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Jak pisać biografie?   
spotkanie z Anną Kamińską 
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Z  panią Anną Kamińską spotkaliśmy się 19.10.2018 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym w 

Białymstoku w ramach 9. edycji „Podlaskich spotkań z pisarzami”. To pisarka „specjalizująca się” w 

biografiach, autorka książek: „Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych” (2010) oraz 

bestsellerowych biografii: Wandy Rutkiewicz „Wanda” (2017) i Simony Kossak „Simona”  (2015). 

Za tę ostatnią nominowana  do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. 

Wiesława Kazaneckiego, którą otrzymała za wydaną w 2017 roku książkę pt. „Białowieża 

szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej.” 

 

Podczas spotkania autorka opowiadała o swoich początkach pisarskich i o tym, co skłoniło ją do 

podjęcia prób literackich. Ciekawie przedstawiła sposoby zdobywania informacji do swoich 

biografii, jak również ludzi, których poznała dzięki temu. Jej ulubioną metodą są wywiady, ale także 

często czyta różne publikacje o tych postaciach i dziedzinach, którymi się parają . Mówiła również o 

narzucającym się porównywaniu własnego życia do losów i osobowości bohaterek prezentowanych 

w biografiach. Podobało mi się, że w trakcie spotkania nie tylko chwaliła bohaterki swoich książek, 

styl życia i osiągnięcia, ale także nie wahała się opowiadać o ich wadach i porażkach. 

 

Łukasz Świętochowski, kl. III Z 
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„Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi.” 
 

Winston Groom (z książki pt. „Forrest Gump”) 

 

 

Wszystko, co chcielibyście o niej wiedzieć, a boicie się zapytać… 

 

autoprezentacja pani  Ewy Korbut-Papciak Nauczyciela  Roku  2018 w ZSBG 

 

 

Praca… to moja pasja. Lubię moje miejsce pracy  

i z przyjemnością tu przychodzę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teneryfa 

 

Rodzina…to  pies, mąż, syn - 19 lat i córka - 17 lat. 

 

 

Lubię…opalać się, czytać ulubione książki i podróżować po ciepłych krajach, szczególnie Maroko. 

 

 

Nie lubię…zimy i braku słońca, gotowania i …jedzenia. 

 

Ludzie są…ciekawi, mili, sympatyczni, bardzo różni – inaczej świat byłby nudny. 

 

Czytam, oglądam, słucham…muzyki poważnej, 

ulubione książki: „Świat według Garpa” Johna 

Irvinga, „100 lat samotności” Gabriela García 

Márqueza i  odkrycie dwóch ostatnich lat - „Małe 

życie” Hanya Yanagihara  i „Dzikie łabędzie. Trzy 

córki Chin” Junga Chana, filmy : “Forrest Gump”, 

“Pulp fiction”. 

 

Jeśli nie nauczyciel to…podróżnik, fotograf(?). 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/22780/winston-groom
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/38543/forrest-gump
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Jestem…pracoholikiem, pozytywnie nastawiona do życia, działam szybko, nigdy się nie poddaję. 

Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś inny potrafi coś zrobić, to ja też. 

 

Życie…trzeba  wykorzystać do  końca, bo drugiej szansy nie będzie. 

 

 

Denerwuje mnie…brak chęci działania, brak konsekwencji, brak motywacji oraz wszyscy ludzie, 

którzy myślą tylko o sobie. 

 

Szanuję…szczerość i uczciwość.  

 

Motto życiowe… 

 

„Życie jest jak pudełko czekoladek - 

nigdy nie wiesz, co ci się trafi.” 

 
Winston Groom  

(z książki pt. „Forrest Gump”) 

 

Cieszę się…ze wszystkich 

drobiazgów, spotkań ze znajomymi, 

kolejnych wyjazdów itp. 

 

Nie umiem…jeździć na nartach              wyspa  Fuerteventura 

i pilotować samolotu. 

 

Marzę…o kolejnych podróżach  

w dalekie kraje. 

 

Wierzę…w dobro, uczciwość  

i sprawiedliwość. 

 

Potrafię…naprawdę szybko jeździć 

samochodem.                                              

 

Nie zgadzam się z brakiem tolerancji  

i swobody wypowiedzi.  

 

Maroko 

 

Moje zasady to  

konsekwencja w działaniu 

egzekwowanie wymagań. 

 

Najciekawsze przeżycie…to wycieczka 

po USA - Las Vegas, Grand Canyon, 

Nowy York, Seattle, San Francisco  

i cała reszta. 

Londyn 

http://lubimyczytac.pl/autor/22780/winston-groom
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/38543/forrest-gump
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Czy wiesz, że… 

 

„Trzeba myśleć i trzeba pracować” 

Stefan Władysław Bryła 

 

3 grudnia 2018 r. minęła 75. 

rocznica śmierci patrona naszej 

szkoły profesora Stefana Bryły. Z 

tej okazji w bibliotece szkolnej 

można obejrzeć wystawkę 

ciekawych materiałów na temat 

jego życia i dorobku zawodowego.  

Prof. Stefan Bryła był inżynierem 

budownictwa, wybitnym pionierem 

spawalnictwa, wykładowcą, autorem 

blisko 250 prac naukowych. 

Największą sławę przyniosła mu 

budowa pierwszego na świecie 

spawanego mostu stalowego 
na Słudwi w Maurzycach pod Łowiczem. Motto życiowe prof. Stefana Bryły „Trzeba myśleć i 

trzeba pracować” znajduje się na głazie, który w 2009 roku stanął obok mostu na Słudwi po jego 

generalnym remoncie. 

Oddany do użytku w 1928 roku most 

na Słudwi miał 27 metrów długości, 

6,8 metra szerokości i ważył tylko 56 

ton. Masa  klasycznej wówczas 

konstrukcji nitowanej  sięgałaby 70 

ton. Była to więc prawdziwa rewolucja 

techniczna. Na przełomie lat 20. i 30. 

XX wieku do Łowicza przyjeżdżali 

inżynierowie z największych krajów 

Europy, a  polską konstrukcją 

interesowały się  światowe firmy. 

W 1929 roku Stefan Bryła został 

członkiem międzynarodowej komisji 

mostów i konstrukcji inżynierskich. 

Polski inżynier współpracował także przy budowie Woolworth Building w Nowym Jorku – 

wtedy najwyższego budynku na świecie. Jedną z najbardziej znanych polskich konstrukcji 

prof. Bryły był budynek warszawskiego Prudentialu – przedwojenny wieżowiec, który trafiony 

prawie tysiącem pocisków przetrwał wojnę.  

Stefan Bryła był także wielkim patriotą. W 1918 uczestniczył w walkach o Lwów, a w latach 1919–

1920 brał udział w obronie Warszawy. Po wybuchu II wojny światowej został żołnierzem Armii 

Krajowej i szefem komórki Robót Publicznych i Odbudowy. Dla Kedywu AK opracował instrukcję 
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„Jak niszczyć stalowe mosty?” oraz 10-letni plan odbudowy powojennej Polski. Pozostał aktywnym 

nauczycielem akademickim,  dziekanem tajnego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Z powodu donosu jednego ze swych studentów 16 listopada 1943 roku został aresztowany wraz 

z rodziną i rozstrzelany 3 grudnia w Warszawie. Miejsce jego pochówku nie jest znane, symboliczny 

grób znajduje się na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim.  W 1964 roku Polski Związek 

Inżynierów i Techników Budownictwa ustanowił nagrodę im. Stefana Bryły za osiągnięcia 

naukowo-badawcze. Osiągnięcia polskiego inżyniera docenili Amerykanie przyznając mu 

w 1995 roku nagrodę Historic Welded Structure Award za most spawany na Słudwi. 

 

 

informacje z portali „niezlomni.com” oraz „dzieje.pl” 

 

 

Pisać każdy może… 

 

 

Miłość i nadzieja 

 
próby poetyckie uczniów klasy I h 

 

 

 

 
Miłość dwa różne światy łączy w jeden. 

Miłość to wiatr, co dodaje nam skrzydeł. 

Zamieni ci życie w piekło lub Eden. 

Brak w niej prawideł. 

 

Marcin Kazberuk 

 
Zostaw, proszę, ma udręczoną duszę. 

Ja przez ciebie wciąż z miłości się duszę. 

I powoli umieram z tej tęsknoty, 

Serca marnoty. 

 
Ola Picewicz 

 

Przez śmiech i przez łzy 

Wyrażam uczucie. 

Duch skrzydeł dostaje, 

Szybuje, opada. 

Miłość jak życie dwie różne ma twarze. 

Żyję, kiedy kocham. 

 
Marcela Bałakier 
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Modlę się 

 
Wiersz nagrodzony w konkursie poetyckim pod hasłem  

„Nadzieja daje siłę…” Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza (2018 r.)  

w ramach akcji „Pola Nadziei” 
 

 

 

Modlę się o blady świtu brzask, 

Ptaków pod dachem gniazdo, 

Oczu niebieskich ciepły blask, 

I o radość się modlę, i o jasność. 

 

Modlę się o własny skrawek nieba 

Zamknięty w moich czterech ścianach, 

Codzienną, świętą kromkę chleba 

I o zrozumienie bez dwóch zdań. 

 

Modlę się o kilka dobrych rad,  

Gdy serce znajdzie się w potrzebie. 

I za ten cały wielki świat, 

I o nadzieję dla mnie i dla …Ciebie. 
 

 

 

 

Marcin Kazberuk 

 

Nadzieja 

 
Ukołysać smutki w otchłani miłości 

Mokrą stopą dotknąć świata  

I przytulić zimę 

Tak zwyczajnie 

Bez zbędnych zobowiązań 

Rozczochrać włosy bez słowa  

I robić wszystko tak  

By było niezwyczajnie 

Tak nie na miejscu  

Zmrużyć zalotnie oczy 

I uśmiechnąć się  

Tak po prostu 

Do innego człowieka 

Albo do samego siebie 

Przecież nie tak trudno znaleźć kogoś  

Kogo można by obdarzyć miłością 

 
 

 

Marcin Kazberuk 
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Nasze podróże… 

 

 

Moje miejsce na ziemi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Są takie chwile, kiedy chce się uciec od wszystkiego i wszystkich, spakować plecak i udać się w 

miejsce, gdzie nasze serce i głowa odpoczną. Jednym z takich moich miejsc jest Londyn. Dla 

jednych brudny i niebezpieczny, dla mnie - ciekawy, przepełniony kulturami całego świata. Kiedy 

tylko mogę, kupuję bilet lotniczy Warszawa – London i podczas każdego wyjazdu, przeżywam nową 

przygodę. Spaceruję po ulicach miasta, niby tych samych, a jednak zawsze odkrywam coraz więcej 

szczegółów, a na które wcześniej nie zwróciłam uwagi.  

 

Doskonale pamiętam swoja pierwszą wycieczkę, mogę dokładne odtworzyć, co zobaczyłam, 

mimo że było to ładnych parę lat temu: London Eye - monstrualne kolo obserwacyjne znajdujące się 

na południowym brzegu Tamizy pomiędzy mostami Westminster i Hungerford oraz Muzeum Figur 

Woskowych Madame Tussaud. Znajdują się tam przepiękne figury aktorów filmowych i innych 

znanych osób z wosku. Odzwierciedlenie nawet najmniejszego szczegółu daje poczucie, że postacie 

te żyją. Przyznam się szczerze, że na początku bałam się podchodzić, gdyż według mnie wyglądały 

one "zbyt realistycznie ". Miejscem zdecydowanie wartym zobaczenia chociażby raz w życiu są 

według mnie także słynne Ogrody Królewskie.  

 

 

 

 

tekst i zdjęcie Wiktoria Sumkowska, kl. II Z 
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Nasi ulubieńcy… 
 

Poznajcie mojego Grafa. Ma za sobą 16 lat życia. 

Jest spokojny, przyjacielski, kocha ludzi, potrafi 

obdarować polnym kwiatkiem, przepada za 

jabłkami, za cukrem (uwaga !) - nie. Bywa na 

ważnych uroczystościach. W 2018 r. brał udział w 

uroczystym święceniu odtworzonego sztandaru 

przedwojennego 14. Dywizjonu Artylerii Konnej 

w Białymstoku (na zdjęciu poniżej ze strony 

„wspolczesna.pl”).  

Wiktoria Sumkowska 
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To lubię… 

 

 

 

„Ip Man” 

 

recenzja filmu 

 
 

 

 

„Ip Man” to film z 2008 r. (I część) oparty na faktach 

z  życia prawdziwego człowieka, niestety, nieżyjącego 

już, mistrza Kung-Fu pochodzącego z Chin. W pierwszej 

części Trylogii dowiadujemy się o początkach jego 

kariery, wtedy jako młody chłopiec zaczyna uczyć się w 

Fushan wraz ze swoim adoptowanym bratem, który, jak 

się potem dowiadujemy, jest koreańskim szpiegiem. W 

filmie możemy zauważyć elementy tradycji chińskiej. 

Brat po daniu mu drugiej szansy przez Ip`a, nie może tego 

przyjąć i popełnia seppuku. 

    

Po wydarzeniach z pierwszej części filmu bohater 

przenosi się do Hong Kongu, aby rozprzestrzeniać styl 

Wing Tsun. W międzyczasie staje się mistrzem tego stylu, 

w  tej odsłonie filmu dowiadujemy się także o faktach 

dziejących się w tamtym czasie (korupcja, kontrola kraju 

przez obce osoby). Ip man zakłada swoją szkołę najpierw zdobywając szacunek wśród innych 

mistrzów, a następnie udowadniając swoje umiejętności w ich ,,próbie kadzidła”, polegającej na 

walce na okrągłym stole, podczas której upadek oznacza przegraną.   

 

Ostatnią, jak na tą chwilę, część trylogii zaczyna Bruce Lee mający w tamtym czasie 16 lat, który 

przyszedł do mistrza po naukę, mistrz poddał go testowi szybkości, który ten zdał, jednakże nie 

został na treningu. Od początku Ip ma problemy w mieście – szkoła jego syna jest atakowana przez 

zagraniczny gang wymuszający haracze, a jego żona ma raka i umiera. Na końcu Bruce wchodzi 

jednak do szkoły, więc można się spodziewać czwartej części. 

 

Trylogia jest na pewno warta obejrzenia (ale całość zajmuje około 4 godzin), szczególnie dla 

miłośników sztuk walki. Ostatnia część – „Ip Man 3” jest wprost stworzona dla nich, pojawiają się 

tam ikony sztuk walki, np. mistrz boksu Mike Tyson. Jednakże oglądanie części trzeciej bez 

znajomości pierwszej i drugiej nie ma sensu, nie będziemy wiedzieć kim jest Ip Man, skąd wziął się 

jego styl, dlaczego jest taki szybki . 

 

 

 

 

 

Mateusz Suchecki, kl. I Z 
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świąteczne zdjęcie z Anglii - Wiktoria Sumkowska 

 

 

Spójrz w niebo 
 

Spójrz w niebo, 

Posłuchaj jak księżyc z gwiazdami rozmawia. 

Popatrz, 

Jak śnieg na choinki spada. 

Gwiazd gromada. 

 

Niebiańska jasność 

Nad Betlejem zaświeciła 

I ogłosiła czas wigilii. 

Czas opłatkiem dzielenia, wytchnienia, 

Wzruszenia i przebaczenia 

Tym, co są i co ich nie ma. 

A Nowy Rok niech spełnia marzenia! 
 

pseud. Nobi 
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