyróżnień  dla  biorących  w  nim udział  zespołów.
Organizatorami corocznego już konkursu było wyżej
wymienione  liceum.  Wydarzenie  rozpoczęło  się  
o godzinie dwunastej wystąpieniem dyrektora szkoły,
mającym  na  celu  powitanie  przybyłych
przedstawicieli wolskich placówek edukacyjnych, jak

 
i  przedstawienia  uczestnikom  honorowych  gości,
którzy mieli możliwość zasiadać w tegorocznym jury.
Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe:
szkoły  podstawowe  i  szkoły  ponadpodstawowe.  
W  kategorii  szkół  ponadpodstawowych   zespół
redaktorski  z  LXXXVI  Liceum Ogólnokształcącego
im.  Batalionu  "Zośka"   pod  opieką  pani  Urszuli
Karolewskiej  i  pani  Anny  Szymczak  zajął  trzecie
miejsce.  Nie obyło się bez wielu pochwał za ciężką
pracę uczniów, jak i nauczycieli, którzy mają okazje
uczestniczyć przy tworzeniu „Świata według Zośki”

Karolina  Jędrzejak

Na fotografii skład redaktorski; od lewej 
Pani Urszula Karolewska, Sylwia 
Romanowska kl.2C, Karolina Jędrzejak 
kl.2C, Paulina PiecuchP kl.2A

Z życia szkoły

Najpopularniejsze miejsca na wakacje w Polsce

1. Warmia i Mazury 2. Roztocze 3. Gdańsk 4. Dolny Śląsk 
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Polska  jest  bardzo  zróżnicowana  pod  względem
geograficznym.  Na północy morze  oraz pojezierza,  
a na południu góry. To sprawia, że Polska jest krajem
atrakcyjnym turystycznie. W tym artykule przedstawię
najpopularniejsze  i  najpiękniejsze  miejsca  w  Polsce
oraz te najbardziej oblegane w wakacje. 

Warmia i Mazury 
Inaczej  nazywane  “Krainą  Tysiąca  Jezior”  to
niezaprzeczalnie  jedno  z  najpiękniejszych  miejsc  
w Polsce. 
Tym, co decyduje o atrakcyjności tej krainy, są liczne
jeziora  w  sąsiedztwie  lasów,  duża  ilość  pomników
przyrody i rezerwatów. To tam znajduje się największe
jezioro w Polsce, czyli Jezioro Śniardwy. 
Miasta, które cieszą się popularnością to: Mikołajki,
Węgorzewo,  Giżycko,  Ruciane-Nida.  Region  ten
wyróżnia się pod względem fauny, bowiem nazywany
jest “ptasim rajem”. Gatunki żyjące w tym rejonie to
m.in.  głuszec,  dzięcioł,  sójka,  kormoran,  żuraw,
orzechówka, cietrzew. Warto również wspomnieć, że
na  Warmii  i  Mazurach  znajdziemy liczne  zabytki,  
np. kościoły i zamki krzyżackie. 

Orzechówka
birdwatching.pl

Jezioro Śniardwy
http://fotowojcik.pl

Roztocze
Roztocze to pasmo pagórków  rozciągających się od
Kraśnika po Lwów na Ukrainie. Możemy je podzielić
na  trzy  mniejsze  części:  Roztocze  Zachodnie,
Wschodnie,  które  w  większości  znajduje  się  na
Ukrainie oraz Środkowe. Liczne szlaki turystyczne,
rezerwaty  przyrody  oraz  puszcze  sprawiają,  że
miejsce  to  chętnie  odwiedzane  jest  przez  turystów.
Jest  to  jednocześnie  teren  o  największym  rocznym
nasłonecznieniu. Tamtejszy klimat ma cechy klimatu
kontynentalnego.  Lata  są  suche  i  gorące,  a  zimy
mroźne. 
Będąc  na  Roztoczu  warto  odwiedzić  miasto
Szczebrzeszyn, które słynie z budowli sakralnych oraz
pomników chrząszczy. 

Pomnik chrząszcza w Szczebrzeszynie, 
l  ubelskierowerem.pl

Koniki polskie zamieszkujące Roztoczański Park 
Narodowy
pl.kon.wikia.com

Wakacje nad morzem
Do  najpopularniejszych  miast  nad  morzem  należą:
Hel,  Międzyzdroje,  Ustka,  Władysławowo,  Łeba,
Trójmiasto  (Gdańsk,  Gdynia,  Sopot)  i  Kołobrzeg.
Istotną  cechą  tych  miast  jest  wysoko  rozwinięta
infrastruktura turystyczna i mała odległość od morza.
Trzeba jednak przyznać, że w sezonie letnim miasta te

http://fotowojcik.pl/
https://lubelskierowerem.pl/
https://lubelskierowerem.pl/
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stają się zatłoczone. Na szczególną uwagę zasługuje
Gdańsk. 
Będąc  w  Gdańsku  nie  możemy  pominąć  Dworu
Artusa,  Starego  Miasta  i  Westerplatte.  Możemy się
również wybrać do licznych muzeów, m.in. Muzeum
Bursztynu,  Muzeum  II  Wojny  Światowej,  Muzeum
Narodowego.  Warto  zaznaczyć,  że  Gdańsk  jest
miastem  portowym,  a  infrastruktura  morska  dodaje
temu miastu niepowtarzalnego uroku. 

Miasto Gdańsk 
wieliczko.com.pl

Dolny Śląsk
Dolny Śląsk to nie tylko kopalnie. Mało kto wie, że
jest to region wygasłych wulkanów. Najbardziej znany
nich  to  Ostrzyca,  znajdująca  się  na  Pogórzu
Kaczawskim. 
Miasta, które warto odwiedzić na Dolnym Śląsku to:
Wałbrzych, Wrocław, Jelenia Góra i Świdnica. 
Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej
stanowi  jedną  z  najpiękniejszych  atrakcji
turystycznych  tego  regionu.  Na  tym  obszarze
znajdziemy  mnóstwo  pięknych,  historycznych
budowli.  Obowiązkowo  należy  odwiedzić  Pałac
Wojanów i Zamek Karpniki. 
Spragnieni górskich wędrówek również znajdą coś dla
siebie,  bowiem  na  południu  Dolnego  Śląska  leżą
Sudety. To tam znajdują się Karkonosze z najwyższym
szczytem Sudetów - Śnieżką, Błędne Skały w Parku
Narodowym Gór Stołowych i Jaskinia 
w Kletnie. Dla miłośników przyrody obowiązkowym
miejscem zwiedzania jest Karkonoski Park Narodowy
i Park Narodowy Gór Stołowych. 

Jaskinia Niedźwiedzia
polskieszlaki.pl

Pałac Wojanów
palac-wojanow.pl

Sylwia  Romanowska  
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Wakacje w wielkim mieście

Wakacje  zbliżają  się  wielkimi  krokami.  Większość
Twoich  znajomych  już  wybrała  kierunki  podróży  
i tylko Ty zostajesz w domu? Nic straconego. Oto kil-
ka propozycji, jak możesz wykorzystać ten czas, bę-
dąc w miejscu zamieszkania:

1. Spędź więcej czasu z bliskimi
Rok szkolny to czas,  w którym jesteśmy zabiegani  
i nie zawsze możemy znaleźć czas na chwilę z rodziną
czy przyjaciółmi.  Wakacje to idealny moment na to,
by zadzwonić  do  przyjaciół  z  dawnych  lat,  spędzić
więcej czasu z rodzeństwem, porozmawiać 
z mamą i tatą. 

2. Odkryj nowe miejsca swojego miasta
Wykorzystaj piękną pogodę i udaj się na spacer w nie-
znane  Ci  dotąd  miejsca  swojego miasta.  To  idealna
okazja dla pasjonatów fotografii czy malarstwa, by za-
inspirować się i stworzyć coś wspaniałego. 

3. Wykorzystaj możliwości, jakie daje miasto
Muzeum, kino, galeria sztuki, skatepark - to tylko kil-
ka miejsc, które możesz odwiedzić. Lato to również
czas kina plenerowego, które organizowane jest naj-
częściej w parkach. Aktywnych zachęcam do skorzy-
stania z akcji „Lato w mieście”, w ramach której za
darmo można wejść na basen czy inne obiekty sporto-
we. 

4. Znajdź w sobie pasję
Możliwe, że od dawna chciałeś zacząć rozwijać swoje
pasje albo spróbować czegoś nowego, ale nie miałeś
na to czasu. 

5. Nadrób zaległości
Jest czas na przyjemności,  jest  i  czas na obowiązki.
Może jest coś, czego nie do końca rozumiesz lub nad
czym musisz popracować? Warto poświęcić chociaż 

30  minut  dziennie,  by  nadrobić  zaległości  
z przedmiotów, które chcemy zdawać na maturze.

6. Zdobądź doświadczenie... i pieniądze
W internecie znajdziemy mnóstwo ofert pracy. Może
nie  tej  wymarzonej i  lukratywnej,  ale  pozwoli  Ci  to
odłożyć na drobne wydatki, odciążyć budżet domowy
i uatrakcyjni Twoje CV. 

7. Praca w schronisku dla zwierząt
Liczba wolontariuszy w schroniskach, w przeciwień-
stwie do liczby zwierząt, nie rośnie. Dlatego wciąż po-
szukiwane są osoby chętne do wyprowadzania psów
na spacery. Propozycja idealna dla miłośników futrza-
ków. Warunkiem jest ukończenie 18 lat lub zgoda ro-
dziców. 

8. A gdy wakacje dobiegają końca... 
Pomyśl o tym, co sprawia Ci trudność w roku szkol-
nym.  Masz problemy ze wstawaniem rano,  przez co
często się spóźniasz? Nie umiesz się zorganizować lub
nie masz odpowiedniego miejsca w pokoju do nauki?
Kup wcześniej książki i zeszyty, by uniknąć nieprzy-
gotowań już na początku roku. Zagospodaruj miejsce
w pokoju, by sprzyjało nauce i zadbaj o porządek. 
W organizacji  czasu pomoże Ci kalendarz, karteczki
lub tablica, na której będziesz zapisywał najważniej-
sze informacje i daty. To na pewno ułatwi Ci pracę  
w przyszłym roku szkolnym! 

Jak  widzicie,  miasto  daje  dużo  możliwości.
Wakacje w mieście nie oznaczają wakacji straconych.
Życzę  wszystkim  udanych  i  słonecznych  miesięcy
beztroski!

Sylwia Romanowska 

 Rok szkolny powoli dobiega końca i już za kilka ty-
godni będziemy cieszyć się wakacjami. Rozpoczyna 
się lato i przepiękny czas w roku, w którym można 
wypocząć i naładować baterie. Pogoda cieszy nas sło-
necznymi dniami i już zaczynamy planować 
wyjazdy, żeby zwiedzać nowe miejsca, wylegiwać się 
na plaży, podróżować, poznawać nowych ludzi  itp.   

 Ale to wszystko jeszcze przed nami, ponieważ czeka 
nas jeszcze kilka tygodni pracy. Dlatego, żeby umilić 
ten czas,  proponuje listę miejsc, które są idealne do 
urządzenia pikniku. Bo komu z nas nie marzy się re-
laks na łonie przyrody, pośród zapachu świeżych 
kwiatów, szumu drzew, śpiewu ptaków, z ulubioną 
przekąską w ręce?

5 MIEJSC W WARSZAWIE, GDZIE MOŻNA 
ZORGANIZOWAĆ PIKNIK
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„Martwa strefa”- Stephen King

"Wszyscy robimy,  co  możemy,  i  to  musi  wystarczyć...  
a nawet jeśli nie wystarczy, i tak musi wystarczyć. Nigdy
nic nie tracimy, Saro. Nic, czego nie można odzyskać."

John Smith jest młodym nauczycielem angielskiego. Może
nazwać się człowiekiem szczęśliwym: jest lubiany przez
uczniów, ma wspaniałą dziewczynę - Sarę i rodziców, 

można sądzić więc, że nie stanie mu się
nic złego... do czasu. W przeddzień Hal-
loween wybiera się razem z Sarą do we-
sołego  miasteczka,  w  którym  wygrał
znaczną  sumę  pieniędzy  i  postanawia
wrócić do domu taksówką. Po tej podró-
ży  czas  stanął  dla  niego  w  miejscu  na
prawie pięć lat: czołowe zderzenie z in-
nym samochodem,  śmierć  tamtego kie-
rowcy  oraz  taksówkarza,  śpiączka
Johnny'ego.
Przez te lata świat całkowicie się zmie-
nił:  zarówno  ten  wielki,  w  którym  już
kilkakrotnie  zmienił  się  prezydent  Sta-
nów Zjednoczonych,  pojawiło się  mnó-
stwo nowych wynalazków, nowa muzy-
ka,  jak  i  mały,  prywatny  świat
Johnny'ego: Sara wyszła za mąż i urodzi-
ła syna, jego matka wpadła w obsesję re-
ligijną  i  zachorowała  na  nadciśnienie...
Ponadto  nauczyciel  odkrywa  u  siebie

Park Mokotowski
Swoją listę postanowiłam zacząć od chyba najbardziej
popularnego obszaru do piknikowania. Jest to ogrom-
ny zielony teren,  gdzie oprócz wspaniałego odpo-
czynku można też pojeździć na rolkach i pobiegać, 
dzięki wielu trasom.

Fort Bema
Bemowo jest zieloną i dość spokojną dzielnicą. Fort 
Bema jest malownicza przestrzenią. Na zielonych 
wzgórzach fortu można zrobić mały piknik. Znajduje 
się on w okolicach ul. Gen. Maczka i ul. Powstańców 
Śląskich. 

Agrykola
To znakomite miejsce na wypad ze znajomymi oraz 
zwierzakami. Duże terytorium umożliwia granie we 
frisbee, czy badmintona. To miejsce chętnie odwie-
dzane przez wielu, więc można też poznać nowe oso-
by.

Las Młociny
Nazywany również Parkiem Młocińskim, usytuowany
pomiędzy ulicami Papirusów, Pułkową, Dziwożony 

i lewym brzegiem Wisły, w dzielnicy Bielany. Jest to 
bardzo rozległa powierzchnia, która doskonale się na-
daje do pikniku z grillem. Ponadto po pikniku można 
urządzić przechadzkę po lesie lub posiedzieć na brze-
gu Wisły.

Park Skaryszewski
Park Skaryszewski na Pradze to świetnie miejsce do 
piknikowania, które jest szczególnie interesujące dla 
mieszkańców prawobrzeżnej części Warszawy. Park 
Skaryszewski od lat 70. jest wpisany w rejestr zabyt-
ków.

Plaża nad Wisłą
Jeżeli nie chcecie piknikować w Parku, a interesuje 
Was bardziej nadmorski klimat - świetnym miejscem 
do plażowania i pikniku są piaszczyste brzegi Wisły. 
Jest to malowniczy i przytulny teren, który swoim 
urokiem zapowiada nadchodzące wakacje.

Weronika Bratiichuk
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pewne nietypowe zdolności: potrafi widzieć przy-
szłość i  przeszłość,  ale  czy ich źródłem aby na
pewno są powypadkowe uszkodzenia mózgu? 

"Martwa strefa" to zapierający dech w piersiach
thriller z elementami fantastyki. Akcja toczy się
bardzo szybko, praktycznie nie dając czytelniko-
wi wytchnienia aż do ostatnich stron. 
W powieści przebijają się trzy, na pozór średnio
związane ze sobą historie, powiązane z konkret-
nymi osobami. Jedna z nich, najbardziej rozbudo-
wana,  dotyczy  oczywiście  John'a,  a  pozostałe
dwie  są  wplatane  w treść  bardzo  sporadycznie,
żeby po pewnym czasie skrzyżować się z główną
osią fabularną i są one związane z Gregiem Still-
sonem - nie do końca zrównoważonym mężczy-
zną chcącym zaistnieć w świecie  polityki  oraz  
z tajemniczym mordercą, którego imienia nie po-
znamy od razu, ale w zamian odkryjemy historię
jego życia. 

Charakterystyczną  cechą  powieści  Stephena
King'a  jest  bardzo dokładne opisywanie  miejsc,
zdarzeń  i  bohaterów  oraz  tworzenie  świetnych
portretów psychologicznych, i dlatego nawet nie-
wiele  znacząca  dla  fabuły  postać  jest  barwna  
i godna zapamiętania. Podobnie dzieje się także  
w tej książce. 

„Martwa strefa” to powieść zdecydowanie warta
polecenia. Jest to pozycja, z którą powinien zapo-
znać się każdy miłośnik thrillerów, ale też fanta-
styki i science fiction. 

Paulina Piecuch

Źródło: mój autorski blog http://otwarte-
wrota.blogspot.com

Kot
- Kota wczoraj kupiłem.
- A czemu?
- Żona boi się myszy.
- Macie w domu myszy?
- Przedwczoraj przyniosłem.
- Przyniosłeś myszy do domu? Po co?
- Zawsze chciałem mieć kota.

Czekolada
- Jak się nazywa czekolada wysłana mailem?
- E – Milka!

Lód
- Dlaczego lód się topi?
- Bo nie umie pływać.

Globus
- Skąd wiadomo, że Ziemia jest okrągła?
- Wystarczy spojrzeć na globus!

Uśmiechnij się, proszę! 
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Znajdziecie nas również w zakładce

 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

Sezon owocowy – pyszny i zdrowy

Nadchodzą coraz cieplejsze dni i każdy  na pewno nie raz 
myślał o tym, jak schłodzić swój organizm. Czas letni obfituje 
w świeże owoce, które dostarczają nam niezbędnych witamin.  
Z tej okazji przygotowałam cztery pomysły na taki deser, który 
będzie zarówno dobry, zdrowy i orzeźwiający.  Desery te nie 
tylko sprawdzą się w domowym zaciszu, ale także np. na letnim
przyjęciu. Ich przygotowanie trwa krótko, dzięki czemu 
możemy w krótkim czasie się ochłodzić i zjeść coś słodkiego.  
(Przepisy przygotowane są z myślą o jednej osobie. 
W przypadku większej ilości osób trzeba przygotować więcej 
składników.

Składniki: owoce (według własnego wyboru) np.: jabłka, 
truskawki, pomarańcze itp. , jogurt, cukier, lód.
Potrzebne rzeczy: blender, nóż
Przygotowanie: Umyj i obierz owoce. Następnie zmiksuj je
w  blenderze.  Potem  dodaj  trochę  jogurtu,  cukru  i  lodu
(według uznania) i zmiksuj ponownie.

Składniki: truskawki (można dodać też inne owoce 
np. borówki), bita śmietana lub jogurt naturalny 

Przygotowanie: Umyj truskawki i obierz z szypułek. 
Następnie pokrój owoce na mniejsze kawałeczki. 
Włóż je do pucharka i polej bitą śmietaną.

http://popoludniewkuchni.blogspot.com/2013/04/truskawki-z-bita-smietana-i-bezami.html

Truskawki z bitą śmietaną

Potrzebne rzeczy: 
pucharek do deserów, nóż

http://popoludniewkuchni.blogspot.com/2013/04/truskawki-z-bita-smietana-i-bezami.html

Klaudia Tembłowska-Surowieckaika

http://www.zoska.waw.pl/
http://popoludniewkuchni.blogspot.com/2013/04/truskawki-z-bita-smietana-i-bezami.html
http://popoludniewkuchni.blogspot.com/2013/04/truskawki-z-bita-smietana-i-bezami.html

