Z okazji zbliżającego się Święta
Kobiet wszystkim Paniom, pracującym w naszej szkole, a także
Kochanym Koleżankom życzymy,
aby każdy dzień w roku przynosił
Wam tyle serdeczności, co ten
jeden – 8 marca.
Męska część Redakcji

Kobiety

Wiśnie przekwitły,
zrzuciły owoce.
Farbują liście,
choć wciąż ich mniej.
Zielone jesienią są
tylko paprocie.
One starzeją się potem.
Kobiety mają ten urok dziki,
Że są jak lato radosne,
Jak wiśnie zmienne,
Ale zawsze, choćby nie chciały,
wracają do korzeni.
Z nicości w coś.
Ze smutku w nic.
Z pragnienia w mrok.
Od jabłka do dziś.
Asia Kunda

W numerze:
Dla zdrowia i kondycji
– o swoich pasjach i sukcesach
opowiada Maciek Falkowski,
zdobywca III miejsca w IX Mistrzostwach Polski w Narciarskim Biegu na Orientację
Cała prawda o... laureatce
Bryłki 2006 dla najpopularniejszego nauczyciela
Mój pierwszy bal – studniówka
oczami tegorocznych maturzystów
Pisać każdy może – wiersze naszych koleżanek
Nie tylko dla rekinów finansjery — o Kole Przedsiębiorczości
Dla zakochanych i nie tylko

- relacja z organizacji Walentynek

Studniówka 2007

Mój pierwszy bal...
Studniówka – mnóstwo zamieszania, jeszcze więcej przygotowań,
sporo wydanych pieniędzy, w zamian
niepowtarzalna impreza. Ten dzień w
życiu każdego maturzysty jest wielkim wydarzeniem. I to nie do końca
dlatego, że dokładnie sto dni po niej
przystępujemy do egzaminu maturalnego. Na fenomen tego balu składa
się także długie oczekiwanie, wspólna zabawa uczniów z nauczycielami,
niesamowite stroje… No właśnie …
stroje.

To był dość niecodzienny widok. Zamieniliśmy jeansy i bluzy
na eleganckie garnitury i piękne
suknie. Nie było czasu na ochłonięcie. Po przemówieniu Pani Dyrektor oraz po mowach przedstawicieli
rodziców i uczniów dostojnie zatańczono poloneza. Co działo się
potem? Wesoły harmider, zdjęcia
(użeranie się z gburowatym fotografem), szukanie miejsc przy stołach i w końcu na parkiet.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Jak studniówka, to tylko z polonezem

W pierwszej lidze

Dla zdrowia
i kondycji
Rozmowa z Maćkiem Falkowskim z klasy III G, zdobywcą III miejsca w IX Mistrzostwach Polski w Narciarskim Biegu na Orientację (dystans sprint)
Redakcja: Jak zacząłeś biegać na
orientację?
Maciek Falkowski: Propozycja wyszła
od pana mgr W. Łukaszuka. W ubiegłym roku start w Mistrzostwach Polski trochę się nie powiódł. Teraz więcej
potrenowałem. Wieczorami jeździłem
z nartami biegać do lasu na Pieczurkach. Zawodnicy byli mocni, najlepsi z Jeleniej Góry. Warunki trudne, trasa
ciężka, mało śniegu, dużo lodu. Myślałem, że wypadnę gorzej. Jestem mile
zaskoczony.
Red.: Jak to jest biegać „na orientację”?
M. F.: Biega się po lesie według podanych map, docierając do określonych
miejsc, które są na nich zaznaczone, i
tak do mety. Jak zaczynałem, było
trudno. Teraz mam większe doświadczenie i wydaje się to dużo prostsze.
Red.: Co to znaczy dystans sprint?
M. F.: Najkrótszy, około 5 kilometrów.
Red.: Jakie są Twoje zainteresowania
pozasportowe?
M. F.: Moje zainteresowania są jednak
głównie sportowe. Należą do nich:
strzelectwo sportowe, żeglarstwo, si-

łownia, biegi na orientację, wcześniej
boks, lekkoatletyka i taniec towarzyski.
Red.: Czy i w tych dyscyplinach masz
również na koncie jakieś duże osiągnięcia?
M. F.: Chyba tak. W żeglarstwie trzecie miejsce w Polsce w klasie omega
(2006) i pierwsze w klasie orion
(2005). W tej pierwszej płyną trzy osoby w łódce z żaglem bez kabiny, w
drugiej jest to łódka kabinowa. Startowałem również w turniejach tanecznych i kilka razy stawałem na podium.
Taniec trenowałem od zerówki, łącznie
około 7 lat, a najbardziej odpowiadała
mi samba, za którą dostawałem zwykle
maksymalną liczbę punktów.
Red.: Przyda się na studniówce. A
jak udaje Ci się tyle zajęć sportowych połączyć z nauką w szkole?
M. F.: Ciężko. Brakuje czasu na naukę.
Na siłowni ćwiczę 4 razy w tygodniu
po około 2 godziny (bieżnia, sauna,
sztanga). W ciepłych okresach roku
jeżdżę popływać na Dojlidy z kolegami
lub rodziną, a z wujkiem na Mazury.
Tylko rekreacyjnie. Do regat natomiast
przygotowuję się w klubie „Korab”.
Pływamy łódkami, np. po Jeziorze

Wspólny start do biegu klasycznego na Mistrzostwach Polski
w Narciarskich Biegach na Orientację
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Maciek na Mistrzostwach Polski
w Wieloboju Obronnym - Białobrzegi,
czerwiec 2006
Rajgrodzkim. Raz w tygodniu trenuję na
strzelnicy, ale mimo tylu zajęć, zacząłem
poprawiać oceny, uzupełniam braki z
pierwszego semestru.
Red.: Co na to rodzina?
M. F.: Rodzice i moi trzej bracia są dumni z moich osiągnięć sportowych, ale
najbardziej zachęcają do nauki i zdobycia konkretnego zawodu.
Red.: Dziwne, że mając tyle osiągnięć
i zainteresowań sportowych, wybrałeś
właśnie geodezję?
M. F.: Na początku myślałem o klasie
sportowej, ale rodzice poradzili, żebym
zdobył jednak porządny zawód. Sport to
zdrowie, ale jego wyczynowe uprawianie
niesie ze sobą również ryzyko wielu kontuzji.
Red.: No właśnie, czym jest dla Ciebie
sport?
M. F.:W największym stopniu rozrywką,
ale także sposobem na zdrowie i dobrą
kondycję. Dlatego również nie palę.
Red.: Jakie w związku z tym masz plany na przyszłość?
M. F.: Uprawiam tyle dyscyplin, że może z którąś się zwiążę, ale prawdopodobnie traktując to tylko jako rozrywkę, sposób utrzymania dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej.
Red.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy jeszcze wielu sukcesów sportowych, jak również zdobycia
„konkretnego zawodu”.

Z kulturą za pan brat
Recenzja książki „Niezawinione śmierci” Wiliama Wharton’a

„…spotkali się, pobrali się,
żyli razem, odeszli razem…”
William Wharton (właść. Albert Du. Aimė, ur.1925) - pisarz amerykański,
autor współczesnych powieści psychologicznych, m.in. „Ptasiek”, „Tato”,
„Spóźnieni kochankowie”, „Niezawinione śmierci”, „Dom na Sekwanie”

K

siążka, o której chciałabym napisać nie jest żadną wymyśloną historią
przypadkowego autora, ani żadną baśnią, którą czytuje się małym dzieciom
na dobranoc. „Niezawinione śmierci"
Williama Wharton’a to w rzeczy samej
powieść, której nie poleciłabym małemu dziecku. Treść tego utworu została
oparta na prawdziwych wydarzeniach,
jakie miały miejsce 3 sierpnia 1988 roku w Stanach Zjednoczonych. Córka
Wharton’a wraz z mężem i dwiema córeczkami straciły życie na skutek karambolu, jaki miał miejsce owego dnia
na autostradzie międzymiastowej nr 5.
Autor wnikliwie ukazuje, jak wielką
stratę poniósł w wyniku tego wypadku.
Perfekcyjnie ubiera w słowa uczucia,
jakie mu towarzyszą, maluje przejmujący obraz wydarzeń. Wharton pisze
bardzo specyficznie. Każda jego myśl
dociera do serca czytelnika i zapisuje
się w nim. Ponadto sposób, w jaki pisze jest zrozumiały dla współczesnego
odbiorcy.

Śmierć, nieunikniony koniec każdej
ludzkiej egzystencji, dotyka niemal
każdego z nas. Codziennie wielu ludzi
w banalny sposób traci życie,
a przecież w niektórych wypadkach
można by tego uniknąć. Książka Wharton’a to walka z głupotą, która zabija.
To z jednej strony pokazanie, jak kruche jest ludzkie życie, z drugiej zaś, jak
człowiek potrafi być wytrwały, gdy na
czymś mu bardzo zależy.
Lektura tej powieści sprawiła, że
zupełnie inaczej spojrzałam na to, co
otrzymałam od życia. Rodzina jest
czymś, czego zazwyczaj nie doceniamy
tak do końca, gdyż mamy poczucie, że
zawsze będzie. Jedna chwila wystarczy
jednak, aby przestał istnieć ktoś nam
bliski. Wharton nauczył mnie doceniać
fakt istnienia ludzi, których kocham.
Sprawił, że również na swoje życie popatrzyłam jak na szansę, która nie będzie wiecznie trwać. Wszystko przemija, a czasu, jaki nam został, jest coraz
mniej - to uświadomił mi Wharton w
swoich „Niezawinionych śmierciach”.

Książka ta wzruszyła mnie jak
mało która do tej pory. Nadała zupełnie inny sens rzeczywistości. Sprawiła, że dostrzegłam chwile, które są dla
mnie ważne, a o których wcześniej
bezsensownie zapominałam.
„Niezawinione śmierci" to utwór zawierający jawne przesłanie, o którym
powinien pamiętać każdy człowiek:
śpieszmy się kochać innych, gdyż ich
życie, podobnie jak nasze, może zostać przerwane w każdej chwili.
Serdecznie polecam tę książkę
czytelnikom, którzy potrafią docenić dobrze napisane dzieło, poparte
emocjami prosto z serca. Każdy z
osobna odkryje w niej ważny dla
niego sens, który sprawi, że rzeczywistość stanie się jedną wielką zagadką, a priorytetem w istnieniu
człowieka okaże się czyn, a nie zamierzenie. Utwór ten jest kopalnią
uczuć, które pomagają odbiorcy
o wiele lepiej zrozumieć przesłanie
Wharton’a. Jest niesamowitą, ponadczasową historią ludzi, którzy
„spotkali się, pobrali się, żyli razem
i odeszli razem", ale nade wszystko
jest doskonałym przykładem, jak
można walczyć o sprawiedliwość
w kraju, w którym jej brakuje.
Martyna Byczkowska
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Mój pierwszy bal...
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Zrobiliśmy wielkiego węża, do
którego przyłączyła się prawie cała
sala. Niestety, nie przetrwał któregoś
z kolei zakrętu. A później już tylko
trasa parkiet – stoły - parkiet. Niektórzy zbaczali z trasy, aby… ewentualnie przewietrzyć się. Nauczyciele
chętnie tańczyli z uczniami. Również
zaprezentowali się z innej strony niż
w szkole. Nie było czasu (chętnych

zresztą też) na nudzenie się przy
stołach. Nikomu nie przeszkadzały
bolące nogi. Każda dziewczyna
mogła zawsze dołączyć swoje obcasy do rzędu tych już stojących
pod ścianą. Impreza skończyła się o
czwartej rano, ale nie mieliśmy
ochoty wychodzić. I choć moglibyśmy sobie ponarzekać, choćby na
brak tej symbolicznej lampki szampana lub na DJ’a puszczającego

Król i królowa balu w tańcu

przytulanki, gdy nas rozpierała energia, to nie ma to sensu. Bo większość
bawiła się świetnie! Po prostu brak
słów…
Przyszłorocznym maturzystom życzymy tego samego.
M. W.
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Co w szkole piszczy?

Cała prawda o…

BRYŁKA 2006

najpopularniejszym nauczycielu roku, wybranym przez uczniów naszej szkoły – p. mgr Krystynie Sadowskiej.
W ZSB-G od pięciu lat uczy biologii i technologii informacyjnej, wychowawca kl. I L, opiekun Samorządu Szkolnego.

Praca…
Praca w ZSB-G jest moim drugim
miejscem pracy. Wcześniej pracowałam w ZSZ nr 6, na ulicy Transportowej. Uczyłam tam informatyki, a w
ostatnim roku – również biologii. W
tym czasie pracowałam równolegle w
naszej szkole i jak miałam okazję, to
wybrałam Budowlankę!

W szkole zmieniłabym…
Czy w ogóle w szkole trzeba coś zmieniać? Nasza szkoła ma swój charakter i
specyficzną atmosferę. Tak naprawdę,
to nic mi nie przeszkadza. Ja po prostu
lubię swoją pracę. Lubię moich
uczniów, klasę. Lubię moje lekcje. No i
szkołę też lubię!

Jeśli nie nauczyciel, to…
Zawsze chciałam być lekarzem! Lekarzem chirurgiem. Bardzo długo żałowałam, że nigdy nie zdawałam na medycynę. Wtedy uważałam, że żeby być
dobrym lekarzem, trzeba dużo poświęcić – ze swego prywatnego życia, rodziny. A ja nie byłam na to gotowa! No
i stchórzyłam, nie poszłam na egzamin.
Teraz wiem, że każda praca wymaga
poświęceń i wiele rzeczy robię kosztem
mojej rodziny.
Ale teraz przynajmniej mam wakacje i
wtedy mogę odrobić stracony czas!
Może moja córka zechce być lekarzem… I zrealizuje moje marzenia. To,
co robię w tej chwili, satysfakcjonuje
mnie i sprawia przyjemność. Więc chyba nic nie straciłam!

Największy sukces…
Mój sukces ma 2,5 roku i na imię Majka! Jest sensem mego życia! Myślę, że
dla człowieka posiadanie potomstwa to
właśnie największy sukces… Tak jak
w biologii! (W naturze osobnik odnosi
sukces życiowy tylko wówczas, gdy
doczeka się wnuków, tzn. przekaże
swoje geny kolejnemu pokoleniu. Wtedy jest spełniony.)

Rodzina…
Od kilku lat jestem szczęśliwą mężatką. Mój maż ma na imię Marek. To miłość mego życia! Zawsze byliśmy razem – od dziecka. Jak już pisałam, mamy słodkie 2,5 roczne maleństwo. Mamy też psa, którego nasza Majka nazwała Nemo. Mieliśmy też kota Saszę,
ale miał wypadek.
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P. mgr K. Sadowska podczas uroczystości rozdania BRYŁEK (Święto Szkoły - 15.12.2006)

Czytam, oglądam, słucham…
Ostatnio najczęściej czytam „Kogutka
Ziutka” i oglądam Franklina! Ale jak
już mam chwilę dla siebie, to wybieram książki Milana Kundery lub Dana
Browna. Lubię też książki oparte na
prawdziwych wydarzeniach. Zdarza mi
się sięgać, po raz któryś, po klasykę.
Jeśli chodzi o muzykę, niestety nie jestem z nią na czasie. Nie bardzo wiem,
czego się teraz słucha i jacy wykonawcy są na topie. Lubię Pink Floyd, The
Doors i stare polskie kawałki.
Filmy oglądam za to przeróżne. Z reguły lubię sprawdzać jakieś nowości bez
względu na to, czy to komedia czy dramat.

Ludzie są…
Z reguły podchodzę do ludzi bardzo
życzliwie. Zawsze zakładam, że są dobrzy i nie mylę się. Myślę, że w każdym można znaleźć jakiś pozytyw. Ja
po prostu lubię ludzi! Może właśnie
dlatego część z nich mnie też lubi?

Lubię…
Chyba łatwiej mi powiedzieć, czego nie
lubię, niż co lubię!
Bardzo lubię robić zdjęcia i rysować.
Ostatnio, co prawda, fotografuję, głównie moją córeczkę i rysuję dla niej, ale
sprawia mi to wielką frajdę! Zdjęcia robię aparatem tradycyjnym, bo nie przepadam za „cyfrówkami”. Kiedy odbieram zdjęcia z wywołania, zawsze mam
niespodziankę, bo czasem już nawet nie
pamiętam niektórych ujęć! Bardzo to lubię i robię dużo zdjęć. Podobno nawet
dobrych!
Poza tym interesuje mnie oczywiście
biologia. Szczególnie genetyka i wszystko, co jest z nią związane. To mój konik.

Nie lubię…
Nie znoszę kłamstwa. Najłatwiej mnie
zrazić do siebie okłamując mnie! Sama
nigdy nie kłamię. Wolę najgorszą prawdę od kłamstwa.
No i oczywiście nie lubię chamstwa. Ale
chyba wszyscy tego nie lubią!
Nie lubię też słodyczy i czekolady!

Co w szkole piszczy?

Dlaczego głosowaliśmy
na panią mgr Krystynę Sadowską?

Sonda
przeprowadzona
wśród uczniów

„Głosowałem na panią Sadowską, ponieważ jest kozacką wychowawczynią.
Umie gadać z uczniami, ma fajny samochód, umie zaopiekować się klasą.”
*
„Uważam, że Pani Krystyna Sadowska
zasługuje na miano najlepszego nauczyciela, ponieważ jest świetnym pedagogiem, którego pasją jest uczenie i
kontakt z młodzieżą, i dzięki temu lubimy z nią zajęcia. Jest miła, wyrozumiała, cierpliwa i bardzo o nas dba.”
*
„Uważam, że Pani Sadowska jest dobrą
nauczycielką, świetnie uczy biologii,
ma właściwe podejście wychowawcze.”
*
„Głosowałem na Nią, ponieważ jest
kochana. Potrafi rozmawiać z uczniami.. Na lekcjach nie jest nudno i potrafi
rozbawić klasę.”
*
„Jest fajna. Można się z nią dogadać i
porozmawiać na każdy temat.”
*
„Ma dobry kontakt z uczniami, jest

„Pani mgr Krystyna Sadowska jest miłą i
sympatyczną nauczycielką. Rozumie
ucznia, nie traktuje go jak osobę, nad
którą ma władzę (jak większość nauczycieli), a jednocześnie utrzymuje dyscyplinę. Jest najwspanialszą wychowawczynią, jaką kiedykolwiek spotkałam.”
*
„Moim zdaniem Pani Krystyna Sadowska jest najlepszym nauczycielem ze
względu na to, że umie dobrze wytłumaczyć biologię i nie tylko. Potrafi również
zrozumieć ucznia oraz mu doradzić, pocieszyć. Bardzo jestem zadowolona, że
to ona została nauczycielem roku.”
*
„Uważam, że Pani Krystyna Sadowska
zasłużyła na ten tytuł, gdyż ma dobry
kontakt z uczniami i jest szanowaną
przez nich nauczycielką.”
*
„Ponieważ jest bardzo dobrym nauczycielem. Można z nią porozmawiać o
wszystkim, zawsze dobrze doradzi. Nie
wyobrażam sobie innego wychowawcy,
tylko panią Krystynę Sadowską.”

sympatyczna oraz myślę, że nadaje się
na to stanowisko.”
*
„Jest bardzo fajnym nauczycielem, potrafi zainteresować ucznia swoją lekcją.”
*
„Pani Sadowska jest przebojowa, na topie. Siedząc u niej na lekcji, można o
samym sobie dowiedzieć się wielu rzeczy – to świadczy o dobrze wykonywanej pracy.”
*
„Pani Sadowska jest SPOKOMAROKO, tylko źle, iż mam u niej zagrożenie. Maciek z IB.”
*
„Ja głosowałem, bo lubię tę panią.”
*
„Uważam, że pani Sadowska jest najlepszym nauczycielem pod względem
m.in. przeprowadzonych ciekawie zajęć.”
*
„Pomaga uczniom w trudnych sytuacjach, sprowadza na dobrą drogę. Jest
miła, sympatyczna, dobrze tłumaczy.”

Dla zakochanych
i nie tylko…
Tradycyjnie, w dniu 14 lutego zorganizowaliśmy w naszej szkole
Święto Zakochanych. Wszyscy
chętni uczniowie (zakochani lub
nie) otrzymali od nas w tym dniu
naklejki w kształcie serduszek. Dodatkowo ci ubrani na czerwono nie
byli w tym dniu odpytywani (na
mocy wcześniejszych ustaleń z p.
Dyrektor).

O nauczycielach też pamiętaliśmy
- aby osłodzić im wynikającą z powyższego „stratę” stopni, obdarowaliśmy ich czekoladowymi serduszkami.
Przez cały dzień działała także
poczta walentynkowa. Wrzucone
do specjalnej skrzynki kartki walentynkowe były jak najszybciej
dostarczane do adresatów. Bawiliśmy się świetnie. Mamy nadzieję,
że wy też.
Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny nie zawiódł.
Stroje też mieli stosowne
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Koła się kręcą...

KOŁO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZAPRASZA
Nie tylko
dla rekinów finansjery...

S

zkolne Koło Przedsiębiorczości działa w naszej szkole od
trzech lat. Mimo iż spotkania
Koła mają miejsce tylko raz w tygodniu, to uczestnicy zaangażowani są w
projekty Koła przez cały tydzień - pieniądze przecież nie odpoczywają.
Głównym naszym zajęciem jest ich pomnażanie. Wykorzystujemy do tego
możliwości, jakie daje nam rynek kapitałowy, a w szczególności jego najważniejsza instytucja w Polsce - Giełda Pa-

nierów Wartościowych w Warszawie.
Robimy to za pomocą tak lubianego
przez młodzież Internetu. Co roku inwestujemy 100 000 zł w akcje i co roku osiągamy zyski rzędu 15-20 % w
skali 3 miesięcy.
Czy zainwestowane pieniądze
można stracić??? Można!!! Najlepszym
uczestnikom Koła Przedsiębiorczości
jednak to się jeszcze nie przytrafiło.
Nabyta wiedza, dotycząca inwestycji w

papiery wartościowe, jest bezcenna, sugeruje nam, w jaki sposób możemy pomnażać w przyszłości nasze ciężko zarobione pieniądze. Narzędziem, jakie wykorzystujemy w pracy Koła są: projekt
edukacyjny, Szkolna Internetowa Gra
Giełdowa (SIGG) oraz konkurs „Z klasy
do kasy”. Działania Koła dostrzegła Pani
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Lidia Adamska,
składając podczas jednego ze szkoleń
osobistą dedykację Uczniom naszego
Koła.
Wszystko to wygląda bardzo dobrze,
tylko żeby jeszcze inwestowane przez
nas pieniądze nie były wirtualne ...
Nie musisz mieć wielkiego kapitału.
Jak inwestować systematycznie niewielkie kwoty tak, by uzbierała się niezła
sumka, nauczymy Cię na naszym Kole.
Może wykorzystasz te umiejętności inwestując już swoje własne realne pieniądze??? Rynek kapitałowy jest nie tylko
dla rekinów finansjery.... Spróbować
warto …
Koło Przesiębiorczości

Już bogaci w doświadczenie
- członkowie koła z opiekunem (mgr B. Rudziński, drugi od lewej)
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Pisać każdy może
Anna Rogowska (kl.IL)
Pisze wiersze od dwóch lat. „ W natłoku wydarzeń i umykających chwil coś mnie tknęło i tak powstał pierwszy wiersz.
Z upływem czasu przybywały kolejne. Pisanie to dobry sposób, aby wyrzucić z siebie choć część emocji […],
pozostanie Coś po mnie, kawałek serca, kawałek duszy…”
Interesuje się również muzyką i śpiewem. Jej życiowe hasło: „Żałuj tylko tego, czego nie zrobiłeś.”
„Twoje oczy”
Twoje oczy dla kogoś przeciętne
Dla kogoś smutne
Inni zaś widzą w nich złość i cierpienie
Ja jednak widzę w nich twoją duszę
Jakże piękną, jakże wrażliwą, pełną ciepła
W twoich oczach zaklęty jest ogień miłości,
Który wypełnia me życie, wypełnia całą duszę
I prowadzi pod same niebiosa
I latam wśród aniołów
I wiem, że całe życie składam w twe ręce
Pragnąc zostać z tobą tu
… Już na zawsze.
„Zawiła sieć życia”
Zaplątana w zawiłą sieć życia,
Pełną zaułków i pułapek,
Błądzę samotnie, nie wiedząc,
Gdzie mam iść i czego właściwie szukam.
Potrzebuję twojej dłoni, która poprowadziłaby mnie
Do oazy spokoju, do oazy uczucia,
Które nie ma dna i które z upływem czasu
Nie będzie słabnąć, ale będzie się umacniać.
Dalej błądzę w ciemnościach…
Wciąż czekam na Ciebie.
…Pogrążona w monotonii…

***
Iskrzące się we śnie
motyle, skrzydła zapraszają
do bajecznej krainy.
Podążam za nimi zaślepiona
różnorodnością barw, igrających
z moim wzrokiem.
Motyle prowadzą mnie
przez ścieżkę usypaną
płatkami róż.
Na końcu drogi widać
wyłaniającą się z mroku
jasną postać, nie zważając
na nią podają Ci swoją dłoń.
Czuję ogromne ciepło,
przeszywające od stóp do głów…
Wiem, że to ty…
Czuję na ustach palący ogień,
przeplatający się ze słodyczą…
Jestem szczęśliwa…

„Czarna”
Wiersze zaczęła pisać w 1999 r. razem z przyjacielem Tomkiem. Po jego tragicznej
śmierci w swojej poezji porusza tematy miłości, zdrady i śmierci. Jak sama twierdzi, „śmierć jest tematem dla ludzi zamkniętym”, jakby nie dotyczyła ich bezpośrednio. „Czarną”, niestety, dotknęła kilkakrotnie i boleśnie, dlatego te wiersze w
większości dotyczą wędrówki człowieka do tzw. „nieba”.
„Zagubiony”
… Dali mi skrzydła,
lecz nie odleciałam.
Dali mi nadzieję,
lecz wypuściłam ją.
Dali mi anioła,
lecz nie wiem, który to
w tłumie grzeszników.

Zamykasz się
W pokoju bez drzwi.
Zapominasz o wszystkim.
Tkwisz gdzieś w swoim świecie,
Sam nawet nie wiesz, gdzie to jest.
Szukasz ucieczki byle gdzie.
Panikujesz i płaczesz.
I boisz się być kimś,
Kim już nie jesteś.

„To, czego nie ma”
Imputuję Tobie same dobre cechy,
zanim otworzysz swoje usta.
Dla mnie to truizmatyczne,
jesteś jedyny i mój.
Nie zniechęca mnie
animozja świata.
Jestem jak utopia,
może to mój rozsądek.
Pruderia ludzi już upadła,
góruje inwektywa i afront.
Pogląd człowieka to apokryf.
Świat żywych i zmarłych
to dość duży niuans.
To, czego nie ma
albo to, co jest czasem nie istnieje.
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Koniki, bziki...
Otaczający nas świat składa się z pięknych szczegółów, na które często nie zwracamy uwagi...

Magia zwykłych rzeczy

K

ażdy z nas wie, do czego służy aparat fotograficzny. W większości przypadków wykorzystujemy go tylko do uwiecznienia jakiś ważnych wydarzeń. Ja używam go do udowodnienia sobie i ludziom,
że otaczający nas świat składa się z pięknych szczegółów,
na które często nie zwracamy uwagi. Chcę również
uchwycić z życia najpiękniejsze momenty.
Najbardziej inspiruje mnie sposób, w jaki układają się chmury, promienie słońca przedzierające się przez
nie, czy też tęcza, rozpościerająca swą barwę po podeszczowym niebie. Przez obiektyw aparatu dostrzegłam także
magię zwykłych rzeczy, takich jak np. lusterko.
Nie zawsze mogę ująć na zdjęciu to, co chcę,
gdyż mój sprzęt nie jest wystarczająco dobry. Marzy mi
się aparat „z prawdziwego zdarzenia”. Jednak koszt takiej
przyjemności jest bardzo wysoki. Na razie więc muszę zadowolić się zwykłym aparatem cyfrowym. Wierzę jednak,
że biorąc udział w różnego rodzaju konkursach fotograficznych, zostanę zauważona i dzięki temu znajdę osobę,
która spełni moje marzenie.
Będąc w gimnazjum, zastanawiałam się nad wyborem szkoły, która posiadałaby profil fotograficzny. Jednak po dłuższych rozważaniach doszłam do wniosku, że
nie będę wiązać z fotografią swojej przyszłości. Jest to
moje hobby i na tym poprzestanę.
Ania Januszyk
Jedno z „magicznych” zdjęć Ani

Uczymy się
od najlepszych
Redakcja „Słowa do Słowa” bywa w tzw. wielkim świecie.
Niedawno odwiedziliśmy redakcję poważnej „Gazety Wyborczej” w Białymstoku. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci
przez sekretarz redakcji, p. Antoninę Suproniuk i redaktor naczelną, p. Annę Gąsiorowską (na zdjęciu - w środku), która
zapoznała nas z kilkoma tajnikami pracy dziennikarskiej. Nie
omieszkaliśmy też zaprezentować naszego pisemka i otrzymaliśmy kilka cennych porad, które na pewno wykorzystamy
ku, mamy nadzieję, zadowoleniu naszych czytelników.

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