
 

  

Słowo do czytelnika… 

O 
ddajemy do Waszych rąk pierwszy numer pisma, w którym 

znajdziecie wybrane informacje dotyczące życia naszej Szkoły, 

Waszych zainteresowań, twórczości i osiągnięć. Otwieramy 

nasze łamy dla wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi pasja-

mi, dokonaniami, pomysłami twórczymi. Chcemy pisać o kulturze mło-

dzieżowej i o tym wszystkim, co może Was zainteresować. Wierzymy, że 

zbierając słowo do słowa będziecie dobrze się bawić, a z zabawy czer-

pać przyjemność i satysfakcję. 

Zapraszamy więc wszystkich do współpracy i czekamy na Wasze propozycje. 

Redakcja  

W numerze: 

Co powie Błażej? Co powie Błażej? ––  wywiad wywiad 

z Błażejem Ostrowskimz Błażejem Ostrowskim  

Co to jest mangaCo to jest manga, , czyli ta-czyli ta-

jemnice japońskiego komiksujemnice japońskiego komiksu  

Obóz Obóz ––  „przestraszne” opowia-„przestraszne” opowia-

danie kryminalne Michała P.danie kryminalne Michała P.  

Wolała śmierć niż wstyd Wolała śmierć niż wstyd ... ... 

––  hiphip--hop przeciw przemocy hop przeciw przemocy   

Wywiad z Rzecznikiem Wywiad z Rzecznikiem 

Praw Ucznia Praw Ucznia   
——  Panią mgr B. BolekPanią mgr B. Bolek  

Recenzje teatralne Recenzje teatralne Koła 

Miłośników Teatru  

Co powie Błażej? Co powie Błażej?   
Rozmowa ze zwycięzcą XXVIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej 
i Kartograficznej oraz stypendystą Prezesa Rady Ministrów  
- Błażejem Ostrowskim z kl.IV g 

Kasia: Błażeju, czy zdradzisz nam, jak udało Ci się tak dobrze przygotować do 

Olimpiady? 

Błażej: To proste. Regularna nauka, Koło Geodezyjne, gdzie przerabialiśmy zadania, 

powtórka wieczorem przed Olimpiadą. No i oczywiście stała pomoc nauczycieli 

przedmiotów geodezyjnych. 

K: Czy trudno było zwyciężyć? Jak oceniasz poziom pytań, przygotowanie in-

nych uczestników? 
B: Poziom pytań był bardzo wysoki, spoza zakresu nauczania. Zadania i testy były 

naprawdę trudne. Sam nie wiem, jak mogłem wygrać (uśmiech). 

K.: Byłeś chyba bardzo zaskoczony. 

B.: Tak to było duże zaskoczenie, już po zakwalifikowaniu się do pierwszej dziesiąt-

ki. Miałem wtedy pewne obawy przed walką z o rok starszymi kolegami, ale udało się! 
(Ciąg dalszy na stronie 2) 

W 
 języku japońskim słowo 

„manga” oznacza mniej wię-

cej tyle, co „niepohamowane 

obrazy” lub „humorystyczne obrazki”. 

Wymyślił ją Katsushika Hokusai (1760 -

1849), mistrz drzeworytu przełomu 

XVIII – XIX w. oraz twórca pierwszej 

mangi o tytule „Hokusai Manga”.  

W skrócie można powiedzieć, że manga 

to komiks pochodzący z Japonii. Jest 

jednak kilka wyraźnych różnic między typowym komiksem a mangą. Polegają one 

głównie na kolorystyce oraz układzie kadrów. Typowa manga, w tonacji  czarno - białej, 

przez wiele osób uważana jest za nieatrakcyjną. A tak naprawdę Japończycy, będący mi-

strzami w swoim fachu, za pomocą samych odcieni szarości potrafią przedstawić o wie-

le więcej niż niejeden komiks wydany w pełnej palecie barw.  

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

B 
ył ciepły letni wieczór. 

Kropił deszcz, a ja 

siedziałem na parapecie 

i marzyłem, marzyłem o tym, co będę 

robił na tych wakacjach. Po chwili 

zeskoczyłem z okna i podążyłem 

w stronę łóżka, gdzie co wieczór 

czytam. Książka była naprawdę 

ciekawa, skończyłem czytać dokładnie 

o godzinie 3:00. Podobno to czas 

demonów. Pora ta jest odwrotna do 

pory zmartwychwstania Chrystusa, lecz 

godzina również 3 (15). Zasnąłem... 

*** 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Obóz 
Opowiadanie kryminalne 

Co to jest manga? 
Tajemnice japońskiego komiksu  

Wierząc w moc słów, życzy-
my Wam, naszym czytelni-

kom, aby nadchodzącym 

Świętom Bożego narodzenia 
towarzyszyły tylko słowa 

ciepłe i szczere. 
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K.: Słuchaj, czy w tej gorącej atmos-

ferze olimpijskich zmagań był czas 

na chwilę relaksu? 

B.: Oczywiście. Zwiedzaliśmy Opatów, 

miejscowość, w której odbywał się fi-

nał Olimpiady. Jedną z miejscowych 

atrakcji było Muzeum Geodezji i Kar-

tografii, gdzie oglądaliśmy stare przy-

rządy geodezyjne, wyglądające na-

prawdę kosmicznie, np. szafa 3 x 3 m, 

z której wystawały jakieś okularki i kil-

ka pokręteł, służąca kiedyś prawdopo-

dobnie do... (tu Błażej stwierdził, że 

wie, o co chodzi, ale niewtajemniczeni 

tego nie zrozumieją). W wolnym czasie 

można też było pograć w ping – ponga, 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
nawiązać znajomości z innymi uczest-

nikami Olimpiady z całej Polski. At-

mosfera bowiem, mimo rywalizacji, 

była bardzo przyjazna. Aha, w świetli-

cy oglądaliśmy jeszcze relacje z piłkar-

skich mistrzostw świata. 

K.: No, nareszcie się, kolego, rozga-

dałeś. Słowem luzy. Myślę, że uda ci 

się zachęcić wielu kolegów do starto-

wania w tego rodzaju imprezach. 

B.: Naprawdę warto. Czasem decyduje 

przypadek, łut szczęścia. Mimo to, 

trzeba się solidnie przygotować. 

K.: Koledzy z klasy pewnie zazdro-

ścili ci... 
B.: Nic podobnego, cieszyli się z moje-

go sukcesu, bo wiedzieli, ile na niego 

pracowałem już od pierwszej klasy. 

Cieszę się, że trafiłem do tej szkoły, na 

kierunek geodezyjny. A złożyłem do-

kumenty razem z kolegą, który ma  w 

rodzinie geodetów. Od tego się zaczę-

ło. Startowałem też do kilku liceów. 

Los poprowadził inaczej. 

K.: I chyba dobrze... 

Jako laureat Olimpiady otrzymałeś 

indeks na uczelnie wyższe. Czy to 

oznacza, że w tym roku możesz sobie 

odpuścić przedmioty zawodowe? 

B.: Chyba żartujesz. Nic z tego.  Chcę 

mieć dobre świadectwo oraz nauczyć 

się jeszcze wielu rzeczy zanim pójdę na 

studia, a wybrałem Uniwersytet War-

mińsko – Mazurski w Olsztynie, Wy-

dział Geodezji i Kartografii, ale przede 

mną jeszcze matura ... 

K.: Błażej, z tego, co wiem mieszkasz 

w niewielkiej miejscowości Porosły, 

skąd dojeżdżasz do szkoły. Jak tam 

przyjęto wiadomość o twoich sukce-

sach? 

B.: Bardzo pozytywnie, cała rodzina i 

znajomi byli bardzo dumni. Jako cieka-

wostkę dodam, że moi rodzice lubią 

fantazjować, dlatego jako drugie nadali 

mi rzadko spotykane, ale znane z po-

wieści Henryka Sienkiewicza, imię 

Onufry. 

K.: No i jak do tej pory przynosi ci 

ono szczęście. A powiedz mi Błażej 

 na koniec, czym interesujesz się po-

za, oczywiście, geodezją? 

B.: Od czterech lat trenuję brazylijską 

sztukę walki połączoną z tańcem 

 i muzyką o nazwie capoeira. 

K.: Ale to już chyba temat na następ-

ny wywiad, a na razie dziękuję za 

rozmowę i powodzenia w przyszłości. 

 

Rozmawiała  

Kasia Ostapczuk 

Co powie Błażej? 
Rozmowa ze zwyciężcą XXVIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i 
Kartograficznej oraz stypendystą Prezesa Rady Ministrów - Błażejem 
Ostrowskim z kl.IV g 

Pierwszy szkolny konkurs fotograficzny rozstrzygnięty! 

Za najlepsze jury uznało zdjęcia wyko-

nane przez Magdalenę Tarnowską  

z kl. II L. 

Wyróżnienia otrzymali Ernest Bartule-

wicz, Kamil Gubicki, Iwona Koniuch, 

Robert Rogoziński i Michał Purwin. 

Serdecznie gratulujemy. 

Zapraszamy do zwiedzenia pokonkur-

sowej wystawy zdjęć w bibliotece 

szkolnej. 

Zdjęcia laureatki konkursu - Magdy Tarnowskiej 

W pierwszej lidze 
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Lektury nie takie straszne 
Recenzja „Mistrza i Małgorzaty” Michała Bułhakowa 

K 
toś mi ostatnio powiedział, że 

książki mówią więcej niż 

słowa wypowiedziane wprost. 

Ta sama osoba powiedziała również, że 

nie należy rozumieć wszystkiego w 

sposób oczywisty, ale niemal we 

wszystkim dopatrywać się głębszego 

sensu. Istotnie, tak właśnie jest.  

Ten ktoś zasugerował mi, że 

odpowiedzi na wszystkie moje pytania 

zawarte są w „Mistrzu i Małgorzacie” 

M. Bułhakowa. Zaczęłam czytać... – to, 

co przeczytałam przeszło moje 

najśmielsze oczekiwania.... 

„Mistrz i Małgorzata” to nie tylko 

utwór o potędze i władzy, jaką ma sza-

tan, nie tylko dzieło ukazujące wielką 

miłość kochanków, których ani czas, 

ani śmierć nie rozłączyła, nie tylko ob-

raz kobiety, która w obliczu miłości 

potrafi sprzedać duszę diabłu, byleby 

odzyskać swojego Mistrza. „Mistrz i 

Małgorzata” to przede wszystkim real-

ny świat, autentyczni ludzie i prawdzi-

we uczucia. Każdy z nas znajdzie w tej 

książce rolę dla siebie. Być może czy-

tając uświadomimy sobie, iż jesteśmy 

Wolandem, dowcipnym kotem Behe-

motem, a może tytułową Małgorzatą...? 

Czy nie ciekawiej czyta się dzieło wie-

dząc, że właściwie chodzi o nas sa-

mych, nie niecierpliwiej czeka się koń-

ca przeczuwając, że wyczyta się w nim 

odpowiedź na pytanie: „Czego chcę” ? 

„Mistrz i Małgorzata” wywołuje w 

czytelniku potężną mieszaninę myśli, 

które krążą wokół różnych wątków tej 

powieści. Ukazuje rzeczy ponadczaso-

we, uczucia ponad wszelkimi granica-

mi. Pokazuje, że miłość, bez względu 

na to, kto ją wspiera, diabeł czy Bóg, 

jeśli będzie prawdziwa, będzie szczę-

śliwa, chociażby kochankowie byli ra-

zem w piekle. Być może właśnie po to 

warto żyć? Dla tego ponadczasowego 

uczucia, które nic prócz szczęścia i by-

cia razem nie ma na celu. 

Książka zrobiła na mnie wrażenie 

nie tylko dlatego, że śledziłam w niej 

siebie samą, ale także za przyczyną 

swej magii. To coś, czego najpiękniej-

sze i najbardziej wyszukane słowa nie 

są w stanie dogłębnie opisać. Treść 

wnika w świadomość odbiorcy. Czło-

wiek zatraca się w niej, uzależnia i gdy 

się kończy, żałuje że nie ma dalszego 

ciągu. Perfekcyjne opisy nastrojów, 

otoczenia, przyrody, wyglądu bohate-

rów, dynamiczna akcja – o to wszystko 

autor zadbał z nienaganną dokładno-

ścią.  

Utwór wciąga do swego wnętrza, 

wnika w myśli i hipnotyzuje do tego 

stopnia, że nawet przerywając czytanie 

i wracając do codziennych obowiąz-

ków, myślami jesteśmy z literackimi 

bohaterami, zastanawiając się w głębi 

serca, kim oni dla nas są. w „Mistrzu i 

Małgorzacie” są łzy, magia, krew, roz-

pacz, szczęście, miłość, groteska, gro-

za, krzyk i szept jednocześnie. Dzieło 

łączy w sobie dobro i zło, które współ-

istnieją w niemal idealnej harmonii. 

Ukazuje miłość i diabelskie cele, które 

uzależnione są jedno od drugiego, nie 

mogąc bez siebie egzystować. Słyszy-

my głośny krzyk Małgorzaty i niemal 

szept Mistrza, którzy, mimo to iż w za-

sadzie są przeciwieństwami, przenikają 

się wzajemnie i uzupełniają do tego 

stopnia, że jakakolwiek rozłąka spowo-

dowałaby nieopisane męczarnie obu 

stron.  

Książka, jak łatwo się domyślić, po-

mogła mi w znalezieniu odpowiedzi na 

moje pytania. Nasunęła mi również pe-

wien wniosek, którym chciałabym się 

podzielić. Mianowicie, nieważne jest 

czy robimy coś w imię dobra, czy w 

imię zła, czy to, co robimy jest postrze-

gane przez innych jako poprawne, czy 

też nie. Jeśli robimy to w imię miłości, 

prawdziwej miłości – postępujemy 

słusznie.  

Ta historia ciągnie się za czytelni-

kiem na długo po zamknięciu książki.  

W pewnym momencie imiona ludzi 

zmieniają się... i historia zaczyna dziać 

się naprawdę… Mistrz i Małgorzata są 

tuż obok ciebie.  

Martyna Byczkowska  

List otwarty maturzysty do „pierwszaków” 

Sie ma pierwszoklasisto! Przeczytaj, a będziesz wiedział! 

 Dopiero będąc uczniem klasy maturalnej, zdałem sobie sprawę z tego, co mnie ominęło, czego nie zrealizowałem tak 

jak trzeba było. Kiedy byłem w pierwszej klasie, nie przykładałem się do nauki, hulałem, ile dusza zapragnie, czego teraz bar-

dzo żałuję. Obecnie muszę pochłaniać lektury, których nie chciało mi się czytać. Z czasem stwierdziłem, że to bardzo fajna spra-

wa: przeczytać, zrozumieć i umieć – he, he.Trzeba tylko chcieć, a nie czytać, bo pani wymaga, czy też mama każe, ale dla wła-

snej wiedzy. 

Ostatnio nawet rozważałem celowe niezdanie do trzeciej klasy, aby mieć więcej czasu i zdążyć przed maturą nadrobić 

zaległości powstałe z powodu mojej ”głupoty”, na którą złożyło się m. in. czytanie streszczeń, a nie lektur, które przecież tak 

naprawdę uczą nas tzw. obycia i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w jakich sobie radzili, bądź też nie, bohaterowie lektur. 

Książka jest wiedzą pisana, ale nie zawsze trafia do „budowlanego szatana”.  

Na koniec podam przykład z mego życia, a dokładnie z ostatnich miesięcy. Byłem bliski załamania, gdy na maturze prób-

nej pojawił się temat feralnej lektury, której nie czytałem. Ale teraz nie poddam się, będę walczył (przez duże W) ze swoimi za-

ległościami i pójdę śmiało w świat studiów. 

Pierwszoklasiści, nie popełniajcie moich błędów, dbajcie o waszą wiedzę, aby wam pomogła, gdy nadejdzie czas próby. 

Bowiem okres nauki szkolnej to największy skarb, jaki daje nam życie. Mamy tylko chodzić do szkoły i uczyć się. A czeka nas 

niedługo życie dorosłe, pełne trudniejszych rzeczy niż nauka. 

 

 Uczeń klasy maturalnej  

Z kulturą za pan brat 
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Kasia: Została Pani wybrana 

Rzecznikiem Praw Ucznia. Jak widzi 

Pani siebie w tej roli? 

Pani B. Bolek: Moim zadaniem jako 

rzecznika Praw Ucznia będzie 

reprezentowanie  młodzieży w 

uzasadnionych sprawach spornych 

między uczniem i nauczycielem. Nie 

znaczy to jednak, że nie można do 

mnie przyjść z każdym problemem. W 

miarę swoich możliwości będę starała 

się pomóc potrzebującym uczniom.  

K.: Jak Pani sądzi, czy jako 

nauczyciel będzie Pani w stanie 

obiektywnie rozstrzygnąć taki spór? 

P. B. B. : Z pewnością będę się starała. 

Jednak wyzbycie się subiektywizmu 

jest bardzo trudne. Mimo to mam 

świadomość roli, którą pełnię. 

K.: Czy może nam Pani zdradzić, 

jakie są Pani zainteresowania 

niezwiązane z zawodem? 

P. B. B. : Bardzo interesuję się 

psychologią.  

K.: Czy wiedza z tej dziedziny nauki 

pomaga Pani w pracy? 

P. B. B . : Tak, pomaga mi 

nie tylko w pracy, ale również 

w życiu codziennym. Dlatego 

systematycznie uczestniczę 

w szkoleniach, na których 

poruszane są sprawy 

związane z dojrzewaniem 

młodzieży i komunikacją 

międzyludzką.  Roz ma wia my o 

rozwiązywaniu problemów w rodzinie i 

szkole. Jeden z ostatnich kursów 

dotyczył bardzo ważnego problemu – 

zapobieganiu i radzeniu sobie z agresją 

i przemocą wśród uczniów.  

K.: Była pani zaskoczona wyborem 

na Rzecznika Praw Ucznia? 
P. B. B.: Tak, bardzo, ponieważ 

wydawało mi się że, młodzież nie lubi 

narzucanych przeze mnie zasad. 

Okazało się jednak, że uczniowie 

pozytywnie przyjęli wiadomość o tej 

nominacji. 

K.: A jak wyglądają Pani relacje z 

uczniami? 

P. B. B. : Moje kontakty z uczniami są 

typowe „nauczyciel –  uczeń”, 

aczkolwiek uważam, że uczeń ma 

Wywiad z panią mgr Beatą Bolek Wywiad z panią mgr Beatą Bolek   

Rzecznikiem Praw UczniaRzecznikiem Praw Ucznia  

Co w szkole piszczy? 

prawo wypowiadać własne zdanie 

i je bronić. Uczeń musi nauczyć 

się walczyć o swoje prawa, nikt 

za niego tego nie zrobi. 

K.: Czy już kiedyś zdarzyło 

się Pani jako wychowawcy 

bronić praw ucznia? 

P. B. B. : Tak, często mi się to 

zdarzało. Do tej pory zawsze 

miałam wychowawstwo w 

k lasach ,  w  k tó rych 

uczniowie w pierwszych 

latach sprawiali problemy 

wychowawcze. Wspólnie jednak je 

r o z w i ą z y w a l i ś m y .  Z a w s z e 

przywiązuję się do mojej klasy, 

angażuję  emocjonalnie i staram się 

stawać w obronie moich uczniów. 

Jednocześnie jestem surowa wobec 

osób naruszających prawo. 

Uważam, że każdy powinien 

ponosić konsekwencje swoich 

działań. 

K.: Dziękuję bardzo za rozmowę i 

życzę dalszych sukcesów w pracy, 

jak również tego, aby podczas 

swojej dwuletniej kadencji 

musiała Pan jak najrzadziej 

interweniować w konfliktach 

ucznia z nauczycielem. 

Rozmawiała 

 Kasia Ostapczuk 

OBCHODY ROKU JĘZYKA POLSKIEGO W NASZEJ SZKOLEOBCHODY ROKU JĘZYKA POLSKIEGO W NASZEJ SZKOLE  

Przyłączając się do walki z 

wulgaryzmami przeprowadziliśmy 

wśród uczniów naszej szkoły sondę  

na temat: „Dlaczego przeklinam?/

Dlaczego nie przeklinam?”  

Wyniki  sondy 

R 
ok 2006 został ogłoszony 

przez Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej Rokiem Języka Pol-

skiego. Jako szkoła włączyliśmy się w 

jego obchody i podjęliśmy dodatkowe 

działania, aby zwrócić uwagę na funk-

cje, jakie pełni język w życiu współ-

czesnej młodzieży, podkreślić znacze-

nie mowy ojczystej oraz potrzebę jej 

pielęgnowania. To ważne, bo sposób, 

w jaki wypowiadamy się, decyduje o 

tym, jak postrzegają nas inni. 

Tematyka prezentowanych na tere-

nie szkoły wystawek mała skłonić nas 

do przynajmniej częściowej eliminacji 

stosowanych w wypowiedziach wulga-

ryzmów (wystawka ”Słowa, które 

zabijają - rzecz o wulgaryzmach”) 

oraz do częstszego używania słownic-

twa z zakresu kultury osobistej (temat: 

„Magia słów wszech czasów”). Błędy 

językowe popełniane przez młodzież 

naszej szkoły w sposób humorystyczny 

przedstawi wystawka „Język na weso-

ło”. A o tym, że o języku można mó-

wić mądrze, pięknie i z miłością świad-

czą cytaty zaprezentowane na tablicy w 

bibliotece.  

Eliminacje klasowe i szkolne kon-

kursu ortograficznego miały na celu 

uświadomić nam, jak wiele popełniamy 

błędów i że powinniśmy bardziej starać 

się o poprawność ortograficzną.  

Do wypowiedzenia się na temat 

naszego stosunku do sposobu codzien-

nego wysławiania się zaprasza konkurs 

„ >> Nasz język świadczy o nas<<(J. 

Miodek), czyli jak porozumiewają się 

współcześni młodzi ludzie”, a możli-

wość sprawdzenia się w tworzeniu 

krótkich tekstów poetyckich gwarantu-

je Konkurs Poezji Humorystycznej 

„Śmieszne małe co nieco, czyli lime-

rykowe żarty”. 

Uczniom  klas pierwszych zostaną 

zaprezentowane znajdujące się 

w szkolnej bibliotece różne rodzaje 

słowników języka polskiego oraz po-

znają oni zasady korzystania z nich.  

W ramach obchodów Dnia Biblio-

tek Szkolnych wszyscy chętni mogli 

obejrzeć w czytelni wystawkę: 

„Książka dawniej i dziś”. 

Wykład na temat „O modach 

w języku mówionym współczesnej 

młodzieży” poprowadzony przez języ-

koznawcę z Uniwersytetu w Białym-

stoku  to dobra okazja, aby porozma-

wiać o  młodzieżowych  modach języ-

kowych. 
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Wyróżnienia  

w Konkursie  

Poezji Humorystycznej „ 

Śmieszne małe co nieco, 

czyli limerykowe żarty” 

Z kulturą za pan brat 

 Gdy coś mi nie wychodzi, czegoś 

nie umiem lub nie rozumiem 

 Gdy jestem zdenerwowany, zły 

 Z przyzwyczajenia 

 Czasami nawet nie zauważam, kiedy 

przeklinam 

 Bo przeklinanie jest „tradycją” Pola-

ków 

 Wyraża to moje negatywne emocje, 

nastroje 

 Bo to część slangu młodzieżowego 

 W celu podkreślenia emocji pozy-

tywnych i negatywnych 

 Przeklinanie rozładowuje negatywne 

emocje 

 Jako przecinek, znak interpunkcyjny 

 Ponieważ często słyszę przekleństwa 

 Ponieważ moi rówieśnicy i bliscy 

również tak się wyrażają 

 Gdy brakuje mi słownictwa 

 Żeby coś zaakcentować 

Przeklinanie  jest w ogóle niepo-

trzebne, w szczególności nie przy-

stoi dziewczynie 

Poprzez przeklinanie człowiek ni-

czego nie osiągnie, może jedynie 

wiele stracić 

Ponieważ nie zadaję się z osobami, 

które przeklinają 

U mnie w domu takiego słownictwa 

się  nie używa 

To nie jest metoda na uspokojenie 

swoich nerwów 

Bo nie wypada 

Ponieważ przeklinanie może nega-

tywnie wpłynąć na odbiór naszej 

osoby 

Nie chcę brać przykładu z osób, które 

przeklinają 

Bo w moim otoczeniu są osoby, któ-

re nie przeklinają lub robią to bardzo 

rzadko 

Wyrosłem już z wieku, w którym 

wsadzenie paru wulgaryzmów było 

szpanem 

Zaczęło mi przeszkadzać brzmienie 

zdań nafaszerowanych takimi wyrazami 

Dlaczego przeklinam? Dlaczego nie przeklinam? 

W 
arto naszym zdaniem przyj-

rzeć się szczególnie odpo-

wiedziom na drugie z wy-

mienionych pytań. Okazuje się bo-

wiem, że wbrew obiegowym sądom, 

nie wszyscy z nas przeklinają i nie 

wszyscy czują się dobrze w towarzy-

stwie osób przeklinających. Zastanów-

my się więc czasem, czy nie szkodzimy 

sami sobie używając takiego słownic-

twa, np. w kontakcie z nowo poznaną 

dziewczyną/ chłopakiem, na których 

nam zależy. 

Zesp. red.  

Co w szkole piszczy? 

W wielkim mieście Białymstoku 

wszyscy ludzie byli w szoku 

po tym, jak mała Agatka 

uczyła trzech magicznych słów dziadka. 

Krok po kroku i nauczył się po roku. 

 

 Karolina Kitlas      kl. II G 

 

 Chłopak z Białegostoku 

Mówił wulgarnie od ponad roku 

Choć wiele osób uwagę mu zwracało 

Nic to nie dało 

Więc ludzie wrzucili go do potoku 

 

 Michał  Arciuch   kl. I C 

 

 „ Z L do i” 

 

 Na pewnej kartce kropka nad „L” wsko-

czyła 

przy czym prawo „L”(elki) zmyła. 

„ L”(elka) stara pałki obraz przybrała, 

nowe imię sobie nadała. 

Jako  dziewiąta do alfabetu się wtoczyła. 

 

 Piotr Skorulski kl. II L 

I miejsce w konkursie  

„ >> Nasz język świadczy o nas<<( J. Miodek), 

 czyli jak porozumiewają się współcześni młodzi ludzie” 

We współczesnych czasach można zauważyć panującą modę na 

„młodzieżowość”. Osoby nieco starsze kreują się na nastolatka. Ubierają się mło-

dzieżowo oraz posługują się językiem młodych. Znanym przykładem takiej osoby 

jest Kuba Wojewódzki. 

Język młodzieżowy jest bardzo charakterystyczny. Jedną z jego cech jest skróto-

wość. Młodzi ludzie skracają swoje wypowiedzi do minimum, aby uniknąć  

’’zbędnego wysiłku” np. „się ma”, kiedy chcą zapytać „Co słychać?” Owa skróto-

wość często prowadzi do niejasności i nieporozumień pomiędzy rozmówcami. 

Kolejną jego cechą jest wulgaryzm. Aby wyrazić ogrom emocji dotyczących 

jakiegoś wydarzenia bądź sytuacji młodzi przeklinają. Często używanie wulgary-

zmów jest spowodowane ubogim zasobem słownictwa. 

W języku młodzieżowym występują liczne wyrazy zapożyczone z języków ob-

cych np.: „colo”, „no problem”, „helo”, „sorty”. Język ulega makaronizacji. Powsta-

ją także liczne neologizmy np. „oblukać” od angielskiego „look”. 

 Mowę młodych cechują ponadto zwroty i określenia typowe dla niej np.: 

„zajefajnie”, „odjazdowe’’, „czaderskie”. Problemem, jaki stwarza młodzieży jej 

sposób wypowiadania się jest nieumiejętność „przestawienia się” na język doro-

słych, oficjalny, urzędowy. 

Sposób posługiwania się językiem świadczy o człowieku, np. bardzo ubogi za-

sób słownictwa wskazuje na niski poziom inteligencji. Uważam, że mimo jego wad 

język młodzieżowy to dobra rzecz, ale często jest on przyczyną nieporozumień w 

kontaktach z dorosłymi. 

 Anna Kostera kl. II g 

Laureaci Szkolnego Kon-

kursu Ortograficznego  

I   Sielewiński Bartosz   IIILA 

II  Laskowska Karolina   IG 

III Józwowicz Paweł   IC 

IV Januszyk Anna  I L 

V  Sztumber Marek   IVA 



 

6 

 KOŁO  KOŁO    

MIŁOŚNIKÓW MIŁOŚNIKÓW   

TEATRU TEATRU   

ZAPRASZAZAPRASZA  

„Scenariusz  

dla trzech aktorów” 

Piątek trzynastego nie zawsze musi być  

pechowy. Tym razem okazał się udany.  

Może dlatego, że trójka pojawiła się także  

w tytule sztuki, którą obejrzeliśmy 13 października  

tym razem na małej scenie Teatru im. A. Węgierki  

- „Scenariusz dla 3 aktorów” Bogusława Schaeffera. 

Świetna gra przekonanych o swej wyjątkowości 

tytułowych 3 aktorów, dostarczyła nam wspaniałych, 

potwierdzonych częstym śmiechem przeżyć. 

Po spektaklu mieliśmy przyjemność porozma-

wiać z odtwórcami granych ról – p. K. Ławniczakiem, 

p. S. Popławskim i p. T. Sokołowskim o ich pracy i 

funkcjonowaniu teatru. 

K 
oleżanki i koledzy, od paź-

dziernika 2006 roku na tere-

nie naszej Szkoły funkcjonu-

je nowa forma zajęć pozalekcyjnych, a 

równocześnie pozaszkolnych- Koło 

Miłośników Teatru. 

Głównym celem spotkań Koła 

jest umożliwienie wszystkim chętnym 

wspólnego spędzania wolnego czasu w 

sposób nie tylko ciekawy, 

ale i dostarczający wielu nowych infor-

macji o działalności kulturowej objętej 

wspólną nazwą „ Teatr”.  

Nasze wyjścia nie ograniczają 

się wyłącznie do oglądania spektakli 

o różnorodnej tematyce. Poznajemy te-

atr od kulis - rozmawiamy z aktorami, 

dotykamy rekwizytów, uczestniczymy 

w wykładach, staramy się dotrzeć tam, 

gdzie indywidualnie trudno byłoby się 

znaleźć… 

Nawiązaliśmy już współpracę z 

Teatrem Dramatycznym im. A. Wę-

gierki i Wojewódzkim Ośrodkiem Ani-

macji Kultury. W najbliższym czasie 

chcemy poznać działalność Białostoc-

kiego Teatru Lalek, Akademii Teatral-

nej, Teatru Wierszalin, teatrów amator-

skich. 

Interesują nas także wszystkie 

inne formy aktywności związane 

z prezentacją Sztuki w naszym mieście. 

Jeśli chciałbyś swój wolny czas 

spędzać z nami - przyjdź! Czekamy 

na wszystkich chętnych. 

Swoje działania dokumentuje-

my, wrażenia i refleksje prezentujemy 

innym - oto niektóre z nich: 

Koła się kręcą 
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Koło Miłośników Teatru funkcjonujące przy Zespole Szkół Bu-

dowlano-Geodezyjnych w Białymstoku zainaugurowało swoją 

działalność 10 października 2006r. wyjściem do Teatru im. A. 

Węgierki na sztukę zainspirowaną staropolskim tekstem   

„Morosphus” autorstwa  Wilhelma Gnapheusa. 
 

Sztuka wbrew pozorom nie była tylko zwykłym 

przedstawieniem prezentującym powszechnie znaną i 

popularną w środowisku młodzieżowym kulturę hip-

hopową.  

Poprzez autentyczny i klarowny przekaz zmusiła 

nas do myślenia, trafiła do serc. Uświadomiliśmy sobie, 

że nie możemy stać z boku, asekurować się, krytykować 

zainteresowań innych.  

Trzeba być indywidualistą, mieć silną osobowość, 

ale włączyć się w działalność grupy, być jednym z jej 

członków. Młodzi wykonawcy zachęcali do tworzenia, 

robienia wszystkiego z pasją. 

Pokazano nam inną formę kultury-ulicznej. 

Owszem, był taniec break dance, sztuka graffiti, skate-

bordziści, beat box. Były też dzieci w zauroczeniu na-

śladujące starszych kolegów.  Nic dziwnego, że 

„Morosophus” urzekł nas profesjonalizmem młodych 

wykonawców. I dodatkowo pokazał, że można wyrazić 

siebie bez wulgaryzmów  (ze sceny nie padł ani jeden 

taki wyraz) i operując polszczyzną tą z literatury, a nie z 

ulicy! Brawo! 
Angelika Bartniczuk  

Magdalena Tarnowska  

Robert Olszewski 

Koła się kręcą 
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My 

 

Pierwszy dzień kamienisty, 

drugi jak woda. 

W przerwie gdzieś noc. 

W kącie, pomiędzy manekinami 

z wątłej tkaniny, w czarnym 

kapeluszu i bez barw, 

to chyba ja. 

 

Na ścianie z ciastkami, 

przy żółtej komodzie, 

to był on. 

 

Na co dzień 

nieśmiali z wrażenia, 

bezpieczni ze sobą w ciszy. 

Padający z deszczem 

i wyimaginowani. Zwykli. 

*** 

Wracam do mórz, do dni 

Za skałą ukrytych par myśli. 

Każdego dnia, co noc, wciąż 

i wciąż bez przerwy. 

Nie umiem zapomnieć, 

Nie umiem nie kochać. 

 

Za lato w parku,  

Za włosy w pogoni, 

Za głosy w pociągu, za różę - 

supełek radosnych dat 

Przytul mnie mocno znów. 

O miłości i nie tylko — nasze wiersze 

Asia Kunda – dziś już absolwentka naszej szkoły, jej tomik wierszy pt. „Ułamki chwil” wygrał w roku 20-

04 konkurs pt.” Jestem autorem i wydawcą książki’ – zapraszamy do jego lektury w czytelni 

biblioteki szkolnej 

W raju 

Rozłożyłam skrzydła, wolności smakowałam 

Leciałam przez głąb snów, marzeń 

Magia… 

Niecodzienność 

Słów brak 

Namiętność nie dorówna 

Śmierć nie pokona 

Nie dotknie dna 

Ponad na zawsze 

Czas 

(pamięci licealistów, którzy zginęli w 

wypadku pod Jeżewem we wrześniu 

2005r.) 

Śmierć przykrywa czarną płachtą nas 

tu na ziemi 

Po co żyjemy? 

Wszystko, gdy runie 

niczym się stanie 

Bóg nie wysłuchał opaczności błagania 

Może czuwa nad nami 

jak i czuwał dotąd 

Teraz widzimy 

 ile pokory w nas.. 

Znicza blask na każdym kroku 

stawia CZAS 

Co wszystkiego przyczyną? 

Komu się śpieszyło, 

Zginął… 

Jestem… 

Jestem kłębkiem nerwów 

Nieodbitym światłem 

Niebem bez gwiazd  

Niespokojnym wiatrem 

Szumem morza 

Dalekim oceanem 

Demonem w nocy 

Aniołem nad ranem 

Jestem panią śniegu 

Pierwszym dniem wiosny 

Jestem gorzką prawdą 

Pocałunkiem słodkim 

Nie wierzę oczom 

Patrzę wciąż sercem 

W świecie zakłamanym 

Sobą wciąż jestem… 

Magdalena Tarnowska (kl.II L) – pisze wiersze od pięciu lat, interesuje się również kulturą hip – hop,  

pisze teksty piosenek  

Motyle i wiatr 

 

Idę przed siebie z brzęczącym 

brzuchem, 

Bo, że są tam motyle, wiadomo 

nie od dziś. 

 

Czasami polatam w obłokach, 

Bo, że skrzydła wyrastają ludziom, to też wiem. 

 

I zastanawiam się, gdzie jest moje serce, 

Bo odkąd spadł z niego kamień, nie wiem, gdzie jest. 

 

I choć lubię watę cukrową, mam wątpliwości, 

Czy musi być stworzona z moich nóg. 

 

I włosów nie czesałam od tygodnia, 

Bo mam w nich tylko wiatr. 

 

Dlaczego? 

Nie zastanawiam się, bo dziwnie mi z tym dobrze… 

Pisać każdy może 
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Klaudia Koronczewska (kl.IIILa) – pisze wiersze i nie tylko od kilku lat, interesuje się również 

teatrem, a tajniki sztuki aktorskiej poznaje w młodzieżowym te-

atrze Mandragora. 

Błogość 

 

Bujam w obłoczkach 

loczków 

twoich 

zatapiając dłonie 

skronie 

dotykają skroni 

trwonią 

czas 

Ofiara 

                                                                     
Jestem wilkiem 

z kłem zakrwawionym 

krwią dzisiejszej ofiary 

kocham cię 

jestem jastrzębiem 

z pazurem zakrwawionym 

krwią rozszarpanej myszy polnej 

kocham cię 

jestem ofiarą wilka 

z kłem zakrwawionym mą krwią 

przecież kochałam... 

jestem myszą polną 

rozszarpaną przez jastrzębia 

z pazurem zakrwawionym mą krwią 

przecież kochałam... 

Przesilenie czasu 

 

Stąpam powoli po spirali czasu 

Labiryntem zbliżamy się do siebie 

Moje kroki są pełne wdzięku 

Niepewnie 

Wchodzę w odległość wskazówki 

Utykam 

Pragnienie przeszłości nieujarzmione  

Powraca 

Zakończona spirala 

Labirynt pokonany 

Miłość nawrócona 

Pełnia słowa 

Pisać każdy może 

R a n e k  b y ł  c u d o wn y ,  p o wi e t r z e  r z e ś k i e ,  p a c h n ą c e  k wi a t a m i .  W s t a ł e m i  n a r z u c i ł e m  

t-shirt. Marzyło mi się śniadanie, takie ze smażonym boczkiem i jajkami. To co, że niezdrowe. Nie dbam o to! Zszedłem na dół, 

lecz nie zastałem nikogo. Nici z wymarzonego śniadania, bo sam go nie umiem przygotować. Miałem pretensję do siebie o to, że 

się nie przyłożyłem i nie nauczyłem przyrządzać prostych potraw. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem ojca z matką. Coś szyko-

wali, z czymś się kryli. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że jest 24 lipiec, moje urodziny. 

Kończę dziś 16 lat! Przestałem się ekscytować i pomyślałem: „Co oni dla mnie mają? Nie musiałem długo czekać. Wpadli z ja-

kimś kwitkiem, machali nim przed oczyma i składali mi życzenia. Paragon?! Na urodziny, i to 16?! Byłem tak wkurzony, że gdy 

mi go wręczyli, poszedłem na górę. 

Nawet nie sprawdziłem, co to jest. Nie miałem na to ochoty! Po półgodzinnym leżeniu na plecach i pytaniu siebie: „Co to, do 

cholery, ma znaczyć?”, wziąłem do ręki ten kwit i spojrzałem na niego, a tam... ufundowane przez moich rodziców wakacje 

(dokładnie obóz). Wyjazd jutro rano! Byłem szczęśliwy jak nigdy. 

Zbiegłem na dół i krzyczałem, że się chcę wreszcie spakować. 

****  

Wszyscy siedzieli w czteroosobowych namiotach. Drżeliśmy z zimna. 

- Ja chcę do domu - powiedziałem cicho - Co się dzieje z telefonami? Czemu nie działają? (odpowiedział mi tylko szum drzew) 

 Przez pierwszy tydzień obozu było fajnie, a teraz to jakiś koszmar. Co tu się, u licha ciężkiego, wyprawia?!  

Najpierw zniknął Maciek (był szalony, wszyscy myśleli, że uciekł), potem Magda (ona była normalna, zawsze posłuszna). I 

wtedy opiekunowie zaczęli się denerwować. 

Krążyły plotki, że w lesie nieopodal grasuje morderca. Widziałem jak porwano Magdę. Jeśli to był człowiek, to dobrze 

zbudowany. Wprawdzie było ciemno, ale sylwetkę widziałem. Dużo ponad dwa metry wzrostu! Szeroki w barkach jak 

ciężarówka! To nie był człowiek!  

Magda była naprawdę ładna. Pierwszy pocałunek .... Umiała całować. Dziewczyna warta uwagi! Zakochałem się w niej, chyba z 

wzajemnością. 

Dlaczego ona, a nie ta głupia Kaśka, która cały czas mi dokucza? 

- Niech ktoś wyjdzie sprawdzić, gdzie są opiekunowie - szepnął Marek. 

Uważałem, że jest odważny. Takie tragedie ludzi zmieniają. 

 - Ja pójdę, muszę iść. Co będzie z Magdą?  

Wyszedłem, nikt mnie nie zatrzymywał. Bałem się jak cholera! Zaraz będzie świtać, dobra nasza.  Nagle usłyszałem głos, zdarty 

przez strach. Włosy zjeżyły mi się na plecach,  ale zaraz... - znałem ten głos. To Magda! 

Z której strony dochodzi? Zza namiotu wychowawcy? Pobiegłem. 

Leżała obok drzewa w ubraniu podartym przez gałęzie, z okaleczonymi stopami.  

W jej oczach widziałem obłęd. Wziąłem ją na ręce i powtarzałem:  

- Trzymaj się, nic ci nie będzie. 

Zaniosłem ją do namiotu, z którego wyszedłem. Zaraz koledzy zajęli się pokrzywdzoną. 

 - Szczęście, że mamy plastry - szepnął Jurek, który był już dosyć mocno przestraszony, 

- Tak, rzeczywiście - powiedziałem i zauważyłem, że już jest dość jasno, żeby zobaczyć las. 

**** 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Obóz 



 

10 

Przyjechała policja, karetka i nasi rodzice. Podobno znaleźli ciało mordercy. 

- Utopił się - mówił nam oficer policji przyodziany odświętnie, zapewne dla tele-

wizji. W karetce rzeczywiście były ciała, ale czemu dwa?! Od razu pomyślałem o 

Maćku. 

- Bezpośrednią i jedyną przyczyną zgonu mordercy było utonięcie - mówił 

policjancik.  

- Krzysiek! Magda się obudziła i coś majaczy.  

Zerwałem się i pobiegłem w stronę badających ją sanitariuszy. 

Kiedy w końcu jeden z lekarzy powiedział, że nic jej nie jest, podszedłem do niej. 

Patrzyła w górę. 

- Magda, to ja, Krzysiek. 

Spojrzała na mnie i  uśmiechnęła się. 

-Wiem, głuptasie.  

Zaskoczony spojrzałem na jej twarz. Uśmiechała się. Ona oszalała! 

To chyba wskutek szoku! 

- Wiesz, ja zabiłam - spoglądając na mnie nie wiedziała, co zrobić ze swoim 

sumieniem. 

- Kogo? 

- Tego świra, który mnie przetrzymywał w jakimś baraku w środku lasu. Złapa-

łam za nóż i wbiłam mu go w serce. 

Zaraz przypomniałem sobie wypowiedź oficera: „Bezpośrednią i jedyną przy-

czyną zgonu mordercy było utonięcie”. 

Michał Purwin. 

(Ciąg dalszy ze strony 9) My, młodzi ludzie, nie możemy pogodzić się 

z tragedią, jaka wydarzyła się w październi-

ku 2006r. w jednym z gdańskich gimnazjów. 

Dlatego pragniemy oddać hołd i szacunek 

młodszej zmarłej koleżance Ani.  

Niech ten utwór będzie wyrazem naszej pa-

mięci. 
Marcin Lipski  

Wolała śmierć niż wstyd… 
Popatrz wkoło, co się teraz dzieje 

Następne wiadomości, kolejne tragedie 

Czternaście lat to chyba za mało,  

By opuszczać świat, co było karą 

Niewinny człowiek staje się ofiarą 

Znajomych od lat, to jest pogarda 

Idziesz do szkoły, tam tracisz nadzieje 

Jej piękne życie zamieniasz w tragedię 

Jak mogłeś, tak upokorzyć 

Niewinną dziewczynę, której życie stąd od-

chodzi 

Tak w jednej chwili zmieniłeś jej świat 

Świat pełen nadziei i pięknych barw 

Tu chciała spełniać najskrytsze marzenia, 

Tak miało być, a teraz wspomnienia zostały 

W naszych sercach, że była tu, jak anioł ode-

szła 

Nie mogę zrozumieć, dlaczego w tym kraju 

Coraz więcej brutalnych małolatów 

Są całkiem bezkarni i czują się wolni 

Kolejne przykłady, codziennie ktoś nowy 

Co teraz będzie, jak Ania odeszła 

To dla was przykład, czy następna lekcja 

Rodzice otwórzcie na swoje dzieci oczy 

Zanim następny tak brutalnie skończy 

To fala agresji, z dnia na dzień rośnie 

Chodź jesteś w tłumie, nikt ci nie pomoże 

Bo każdy się boi do szkoły wrócić 

Niewinne dziewczyny jest łatwo poniżyć 

STinKO 

    

Trzeci tydzień października 

To właśnie wtedy się tragedia wydarzyła 

Czemu?... 

Pięciu typa chciało, by się stała komuś ludz-

ka krzywda 

Młoda dziewczyna niczemu niewinna 

Miała tylko czternaście lat, a zaznała gorz-

kiego smaku upokorzenia 

Godność - tego już nie ma 

Uciekła z lekcji, bo nie chciała dłużej czekać 

Wraca do domu, idzie do SWEGO pokoju, 

myśli samobójcze 

I już KONIEC, wkrótce wita się z Bogiem 

Niestety, jakim kosztem?... 

Rano w jej pokoju, otwarte drzwi, matki, oj-

ca łzy 

No i SZOK. Dopiero później wiedzieli oni   

Jak to się stało, tydzień później jej pogrzeb 

Teraz ja od siebie na koniec coś dołożę 

Proszę Ciebie Boże, aby ONA w niebie była 

Obiecuję Tobie Aniu, że w naszej pamięci  

Zawsze będziesz żyła, zawsze będziesz żyła  

CinU 

Wolała śmierć niż wstyd ...Wolała śmierć niż wstyd ...  Obóz 

Pisać każdy może 

Wystarczy tylko przysiąść na obłoku zapomnienia, 

wyobraźni darować wolność, zamknąć oczy... 

Wtedy, wystawiając twarz na słońce, topiłam się w złocistych falach promieni. 

Głaskało mnie promienistymi dłońmi, ponaglając do odbycia dalszej drogi mojej 

wyobraźni. Kiedy szłam ścieżką obsypaną miękkim jak puch piaskiem, oczy me 

dostrzegły rozciągające się pole pełne rozmaitych kwiatów, których zapach 

owiewał całą okolicę. Dalej zaś las. Na to wszystko słońce rozlewało swe 

promienie, karmiąc światłem wszystko to, czego nie przykrywał chłodny cień.  

Mieszało się to z wiatrem, na skutek czego wokoło rozciągała się połyskująca 

poświata, która przyjemnie grzała w twarz.  

Słychać było jak wiatr, kręcąc piruety, tańczy pośród drzew. Dalej, przecho-

dząc nieopodal krzewu dzikiej róży, mijając las, dojrzałam wyrastający przede 

mną obraz pola zbóż, które mieniło się w słońcu niby brylant. Na wschód od nich 

rozrastały się niezliczone labirynty sosen, zieleniały z każdą minutą, oplatane 

ciasno wiatrem. W powietrzu unosił się zapach słońca. Słychać było grę koników 

polnych, tupot mrówek przechadzających się pośród traw, świergot ptaków 

tęskniących do nowych melodii. 

 Ruszyłam dalej, lecz zatrzymałam się przy siedmiu brzozach bielejących 

wśród zieleni. Obserwowałam niebo i wędrujące po nim obłoki. Naglona wciąż 

słońcem, słałam uśmiech wszystkiemu, co mnie otacza, całej przyrodzie. 

Odwzajemniła pięknem i kolejną falą ptasich śpiewów. 

 W powietrzu dało się poczuć zapach trzciny... Dostrzegłam nieduże jeziorko. 

Prześwietlane było całą mocą promieni, które swym blaskiem ożywiłyby 

wszystko! Tchnęły życie również w owe bajorko. Chlupotało swawolnie, rodząc 

małe fale, kołyszące się na wietrze. Z radości jakże przepięknej chwili poczęłam 

wirować w rytm tańczących motyli. Nagle, pech chciał, że nogą jedną utkwiłam w 

jeziorku... But mój chlupotał niemiłosiernie. Ułożyłam się na słońcu. Leżąc wśród 

dmuchawców poczułam spływający sen. Opadł mi ciężko na powieki.… Wtem, 

tak po prostu, otworzyłam oczy. Utkwione były w obraz za oknem, na 

rozciągającą się zimę. Mróz natarczywie pukał w okno, płaty śniegu niczym 

tancerki dawały pokaz baletu, sople lśniły... Smutek mnie ogarnął na myśl o 

pełnym ciepła lecie. I nagle, w tejże właśnie chwili, dostrzegłam stojące nieopodal 

łóżka buty. Były przemoczone...! Zapewne chlupotały niemiłosiernie. A we 

włosach miałam puch z dmuchawców. Posłałam uśmiech słońcu... 

 Klaudia Koronczewska 

 (wyróżnienie w konkursie ekologicznym „ Kolory Ziemi” w r. szk. 2005/2006) 
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Co to jest manga? 
Tajemnice japońskiego komiksu  

Drugą różnicą rzucającą się w oczy są 

kadry. Tradycyjny komiks ma zazwy-

czaj konkretną ilość kadrów, ułożonych 

identycznie na każdej ze stron. W man-

dze jest inaczej. Tu nie ma ograniczeń. 

Jedna scena zajmować może dwie stro-

ny, a kolejna tylko pół. Taki zabieg nie 

ogranicza inwencji autora i pozwala 

osiągnąć zamierzony dynamizm. 

Nie można  zapomnieć o sposobie 

czytania mang. Oryginalna, nieprzero-

biona manga czytana jest bowiem od 

prawej, a nie od lewej strony. Z począt-

ku bardzo trudno przyzwyczaić się do 

takiego sposobu odbioru przekazu. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) Trudno odgadnąć, który obrazek po-

winniśmy teraz oglądać, jednak z cza-

sem przestaje to sprawiać większe trud-

ności. A nawet ciężko jest potem prze-

glądać polski, czy amerykański ko-

miks. 

Fani mangi często sami próbują ry-

sować, bądź pisać scenariusze. Razem 

z moją koleżanką tworzymy właśnie 

swoje własne mangi. Jest to na razie 

projekt bardzo amatorski, robiony 

głównie dla przyjemności. Obrazki, w 

porównaniu z tymi tworzonymi przez 

prawdziwych mangaków, nie są na wy-

sokim poziomie, ale jest to świetny 

sposób na spędzenie wolnego czasu i 

stanowi dobrą zabawę. Nasza „manga” 

jest kontynuacją mangi pt „Hellsing”, 

która ukazuje  losy organizacji zajmu-

jącej się likwidacją wampirów. Na jej 

czele, pierwszy raz od kilku pokoleń (o 

ile w ogóle nie po raz pierwszy), stanę-

ła kobieta, która o dziwo radzi sobie 

świetnie. Jeśli ktoś lubi książki „ z kli-

matem”, bądź filmy, w których aż roi 

się od różnych legend (w „Hellsingu” 

bardzo ciekawie rozwinięta jest m.in. 

legenda o Draculi) to gorąco zachęcam 

do przeczytania tej mangi, bo jest na-

prawdę świetna.  

Jeśli jednak nie przepadacie za ta-

kiego typu tematami, to żaden problem. 

Różnorodność mang  sprawia , że każ-

dy znajdzie jakąś dla siebie.  

Osoby zainteresowane zapraszam 

na portal: http://konnichiwa.pl, na któ-

rym znajdziecie nie tylko podstawowe 

informacje o mandze, ale także o ani-

mie, czy Japonii. 

 

Shiina 

Koniki, bziki... 
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Dieta to kolejna ważna część zdro-

wego trybu życia. Opiera się ona na je-

dzeniu żywności bogatej w witaminy, 

minerały i aminokwasy. Należy więc 

spożywać mnóstwo warzyw, produk-

tów mlecznych (ubogich w tłuszcz )  

i zbożowych, ryb oraz chudego mięsa. 

Oczywiście należy jeść owoce, ale  

w mniejszej ilości niż warzywa. Po-

winno spożywać  min 2 l wody w ciągu 

dnia, unikać napojów, pić soki ze 10-

0% zawartością soku z owoców, czy 

też warzyw.  Należy unikać tłuszczu, 

cukrów i zbędnych węglowodanów. W 

ciągu dnia powinniśmy jeść od 4 do 5 

niewielkich posiłków. Zalecane 

przerwy między nimi to 3-4 

godziny. Nie powinno się 

podjadać między posiłka-

mi, gdyż powoduje to nad-

wyżkę kalorii w naszym orga-

nizmie, co jest niepotrzebne. Trzeba 

pamiętać także o minimalnej dwu go-

dzinnej przerwie po zjedzeniu ostatnie-

go posiłku przed spaniem. 

Przedstawiłam wam wskaźniki fit-

ness-u rekreacyjnego. Zachęcam 

wszystkich do trenowania. Jest to 

wspaniała forma spędzania wolnego 

czasu, gdyż ruch jest doskonałym le-

karstwem na nasze nerwy, stres i złe 

samopoczucie, poprawiając przy tym  

sylwetkę oraz kondycję fizyczną. Spró-

bujcie, a nie pożałujecie!   

                                                                                                       

Magdalena Tarnowska 

Fitness jest sposobem na zdrowe, 

higieniczne i aktywne życie. Dzięki 

uprawianiu tego sportu dbamy nie tyl-

ko o nasze ciało, ale także o umysł po-

przez  różne formy ruchu oraz diety. To 

co jemy i pijemy bardzo wpływa na 

nasz organizm, może mieć różne skutki 

w dalszym życiu. Wszelkie nałogi, ta-

kie jak palenie papierosów, picie alko-

holu i zaży-

wanie nar-

kotyków 

prowadzi do 

niewydolności nasze-

go organizmu, zatem 

przy formie życia „fit” nie 

może być mowy o takich używkach. 

 Fitness można podzielić na dwie 

grupy: zajęcia cardio i zajęcia muscle. 

Cardio jest to forma wzmacniająca, 

przede wszystkim układ krążenia. Pod-

czas zajęć wprowadza się układy cho-

reograficzne, np. LOW IMACT, który 

poprzez umiarkowaną intensywność 

wykonywania doskonale wspomaga 

spalanie tkanki tłuszczowej. 

Muscle to zajęcia mające na celu 

poprawienie siły mięśniowej,  kształtu  

i elastyczności mięśni. Do tych zajęć 

niezbędne są ciężarki, ekspandery, han-

tle czy też gryfy z obciążeniem. 

Niezbędny także będzie instruk-

tor, który zaleci odpowiednie ćwicze-

nia i pokaże ich poprawne wykonywa-

nie (znajdziemy go w każdej porządnej 

siłowni).  

Trening w siłowni rozpoczyna się 

od treningu aerobowego polegającego  

na jeździe rowerem stacjonarnym, elip-

tyce czy też biegiem na bieżni. Taki 

trening powinien trwać od 20 do 60 

min. W zależności od wieku i poziomu 

wytrenowania tętno, przy którym naj-

efektywniej ulega spalaniu tkanka 

tłuszczowa to 110-145 uderzeń serca 

na minutę. 

Systema-

tyczne trenin-

gi w siłowni wzmacniają mięśnie, ścię-

gna i stawy, poprawiają nasze zdrowie 

i sprawność fizyczną. Celem ćwiczeń 

siłowych jest kształtowanie proporcji 

ciała przez rozwój masy mięśniowej i 

siły. Ćwiczenia siłowe powinno wyko-

nywać się do 3 razy w tygodniu. Każ-

dego dnia ćwiczenie innych części cia-

ła.  

Jedną z ważnych części fitness jest 

aerobik, który zawiera różne elementy 

wymienionych wcześniej zajęć cardio i 

muscle. Zaliczmy tu także streching  

i rozciąganie mięśni ( coś w stylu gim-

nastyki). Aerobik pozwala nam nie tyl-

ko utrzymać naszą sylwetkę, ale także 

rozładować napięcie psychiczne. 

 

Kolegium redakcyjne: Kasia Ostapczuk, Magdalena Tarnowska, Michał Purwin, Klaudia Koronczewska, Ola Kłę-
bek, Angelika Bartniczuk, Robert Olszewski, Marcin Lipski 
Skład komputerowy: Anna Januszyk, Marcin Domaniewski pod kierunkiem p. mgr Doroty Polakowskiej 
Ilustracje: Darek Jabłoński,  
Opiekunowie: p. mgr Elżbieta Zajkowska, p. mgr Iwona Milewska, p. mgr Wioletta Fedorowicz 
Adres redakcji: Zespól Szkół Budowlano – Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok 

Zaproponuj dwa działania, które należy podjąć w celu podniesienia bez-
pieczeństwa turystów wędrujących po tatrzańskich szlakach. 
 
Odpowiedzi uczniów: 

 Nie wolno dokarmiać niedźwiedzi, bo mogą się zestresować. 

 Trzeba spowodować małe lawiny, aby większe nie powstały. 

 Trzeba dbać, aby poziom morza w Tatrach nie podniósł się (Morskie Oko) 

 Aby uniknąć lawin, trzeba obetonować śnieg na szczytach. 

 Trzeba wystrzelać groźne zwierzęta. 

 Zamknąć dzikie zwierzęta w klatkach. 

 Turysta powinien zabrać ze sobą zabezpieczoną gaśnicę, aby mógł gasić las. 

Fitness moim sposobem na życie 

Uczeń potrafi 

Matura próbna z geografii 2005 
UWAGA! 

Szukamy „ciekawych” przykła-

dów spontanicznej, uczniowskiej 

inwencji twórczej, tekstów, 

zdjęć, rysunków itp.. 

Czekamy na propozycje uczniów 

i nauczycieli. 

Redakcja 


