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Drodzy C zytelnicy!
Witam was gorąco po wakacyjnej przerwie. Myślę, Ŝe wśród
szkolnych stresów masy nauki znajdziecie chwilę, aby przeczytać najnowszy numer gazetki szkolnej. Znajdziecie tutaj między
innymi: teksty dotyczące wizyty pisarki Marty Fo x w naszej szkole i trochę uczniowskiej twórczości. Dowiecie się takŜe, jak nasi
starsi koledzy poradzili sobie na egzaminie gimnazjalnym i poznacie kilka wakacyjnych wspomnień z międzynarodowej wymiany. Zachęcam do czytania i pozdrawiam gorąco.
Monika Nieborak
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Z TYM KUPONEM MOś ESZ Z GŁ OSIĆ DODAT KOWE NIEPRZ YGOTOWANIE Z DOWOL NEGO PRZ EDM IOT U
Przypominamy, Ŝe zasady naszego Sz kolnego Systemu Oceniania
pozw alają na zgłoszenie tylko określonej liczby nieprzygotow ań- od 1 do 3.
Co ma robić ambitny uczeń, któremu przypadkiem zaw ieruszy się gdzieś
zeszyt z pracą domow ą albo zapomni nauczyć się geografii, a ma złe przeczucia co do tego, kto będzie w ywołany do odpow iedzi? Mamy na to radę –
pow inien kupić naszą gazetkę, a w niej znaleźć i w yciąć kupon, który pozw oli zgłosić DODAT KOWE NIEPRZYGOT OWANIE. Oto jak wygląda to
cudo…
UWAGA ! Kupon jest w aŜny do 1 grudnia 2007 r. MoŜna go uŜyć tylko
raz i tylko na jednym przedmioc ie. Uspraw iedliw iając nieprzygotow anie, oddajemy go nauczycielow i.

SPRZĄTANIE ŚWIATA, CO W KLEOSINIE PISZCZY...

Co w Kleosinie piszczy
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SPIS TREŚCI:

-czyli sprawozdanie z działalności koła ekologicznego „Ekosfera”.
Koło ekologiczne „Ekosfera”, które wraz z nowym rokiem rozpoczęło
sw oją działalność, nie próŜnuje, o czym moŜe św iadczyć ostatnio w yCo w Kleosinie piszczy
stosowana prośba do pani dyrektor BoŜeny Nienałtow skiej. Dokument
został wręczony dn. 14.09.br. (piątek). Podpisali się pod nim członkow ie
koła na czele z opiekunem –panią Danutą Matyszewską, nauczycielem
geografii. Przedstaw iony w nim został problem pełnej moŜliw ości rozwoju zdrow ego trybu Ŝycia. Zaproponow aliśmy w ięc zamontow anie stojaSprzątanie św iata
ków na rowery, aby ułatw ić dojazd do szkoły, bo jak w iemy, ten typ motoryzacji jest najzdrowszy, wygodny i znacznie szybszy od naszych nóg.
Po drugie, w ysunęliśmy pomysł umieszczenia na szkolnych korytarzach
ław ek w celu zapewnienia uczniom miejsc siedzących na przerwach
Do you sleep?!
oraz zlikw idow ania zjaw iska siadania na parapetach i posadzce. Trzeci
postulat to w prowadzenie do sprzedaŜy w sklepiku ow oców. Ow oce to -czyli międzynarodow y
obóz w Weidenbergu
przecieŜ najlepszy przepis na długie Ŝycie. Na reakcję nie trzeba było
2007
długo czekać. JuŜ w e w torek w sklepiku znalazły się ow oce, tzn. jabłka i
gruszki. Niestety na ław ki w korytarzach nie ma pieniędzy, ale stojaki
row erowe prawdopodobnie pojaw ią się w najbliŜszym czasie. Pani Dyrektor naleŜy się podziękow anie za szybkie i pozytyw ne rozpatrzenie
większości postulatów . Dziękujemy rów nieŜ całemu kołu ekologicznemu Wyw iad z panem Mikołajem Szujem
za to, Ŝe dba o zdrow ie wszystkich uczniów .
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Mateusz Cholewski II d

Sprzątanie świata

Spraw ozdanie ze
spotkania z Martą Fox

15 w rześnia od 9.30 do 12.00 uczniow ie naszej szkoły uczestniczyli w
sprzątaniu św iata. Pogoda, niestety, nie dopisała, padał deszcz, co było
pow odem niezbyt licznego przybycia młodzieŜy do szkoły. KaŜda klasa
pod opieWyw iad z Martą Fox
ką nauczyciela
udała się
na w yznaList o Białymstoku
czone
wcześniej
tereny
sprzątania.
Uczniow ie
Przedstaw iamy się
otrzymali
potrzebne
akcesoriarękaw ice i
Wojna trzech w ładców
worki, po czym zabrali się do pracy. W tym czasie panow ała bardzo
cz. III
sympatyczna atmosfera. Taka akcja to nie tylko pomoc w ochronie śroUkryta
toŜsamość
dow iska, ale takŜe integracja klasy. W sumie posprzątaliś my: tory kolejow e na granicy Kleosina i Białegostoku, okolice ul. Kraszewskiego,
Środlesia, Ignatek i KsięŜyna. Tak minęła w rześniow a sobota. Jednak
pamiętajmy, Ŝe to nie był tylko jeden dzień sprzątania, o nasze środow iSpraw ozdanie z apelu
sko pow inniśmy dbać cały rok!
o esperanto
Kamila Św ięczkowska i Natalia Szczech
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podczas
przerwy
-czyli międzynarodowy obóz w Weidenbergu 2007 nie mieliśmy ze
7 dni w Niemczech, 1 dzień sobą kontaktu. Szybko jednak
w Czechach i 2 w e Wrocław iu –
przełamaliś my lody i staliśmy się
tak w najw iększym skrócie wyglązgraną paczką, łącznie z Marcidał obóz uczniów naszej szkoły
nem, którego przecieŜ w cześniej w
oraz szkoły w Juchnowcu podczas ogóle nie znaliś my. Pozostaw ało
minionych w akacji. Nasze gimnatylko zakolegow ać się z dziewczyzjum reprezentow ało 10 osób: Ad- nami z Juchnowca, co w krótce
rianna Kamińska, Natalia Szczech uczyniliśmy.
(kl. III b), Patryk Szpica, Jakub SyPodróŜ do Wrocław ia,
czewski (kl. III c), Małgorzata Szy- gdzie zaplanow ano nocleg w
manow icz (kl. III d), Alicja Goschronisku młodzieŜow ym, upłynęściewska, Ew elina Roszkowska,
ła pod znakiem rozmów , Ŝartów,
Joanna Turkow ska, Paw eł Nienał- śpiew ania i spania, bo w iększość z
tow ski (kl. III e) oraz absolw ent
nas mało spała w nocy. Po wstępnaszej szkoły – Marcin Toczyński. nym zakw aterowaniu na miejscu
Z Juchnow ca pojechali: Dorota
wybraliśmy się na spacer po WroSilw oń, Karolina Wasilewska, Kacław iu. Na Stary m Rynku dostalitarzyna Miniuk, Monika Maksieśmy 2 godziny w olnego czasu.
wicz i Angelika Fiodor. Opiekow ali Przew odnikiem naszej paczki zosię nami: p. Anna Łopińska, p.
stał Marcin, który w cześniej zdąŜył
Barbara Cylw ik oraz p. Beata Cylpoznać to cudow ne miasto. Zaprowik.
wadził nas w najciekawsze zakątki
Zbiórkę ustalono na godzicentrum miasta, zobaczyliśmy
nę 5:30 przy naszym gimnazjum.
m.in. katedrę, ratusz i fenomenalCzekając na autokar, w szyscy Ŝar- ny Ostrów Tumski. Niestety, mielitow aliśmy i było bardzo w esoło,
śmy za mało czasu, by zwiedzić
więc zapowiadał się w spaniały wy- więcej. Po pow rocie do schroniska
jazd. Najpierw musieliś my się lezjedliś my kolację i poszliś my spać.
piej poznać, bo poza zamianą kilTo była jedna z nielicznych W
ku zdań na szkolny m korytarzu
MIA RĘ nor malnych nocy podczas

Do you sleep?!

całego w yjazdu. Jedyną „atrakcją”
było omdlenie Angeliki o 3 nad
ranem, na szczęście nic się jej nie
stało.
Następnego dnia w staliśmy
dość wcześnie rano, zjedliśmy
wspólnie śniadanie, przy którym
było mnóstw o śmiechu, i ruszyliśmy w drogę ku naszemu celow i –
małemu niemieckiemu miasteczku
- Weidenbergow i. Podczas podróŜy oglądaliś my filmy, śpiew aliśmy,
graliśmy w karty i „mafię” i bez
przerwy się śmialiśmy. Byliśmy
chyba najbardziej roześmianą grupą młodzieŜy na całym św iecie,
tak dobrze czuliśmy się w swoim
tow arzystw ie. Po drodze zajechaliśmy do czeskiej Smrzovki, Ŝartobliw ie nazywaną przez nas ZasmaŜką, by zabrać ze sobą kolejne 4 uczestniczki naszego obozu
– Czeszki: Theresę, Martinę, Vendulkę i Marię. Szybko złapaliśmy z
dziew czynami dobry kontakt i spędzaliśmy z nimi duŜo czasu. Po
dotarciu do szkoły, w której mieścił
się obóz, zostaliśmy oficjalnie
przywitani przez kierow nika i zakw aterow ani w 3 namiotach: część
dziew czyn zamieszkała z Niemkami, część z Francuzkami, zaś
chłopcy z rówieśnikami z obu krajów . Po zjedzeniu kolacji, podczas
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której dzieliliś my się naszymi wraŜeniami o now o poznanych kolegach i koleŜankach, poszliśmy popływ ać w szkolnym basenie. Myślę, Ŝe nie kaŜdy ma moŜliw ość
korzystania z pływalni w łaściw ie w
środku nocy, w ięc była to dla nas

nie lada atrakcja. Po kąpieli udaliśmy się do namiotów z zamiarem
pójścia spać, lecz nasze podekscytowanie było tak duŜe, Ŝe jeszcze bardzo długo rozmaw ialiśmy.
W końcu jednak z męczenie wzięło
górę i zasnęliśmy.
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Następny dzień wypadał w
niedzielę, dlatego po śniadaniu
udaliś my się do jednego (jedynego
typow o katolickiego) z 2 kościołów
w Weidenbergu, którego proboszcz był… Polakiem. Większość
liturgii odbyła się w języku nie-
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mieckim, ale były takŜe akcenty
polskie, czeskie i francuskie. Msza
trochę róŜniła się od tej w polskim
wydaniu, najbardziej zaskoczył
nas fakt, iŜ Komunii św ., poza
księdzem, udzielała starsza kobieta, odpow iednik polskiego ministranta oraz, iŜ przyjmujący ją
wierni mogli w ziąć hostię do ręki i
sami w łoŜyć ją sobie do ust. Po
pow rocie z kościoła zjedliś my
obiad – znakomite spaghetti, którego nie dało się naw inąć na
sztućce, w ięc pozostawało tylko
„wciąganie” makaronu, łatw o sobie
wyobrazić, jak to musiało w yglądać. Później zabrano nas autokarami na strzelnicę sportow ą –
większość z nas pierwszy raz w
Ŝyciu miała w rękach prawdziw y
sportowy łuk. JuŜ po kilku strzałach w iedzieliśmy, Ŝe dobry łucznik
musi odznaczać się nie tylko znakomity m wzrokiem i celnością, ale
takŜe sporą siłą, nie tak łatw o naciągnąć cięciw ę łuku. W czasie

DO YOU SLEEP?! - WEIDENBERG 2007

strzelania zaczęło padać i wszyscy
wyglądaliśmy jak zmokłe kury. Po
pow rocie do szkoły po raz kolejny
korzystaliśmy z basenu, tym razem nie tylko w towarzystwie swoim i Czeszek, ale w szystkich osób
z obozu. Znów nie obyło się bez
Ŝartów i śmiechu. Gdy zakończyliśmy zabaw ę w wodzie, mieliś my
jeszcze sporo wolnego czasu, dlatego postanow iliśmy zagrać w siatków kę. Hala sportow a w tym malutkim miasteczku jest 3 razy większa niŜ ta w Kleosinie. Gra układała się róŜnie, lecz ostatecznie zespół polsko-czeski w ygrał 3:2 z
niemiecko-francuskim, rów nieŜ
dzięki w spaniałemu dopingow i kibiców . Mecz zakończył się bardzo
późno, w ięc zaraz po nim udaliśmy się do łóŜek.
Następny dzień, tak jak
poprzednie, zaczęliśmy od wspólnego śniadania. Później nastąpiła
„przeprowadzka” dziewczyn z zimnych namiotów na cieplutką salę

gimnastyczną nad basenem, poniew aŜ nocami temperatura spadała do kilku stopni. Tego dnia wybraliśmy się na cały dzień do oddalonej o ok. 70 km Norymbergi.
Zobaczyliśmy tam Muzeum III
Rzeszy, którego zw iedzenie zajęło
nam dobrych parę godzin. Następnie zjedliśmy posiłek w miejscu,
gdzie kiedyś Adolf Hitler w ygłaszał
przemów ienia, po czym pojechaliśmy do Aquaparku. Zabaw a w kilkunastu basenach o róŜnej temperaturze wody i na zjeŜdŜalniach
była przednia. Po pow rocie do
szkoły zjedliśmy kolację i zagraliśmy rew anŜowy mecz w siatków kę. Wynik jednak był ten sam: 3:2
dla zespołu polsko-czeskiego.
Zmęczeni poszliś my spać.
31 lipca, czyli kolejny
dzień, był bardzo pracow ity. Od
samego rana do późnego w ieczora mieliś my zaplanow anych duŜo
atrakcji. Pierw szą z nich był wyjazd w góry. Na miejscu w jechali-
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śmy w yciągiem na szczyt, gdzie
znajdow ał się punkt w idokow y, z
którego podziw ialiśmy piękne górskie krajobrazy. Następnie przespacerowaliśmy się dobrych kilka
kilometrów szlakiem na terenie
rezerwatu przyrody, po czym doszliśmy do toru saneczkow ego.
Podczas kilkunastominutow ego
dość szybkiego zjazdu moŜna było
podziw iać cudowną przyrodę i
św ietnie się baw ić. Zadowoleni
ruszyliśmy w kierunku autokarów ,
by zjeść posiłek i wrócić do szkoły.
Na miejscu przygotow ano dla
uczestników obozu Quiz Europejski, niestety, jedna pomyłka kosztow ała nas zwycięstwo. Wieczorem po kolacji mieliśmy zajęcia
słow niczkowe, czyli poznaw aliśmy
podstaw owe zwroty potrzebne do
porozumiew ania się z rów ieśnikami w e wszystkich 4 językach. Wiedzieliś my juŜ, Ŝe „Est ce que tu as
une petite amie?” znaczy „Czy
masz przyjaciół?”, „Est ce que tu a
bien dor mis?” to „ Czy dobrze spałeś?”, a po czesku to samo pytanie

to: „Spal jsi dobre?”. Po niemiecku
na szczęście coś tam w iedzieliśmy. Wieczorem w ybraliśmy się
przed ratusz w Weidenbergu,
gdzie kaŜdy kraj śpiew ał piosenkę
dla bur mistrza, dzięki któremu
nasz obóz doszedł do skutku. Zaraz potem w róciliśmy do szkoły i
poszliśmy spać.
O ile poprzedniego dnia
pracow ały nasze umysły, o tyle
następnego mnóstw o roboty miały
mięśnie. Poniew aŜ cały obóz liczył
bardzo duŜo osób, zostaliśmy podzieleni na 2 grupy: polsko-czeską
i niemiecko-francuską. Rankiem
nasza grupa pojechała na odkryte
baseny termalne. Pływ anie w w odzie o temperaturze pow yŜej 40
stopni Celsjusza, podczas gdy
temperatura pow ietrza nie przekracza 20 stopni, to nie lada przyjemność. Po zakończeniu kilkugodzinnych harców w wodzie pojechaliśmy na w spinaczkę. Tak nam
przynajmniej pow iedziano. To, co
ujrzeliśmy, przerosło najbardziej
wygórow ane oczekiw ania. Do na-
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szej dyspozycji był pew nego rodzaju tor przeszkód… między
drzewami. W pow ietrzu. Na wysokości momentami naw et kilkudziesięciu metrów . Zanim zaczęliśmy
wspinaczkę zostaliśmy w yposaŜeni w specjalne urządzenia słuŜące
naszemu bezpieczeństw u oraz
przeszkoleni, co mamy robić, aby
nic nam się nie stało. Do wyboru
mieliśmy 6 róŜnych tras, od najłatw iejszych do najtrudniejszych.
Początkow o strach troszkę brał
górę, ale im dalej zachodziliś my,
tym lepiej się baw iliśmy i lęk mijał.
Chodziliś my niczym małpki po deskach, linach, gałęziach, drew nianych skrzynkach, siatkach, pniach
i innych fragmentach drzew oraz
wielu innych bardziej lub mniej
dziw nych przedmiotach. Zdecydowanie najbardziej jednak w szystkim podobało zjeŜdŜanie na linie,
robiliś my to praw ie jak filmow y Tarzan na lianach. Mimo okropnego
zmęczenia i kilku siniaków z Ŝalem
wracaliśmy do szkoły.
Następnego dnia pojechali-
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śmy do pobliskiego miasta – Bayreuth – miasta Ryszarda Wagnera, w ielkiego niemieckiego kompozytora. Zobaczyliśmy Teatr
Operowy, w którym na niektóre
spektakle bilety trzeba kupow ać
naw et z kilkuletnim w yprzedzeniem, fontannę wskazującą kierunki 5 kontynentów (bez Australii), dom, w którym mieszkał kiedyś Ryszard Wagner i piękny
przylegający do niego park. Później udaliś my się do centrum miasta, gdzie dostaliś my 2,5 godziny
wolnego czasu. Najpierw coś zjedliś my, a później mały mi grupkami udaliś my się na zakupy. Nasza paczka w spólnie zajrzała do
wielu miejsc i bardzo duŜo kupiła,
choć z racji małej ilości czasu
były to niezwykle szybkie zakupy.
Zaraz po nich zaw ieziono nas do
kręgielni w Bayreuth. Zabawa
była przednia, choć początkow o
nie wszystkim dobrze szło rzucanie dość cięŜkimi kulami. W naszej grupie najlepiej szło Marcinow i, Kubie i Ew elinie, ale w szyscy byliśmy zadow oleni. Zjedliśmy obiad w budynku kręgielni i
wróciliśmy do szkoły. Na miejscu
dostaliśmy w olną rękę, mogliśmy
iść albo na basen albo na halę
grać w siatków kę. Większość z
nas najpierw poszła popływ ać,
później pograć i ponow nie poharcow ać w wodzie. Podczas gry w
wodną koszyków kę doszło do
nieprzyjemnego wypadku. Choć
początkow o nie wyglądało to róŜow o, skończyło się na szczęście
tylko krw otokiem i opuchlizną nosa Ew eliny. Po doprow adzeniu jej
do porządku poszliśmy spać.
Ostatni dzień w spólnego
pobytu w Weidenbergu zaczęliśmy od zrobienia zakupów w
miejscow ym hiper markecie. Następnie udaliśmy się do huty
szkła, będącej jednocześnie Muzeum Szkła i Guzików . Obejrzeliśmy w iele cudow nych wyrobów
szklanych, od których nie moŜna
było oderw ać wzroku. Zobaczyliśmy skomplikow any proces wyrobu koralików , po czym kaŜdy
mógł sam spróbow ać wykonać
takie cudo. Otrzymaliśmy na pa-
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miątkę po szklany m guziku-breloku
oraz troszkę koralików . Po powrocie
był obiad i ok. 3-godzinne pływ anie
- chcieliśmy maksymalnie wykorzystać ostatni dzień. Niestety znów na
basenie zdarzył się wypadek. Jeden z Francuzów - rok młodszy od
nas Glen - poślizgnął się i uderzył
głow ą w brzeg podłogi. Wydaw ało
się, Ŝe nic mu się nie stało, ale po
chw ili dostał drgaw ek i nie mógł w ydobyć z siebie głosu. Natychmiast
wezwano pogotow ie, po kilku minutach przyleciał śmigłow iec i zabrał
go do szpitala. Wszyscy bardzo się
przejęliś my i byliś my bardzo smutni,
kilka dziew czyn płakało. Na szczęście po jakimś czasie nadeszła w iadomość, Ŝe wszystko jest z porządku i Glen szybko wyjdzie ze szpitala. Humory automatycznie nam się
popraw iły. Poniew aŜ był to ostatni
dzień, postanow iliśmy zebrać podpisy na koszulkach, które dostaliśmy na pamiątkę w yjazdu. Przez
dobrą godzinę wszyscy chodzili od
jednej osoby do drugiej i prosili o
podpisanie się. Tego dnia zrobiliśmy sobie najw ięcej pamiątkow ych
zdjęć. Wieczorem odbyła się dyskoteka. Nasza paczka jednak postanow iła spędzić ten czas we własnym gronie i urządziła w łasne party. Z czasem dołączało się coraz
więcej osób i było coraz weselej.
Niestety nadszedł czas wyjazdu
Francuzów i Niemców mieszkających w Hamburgu. PoŜegnaniom i
łzom nie było końca. Mimo, iŜ tak
krótko ze sobą przebyw aliśmy i w łaściw ie się nie znaliśmy, to bardzo
się zŜyliśmy. W końcu musieliś my
pozw olić im odjechać. Trzeba było
iść spać, bo rano my rów nieŜ
opuszczaliśmy Weidenberg. Zdarzyło się jednak coś, co nie pozw oliło nam spokojnie spać. Na teren
szkoły w kroczyli nieznajomi męŜczyźni, praw dopodobnie uzbrojeni
w noŜe. Nie w iedząc, co zrobić, poniew aŜ chłopcy przebywali w namiotach przed szkołą, czyli tam,
gdzie nieproszeni goście, przestraszeni opiekunow ie w ezw ali policję.
Policjanci spłoszyli męŜczyzn, lecz
nie zrobili nic, by ich złapać. Chłopcy przenieśli się na salę gimnastyczną na ostatnią noc. Na szczę-

ście nic się im nie stało. Troszkę
uspokojeni, staraliś my się zasnąć.
Po śniadaniu następnego
dnia poŜegnaliś my się z kierow nictw em obozu i wyruszyliśmy w drogę pow rotną. Właściw ie cały czas
podróŜy upłynął nam na grze w
karty: 1000, 3-5-8, dureń… PoniewaŜ i tak musieliś my zajechać do
Czech, Ŝeby odw ieźć dziewczyny
do Smrzovki, postanow iliśmy zajechać choć na parę godzin do Pragi. Tam przeszliśmy całą starów kę, a w czasie wolnym pochodziliśmy po sklepach. Wspólnie uznaliśmy, Ŝe w arto było odw iedzić stolicę, bo to napraw dę piękne miasto.
Po w yjeździe z Pragi odw ieźliśmy
Czeszki do „ZasmaŜki”, gdzie
zresztą sami zatrzymaliś my się na
nocleg w pensjonacie. Po kolacji
udaliś my się paczką na spacer po
przepięknej okolicy i podziw ialiśmy
cudow ne górskie w idoki. Po powrocie wygłupialiśmy się i Ŝartowaliśmy z wychowawcami przed
budynkiem naszego ośrodka i nawet nie spostrzegliśmy, jak szybko
minął czas, i Ŝe trzeba iść do łóŜek. Zdaw aliśmy sobie spraw ę, Ŝe
to nasze ostatnie w spólne dni,
więc wykorzystywaliśmy je jak tylko mogliś my i jeszcze długo nie
spaliśmy. W końcu jednak z morzyło nas i padliś my.
Przedostatniego w spólnego dnia po śniadaniu wsiedliśmy
do autokaru i ruszyliśmy ku Wrocław iow i. Tradycyjnie juŜ zajęliśmy
się grą w karty. DuŜo teŜ rozmawialiśmy, wspominaliś my minione
dni. Postanow iliśmy, Ŝe musimy
się jeszcze spotkać, tą samą grupą. Bardzo się zŜyliśmy ze sobą.
Po przyjeździe na miejsce udaliśmy się do kościoła, po czym kolejny raz spacerowaliśmy po starówce. Po pow rocie do schroniska
młodzieŜow ego zjedliś my kolację i
pow inniśmy iść spać. Jednak nic z
tego… śartom, ś miechom i innym
wygłupom nie było końca. Mimo
usilnych starań opiekunów nic nie
było w stanie nas uspokoić, musieliś my się w yszaleć, jakoś odreagować to, Ŝe następną noc spędzimy
kaŜdy osobno. Po jakimś czasie
przyszedł jednak sen.
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Rankiem następnego dnia
wszyscy byli jakby smutniejsi, zadumani. Zdaw aliśmy sobie sprawę, Ŝe to koniec, nasze ostatnie
wspólne godziny. A przecieŜ było
tak cudow nie… Nie trzeba pisać,
czym zajęliśmy się w autokarze.
Tak, znów graliśmy w karty i chyba
pobiliśmy rekord w ilości rozdań w
jednej partii tysiąca. Naliczyliśmy
praw ie 70. Im bliŜej byliśmy kresu
podróŜy, tym w ięcej było zaszklonych oczu, zadumy na tw arzach,
wspomnień. Gdy dojechaliś my, nie
obyło się bez łez, poŜegnań, przytulania, w zajemnego pocieszania i
obietnic, Ŝe jeszcze się w tym gronie kiedyś gdzieś spotkamy. JuŜ
wtedy doznaliśmy pierw szych
oznak tęsknoty. Niestety, trzeba
było w racać do domu…
Od Autorki: Pow yŜsze
sprawozdanie jest bardzo skróconym przedstaw ieniem faktów .
Gdybym opisała cały w yjazd ze
wszystkimi szczegółami, napisałabym ksiąŜkę, a nie kilkustronicow y
tekst. Ponadto nie chciałam zaw ierać w nim w szystkiego, co się w ydarzyło ( a działo się niemało ;)),
gdyŜ w iąŜą się z tym moje bardzo
osobiste wspomnienia. Wolę zachow ać je dla siebie. Skorzystam
jednak z okazji… Podczas wyjazdu poznałam w iele cudow nych
osób i chcę wszystkim podziękować . To w łaśnie dzięki Wam tak
dobrze się baw iłam, dzięki Wam
przeŜyłam tyle radości! Gdyby nie
Wy, nie miałaby m teraz tylu cudow nych wspomnień. Nie sądziłam, Ŝe moŜe istnieć tak zgrana i
przywiązana do siebie grupa ludzi.
Odzyskałam w iarę w człow ieka.
Dzięki Wam zmieniłam się. Na lepsze. ;)
Serdeczne pozdrow ienia
od Cioci Basi! ;** [Osoby z obozu
będą w iedziały. ;)]
Natalia Szczech
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Wywiad z panem Mikołajem
Szujem
- wycieczka do Parlamentu RP
1.Jak pan ocenia tegoroczną w ycieczkę do Parlamentu RP?
Wycieczka była udana. Uczniow ie zapoznali się z historią parlamentaryzmu polskiego, tokiem obrad Sejmu i Senatu, zw iedzili sale obrad. Spotkali znanych polityków - Nelly Rokitę i Donalda Tuska. Niektórzy wykorzystali to do zrobienia w spólnego zdjęcia, a takŜe uzyskania autografu.
Par lament dla klas drugich przestał być tajemnicą. Uczniow ie zobaczyli
go na w łasne oczy i ten w idok pozostanie im długo w pamięci.

2.Wychodząc z Senatu spotkaliśm y panią Nelly Rokitę, która chętnie udzielała autografów i pozowała do zdjęć. Co pan m yśli o tej
osobie?
Nelly Rokita reprezentuje rodzinę, która juŜ od momentu transformacji
(1989) aktyw nie uczestniczy w polityce państwa (mąŜ jej, Jan Maria zasiadał w Parlamencie od 1989). Nelly do tej pory stała na uboczu. Moim
zdaniem do polityki w łączyła się dlatego, Ŝe jej mąŜ jest w pew nym
stopniu skonfliktow any z przyw ódcami PO. Przez to jego pozycja osłabła. JeŜeli chodzi o pierw sze wraŜenie ze spotkania z Nelly to jest to
osoba Ŝyczliw a, chętna do rozmowy, starająca się dobrze wypaść w
„św ietle jupiterów ”.

3.Czy zachęcony pochw ałą pilota, zorganizuje pan ten sam wyjazd
w następnym roku?
Wyjazdy do parlamentu organizuję co roku. W poprzednim roku do
Warszawy jeździły klasy trzecie. W bieŜącym roku szkolny m, oprócz
ostatniej wycieczki klas drugich, będę organizow ał wyjazd klas trzecich.
Chciałbym połączyć w iz ytę w Parlamencie z w ejściem do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Mateusz Cholewski, kl. II d
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6.Mój znak zodiaku to…
Odp.: ryba.
7.Wycieczka, którą najbardziej
zapam iętałem ...
Odp.: wyjazd do Sankt- Petersburga w szkole średniej.
Popieram w prowadzenie mundurków , poniew aŜ schludny, jednolity
8.PrzeŜyłem mroŜącą krew w
strój jest wyrazem dobrego smaku i Ŝyłach przygodę, gdy...
wyglądu ucznia. Niektóre szkoły juŜ Odp.: w padłem w poślizg zimą i
wcześniej w prow adziły mundur ki, a
tylko dośw iadczenie pozw oliło
przez to bardzo ładnie prezentow a- zachować zimną krew i wyprow ały się na uroczystościach międzysz- dzić samochód z poślizgu.
kolnych. Według mnie telefony ko9.Najlepiej m i w ychodzi...
mórkow e i inny sprzęt pow inien być
Odp.: praca z uczniami.
wyłączany przed lekcją, dlatego Ŝe
kaŜdy nauczyciel i uczeń chce, aby 10.Mój najw iększy sukces to…
z kaŜdej lekcji wynieść jak najw ięcej Odp.: dw ukrotny udział w regiowiedzy, a temu w ostatnich latach
nalnym konkursie „Dzieje oręŜa
przeszkadzały często w łączające
polskiego” uczniów gimnazjum i
się telefony.
ich aw ans do etapu ogólnopolskiego.
11.Moją najw iększą poraŜką
5.Jest pan nauczycielem i taksów jest...
karzem. Jak udaje się panu połąOdp.: brak poraŜek.
czyć oba zawody?
12.Zw ierzę, którego bardzo się
Taksów ka jest moim zajęciem
boję, a na jego m yśl cały drŜę
ubocznym, a to znaczy, Ŝe jeŜeli
to...
mam czas i chęć to wyjeŜdŜam i
Odp.: dzik.
reperuję sw ój budŜet rodzinny.
13.Moja ulubiona klasa...
Zawsze na pierwszym miejscu staOdp.: II e
wiam pracę w szkole, a po pracy
umysłow ej na zajęciach
14.Coś przed czym bym prze„odpoczywam”, św iadcząc usługi
strzegł kierując się Ŝyciow ym
dla ludzi.
doświadczeniem...
Mateusz Cholew ski kl. IId Odp.: nie odkładaj tego na jutro,
co masz zrobić dzisiaj.

Wywiad z panem
Mikołajem Szujem
1.Od ilu lat pracuje pan w tej szkole? Czy uczył pan jeszcze w innych placów kach?
W szkole tej pracuję od 1 IX
2000r. Poprzednio przez cały czas
uczyłem w SP w KsięŜynie, placówce połoŜonej w tej samej gminie. Byłem nauczycielem historii i
WOS- u (7 i 8 klasy),a przez 15 lat
W- F- u.

2.Odkąd jest pan Rzecznikiem
Praw Ucznia? Czy pełnienie tej
funkcji to trudny obow iązek?
Funkcję Rzecznika Praw Ucznia
pełnię od 4 lat przez kolejne 4 kadencje. Stanow isko to w ymaga
spraw iedliw ego rozstrzygania
spornych kwestii w relacjach
uczeń- nauczyciel. Trzeba dokładnie poznać przyczyny konfliktu i
postąpić tak, Ŝeby kaŜda strona
nie czuła się pokrzyw dzona. Reasumując, jest to dość trudny obowiązek.

3.Jest pan nauczycielem WOS- u i
historii. Czy są to przedmioty pana
zainteresow ania, czy teŜ ich wykładanie wynika bardziej z konieczności?
Od najmłodszych lat interesow ałem się historią. Idąc tą drogą,
skończyłem studia zgodnie z moimi zainteresow aniami. Bardzo się
interesuję polityką Polski oraz
zmianami, które nastąpiły po
1989r. Sądzę, Ŝe przejąłem to po
moim ojcu, który nie był obojętny
na to, co się działo w okół nas.
Mam sw oje w łasne poglądy i zawsze jestem w ierny w łasnej opcji
politycznej.

4.Ostatnio uczniów objęły duŜe
restrykcje. Co pan myśli o w pro-

wadzeniu mundurków i
zakazie uŜyw ania telefonów komórkow ych oraz
innego sprzętu elektronicznego?

WIELKIE OKO

- czyli 30 bardzo trudnych pytań do pana
Mikołaja Szuja
1.Zawsze chciałem być...
Odp.: dobry m nauczycielem i ojcem.
2.Kiedy byłem m ały, bałem się...
Odp.: piorunów .
3.Gdybym m iał się porównać do
jakiejś rośliny, byłaby to...
Odp.: niezapominajka.
4.Potraw a, którą uwielbiam ...
Odp.: kotlet schabowy.
5.Nie cierpię jeść...
Odp.: cukinii.

15.Mój najstraszliwszy sen, który
pam iętam ...
Odp.: w ielki dół, z którego nie
mogłem się w ydostać.
16.Ucząc się, najbardziej interesow ały m nie...
Odp.: spraw y zw iązane z II w ojną
św iatową i tzw. białe plamy w historii Polski.
17.KsiąŜka, którą chciałbym
wszystkim polecić...
Odp.: „ Czas Apokalipsy”.
18.Z programów telew izyjnych
najbardziej lubię oglądać...

WYWIAD Z P. MIKOŁAJEM SZUJEM, SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z MARTĄ FOX
Odp.: programy publicystyczne, „Forum”, „Co z tą
Polską”, „Teraz my”.
19.Miejsce lub kraj, który bardzo chciałbym odw iedzić to...
Odp.: Meksyk.
20.Mój ulubiony gatunek m uzyczny...
Odp.: Pop- dance.
21.Film , który najbardziej utkw ił m i w pam ięci...
Odp.: „Tańczący z w ilkami”.
22.Gdybym znalazł się na bezludnej w yspie...
Odp.: sprow adziłbym do siebie rodzinę (w przeciw nym razie próbow ałbym na niej przetrw ać jak Robinson Kruzoe).
23.Moim m arzeniem jest...
Odp.: zapew nienie dobrej przyszłości dzieciom.
24.Gdybym zobaczył trąbę powietrzną...
Odp.: starałby m się ją sfotografować.
25.Kiedy byłem uczniem , z WOS- u i historii dostaw ałem ...
Odp.: piątki.
26.Typ literacki, który lubię najbardziej...
Odp.: epika- pow ieści.
27.Przedm iot, którego nie lubiłem...
Odp.: plastyka.
28.Gdybym posiadał wehikuł czasu, przeniósłbym się do czasów ...
Odp.: romantyzmu.
29.Denerw uje mnie...
Odp.: kłamstw o i oszukiw anie ludzi daw anymi im
obietnicami.
30.WOS i historia to przedm ioty...
Odp.: którymi kaŜdy pow inien się interesow ać.
Mateusz Cholewski kl. IId
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Sprawozdanie ze
spotkania z Martą Fox
20 w rześnia tego roku około godziny 15 podejrzanie duŜo osób skierow ało swe kroki do biblioteki publicznej mieszczącej się w budynku naszej szkoły. Nagłe zainteresow anie owym miejscem nie zostało bynajmniej spow odowane niepohamow aną ochotą
przeczytania jakiegoś utw oru, ale raczej chęcią spotkania się z polską pisarką – panią Martą Fox.
Kiedy cała sala wypełniona juŜ była po brzegi
(czy moŜe po ściany) uczniami i nauczycielkami, w eszła oczekiw ana przez nas osoba, Marta Fox - niska
kobieta o jasnych w łosach i miłej, roześmianej tw arzy. Rozmow ę z nami rozpoczęła od przedstaw ienia
siebie i opow iedzenia o swojej tw órczości – nie tylko
pow ieściach, ale i w ierszach będących jej znakiem
rozpoznawczym w wielu krajach, lecz, o dziw o, niezbyt popularnych w Polsce. Dow iedzieliś my się co
nieco na temat jej dw óch nowych ksiąŜek – „Paulina
w orbicie kotów ” i „Coraz mniej milczenia”. Szczególnie tej ostatniej autorka pośw ięciła dłuŜszą wypowiedź. „Coraz Mniej Milczenia” to zbiór opow ieści
róŜnych kobiet, poznanych przez Martę Fox, które
wspominają sw oje dzieciństwo pełne przemocy i strachu, koszmar stw orzony przez rodziców postępujących w imię „ miłości i dobrego w ychowania”. Podczas spotkania dow iedzieliśmy się teŜ sporo na temat innych pow ieści pani Fox, tak znanych
( „Magda.doc”, „ Paulina.doc” ), jak i niezbyt popularnych ( „Niebo z w idokiem na niebo”, „Batoniki alw ays
miękkie jak deszczówka” ). Po przedstaw ieniu utw orów przyszedł czas na zadawanie pytań i opow ieści z
Ŝycia wzięte. Uśmialiś my się do łez, słuchając o przygodzie pani Fox z psem i nieuprzejmym
człow iekiem, w której to puencie z ust pisarki padły słow a powszechnie uznaw ane za
przekleństw a (nie byle jakie). Mogliśmy równieŜ posłuchać o miejscu zamieszkania autorki – Katow icach, niezbyt przez nią lubianych, oraz o początku jej przygody z pisaniem. Pod koniec spotkania dziennikarki z
naszej gazetki przeprow adziły wywiad, który, oczywiście, będziecie mogli przeczytać
w tym numerze.
Po około godzinie uś miechnięta
Marta Fox poŜegnała nas słow ami:
„uw aŜam, Ŝe lepiej, kiedy po gościu zostaje
pew ien niedosyt”. Rzeczywiście, niedosyt
pozostał i w związku z tym bardzo chętnie
zobaczymy panią Fox ponow nie w naszej
szkole.

WYWIAD Z MARTĄ FOX
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Wywiad z Martą Fox
1. Czy zdarza się pani utoŜsamiać
z opisyw anym i postaciami i jeśli
tak, to z jakimi?
Tak. Muszę się wcielać w kaŜdą postać. Kiedy na przykład pisałam
Magdę.doc, to musiałam sobie wyobrazić , jak by to było, gdybym to ja
miała lat dziew iętnaście i przed maturą miała urodzić dziecko jak głów na bohaterka tej pow ieści. Jak by to
wyglądało? Ja urodziłam moją córkę
mając lat dw adzieścia dwa i byłam
męŜatką. Teraz mogłam sobie wyobrazić jak by to było, gdybym ja była w ciąŜy, uczyłabym się i miałaby m
tak rygorystyczną matkę, jaką miała
Magda. Oczywiś cie bardzo empatycznie wchodzę w dusze moich bohaterów. Kiedy pis zę o siedemnastoletnim Mateuszu, który zakochał się
w swojej nauczycielce pols kiego, to
muszę się w niego wcielić, jak gdybym była nim, ale musze się teŜ
wejś ć w tę 26-letnia nauczycielkę
Marzenę, Ŝeby wiedzieć, co ona czuje. Najbardziej jednak utoŜsamiam
się z bohaterką pow ieści „Wielkie
cięŜarów ki wyjeŜdŜają z morza” Moniką. Akcja tej pow ieści dzieje się
w środow is ku dziennikarskim. Bohaterka ma trzydzieści parę lat i jest mi
najbliŜsza, poniewaŜ to właśnie jej
dałam bardzo w iele ze swojej osobowości. Mimo Ŝe historia jest fikcyjna,
wydaje mi się, Ŝe Monika jest do
mnie bardzo podobna. Kiedy napisałam tę ksiąŜkę, trochę bardziej polubiłam siebie.
2. Pani twórczość jest chętnie czytana przez m łodzieŜ. Jak czuję się
Pani, m ając świadomość, Ŝe Pani
teksty wpływają w pewien sposób
na Ŝycie młodych czytelników i
decyzje przez nich podejm owane?
Jeśli tak jest, to jest mi z tym bardzo
dobrze, bo przypominam sobie sytuacje, kiedy to ja chodziłam do liceum
i bardzo potrzebowałam rozmów .
Byłam taką zakompleksioną nieśmiałą dziew czynką i straszliw ie
chciałam rozmaw iać o Ŝyciu, duŜo
czytałam. Chciałam przebywać z
ludźmi, którzy pośw ięciliby mi sw ój
czas i porozmaw iali, a ja w tedy takich nie spotykałam. Mamie nie
wszystko moŜna powiedzieć. Czasami w ięcej mów imy koleŜance mamy

niŜ mamie. Nie dlatego,
Ŝe nie mamy do mamy
zaufania, ale kaŜdy młody człowiek,
chce mieć jakieś tajemnice. Mamie
pow iesz duŜo, ale nie wszystko. Moje córki, które były ze mną bardzo
blisko, teŜ nie mów iły mi w szystkiego
i zdarzało się, Ŝe w ięcej wiedziała
moja koleŜanka niŜ ja. Ja to rozumiem. I w łaśnie dlatego, Ŝe w dzieciństwie czułam się samotna, czytałam duŜo ksiąŜek. Jest taka pisarka
ksiąŜek młodzieŜowych, która opisywała wszystko bardzo delikatnie.
Czułam, Ŝe przez his torie opisana w
jej ksiąŜce, ona ze mną rozmaw ia.
Jest mi bardzo miło, kiedy pomyślę,
Ŝe ktoś właśnie w taki sposób traktuje mnie i moją tw órczość.
Jestem z tego powodu bardzo
szczęśliw a i jeśli tak jest naprawdę,
to mogę być z siebie dumna. Wy,
młodzi, macie tak, Ŝe jeśli coś jest
wam zakazane, to właśnie to kusi
was najbardziej. Muszę więc tak
przemycić w swojej twórczości wartości dydaktyczne, aby było to delikatne. Staram się robić to umiejętnie, abyście mieli przekonanie, Ŝe to
nie ja w am narzucam ten wybór, tylko Ŝe to wy sami do takiego w niosku
doszliście. To jest takie psychologiczne działanie.

to jest coś pięknego? Dla mnie to
jest trudne. Właśnie o takich ludziach piszę w tej ksiąŜce.
4. Którego z literatów polskich
ceni pani najbardziej?
Kogo lubię? Kogo podziw iam? Na
punkcie, kogo mam bzika? Jest taki
pisarz i ja wręcz szaleję na jego
punkcie. Jest rewelacyjny. Nazywa
się Jerzy Pilch. Dostał nagrodę NIKE kilka lat temu za ksiąŜkę „Pod
nocnym aniołem”, ale jeszcze lepsza jest ksiąŜka „Miasto utrapienia”,
a niedaw no wydał taką powieść
„Moje pierw sze samobójstwo”. Miałam naw et okazję poznać go osobiście. Czasem dzwoni do mnie, gdy
jest mu smutno i prosi, abym powiedziała mu coś miłego. Ja mu
wtedy opowiadam o tym, co mi się
w jego ksiąŜkach najbardziej podoba.
5. Gdzie najchętniej Pani pisze?
Ma Pani swoje ulubione miejsce?

Wiersze mogę pisać wszędzie. Dlatego zawsze mam przy sobie jakiś
notes i długopis. Praca nad powieścią jest jednak pracą dłuŜszą i
3. Co skłoniło/ skłania Panią do
cięŜszą. Gdy pisze się ksiąŜkę,
pisania ksiąŜek na tematy trudne, trzeba siedzieć dzień w dzień i pinp. o ofiarach m altretow ania w
sać.
dzieciństwie?
6. Co robi Pani w wolnych chw iKsiąŜkę „ Coraz mniej milczenia - o lach?
dramatach dzieciństwa bez tabu” jedyną w moim dorobku jak do tej
Niew iele mam w olnych chwil, bo
pory literaturę faktu, która jest czte- będąc pisarzem nie pracuje się
rema autentycznymi historiami ludzi, „od… do…”. Nie mam tak, Ŝe praktórzy dośw iadczyli przemocy w ro- cuję od 8.00 do 17.00 wracam do
dzinie napisałam nie z myślą o nadomu i mam w olne. To nie tak. Rostolatkach, ale chciałabym, Ŝeby
zumiem jednak, o co pytasz. W tej
gimnazjaliści tez tę ksiąŜkę przeczy- chwili wygląda to tak, Ŝe kiedy mam
tali, aby dow iedzieli się, jakie są ich wolną chwilę, to chciałabym ją spęprawa, kiedy mogą pow iedzieć dość, dzać z moim w nukiem – Paw ełaby wiedzieli, Ŝe maja prawo wkra- kiem, który ma 2 lata i, jak się doczać w dorosłe Ŝycie pięknie, Ŝe nikt myślacie, jest ósmym cudem św ianie ma praw a ich dotykać, kiedy nie ta.
mają na to ochoty. Czytelnicy piszą
do mnie i opow iadają mi historie
7. Ma Pani jakieś inne zainteresoswojego okrutnego dzieciństwa.
wania poza pisaniem?
Otrzymałam ponad 1000 listów . Ponad 1000 historii. Niejednokrotnie
Mam. Piszę, czytam i chodzę do
były to nie zwykłe listy, a pamiętniki teatru. Nic w ięcej.
osób molestowanych. Jak takie
dziecko ma wchodzić w dojrzałość, 8. Dziękuje za rozmowę
Monika Nieborak
jak ono ma w ierzyć w to, Ŝe miłość
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Białystok, 25 w rześnia 2007r.

Droga Natalko!
Kiedy napisałaś o planow anej w izycie u rodziny na Podlasiu, pomyślałam, Ŝe cudow nie byłoby, gdybyś znalazła czas na odw iedzenie Białegostoku. Później, przypomniawszy sobie naszą wcześniejszą korespondencję, doszłam do w niosku, Ŝe kierow anie się ukazaną przeze mnie opinią na temat tego miasta mogłoby Cię jedynie odw ieść od owego pomysłu. No cóŜ, przyznaję, Ŝe mając w ybór, nigdy nie zamieszkałabym
w Białymstoku. Fascynują mnie miasta takie jak tętniący Ŝyciem kulturalny m Kraków , z jego czarującymi zabytkami i fantastycznym, baśniow ym klimatem. Jednak i w Białymstoku moŜna dostrzec niepow tarzalny urok,
poczuć rytm jego serca, w czuć się w Ŝycie i historię podlaskiej stolicy.
Dla mnie miasto nad Białką jest przystankiem na trasie w ieś – metropolia. Przystankiem, na który m
prostota i „drew nianość” przysiółka przeplata się z monumentalnością obecnych zdobyczy cywilizacyjnych.
Miejscem, gdzie stare ociera się o now e, gdzie w iejskość zakryta betonow o – ceglaną miejskością nie daje
się stłamsić, wciąŜ trwa i ma do opow iedzenia swoją historię. Myślę, Ŝe taki typ miasta, w ydaje mi się – zanikający, trudno Ci będzie spotkać w tak rozw iniętym i now oczesnym kraju jak Tw oje rodzinne Stany Zjednoczone.
ObrzeŜa Białegostoku to szare i zwyczajne w swojej barw ności blokow iska, porównywalne do trawy –
kaŜde źdźbło ma inny kształt i odcień, a mimo to razem w ydają się być jednolitym morzem zieleni. Wśród
kanciastych bloków gdzieniegdzie strzelają w górę mało fantazyjne w ieŜe kościołów .
Im głębiej w miasto, tym ciekaw iej i przyjemniej. TuŜ za betonow ym progiem w rastają w ziemię dzielnice drew nianych domków otulonych swojskimi i przyjaznymi, niewyrafinow anymi ogródkami. Rdzaw e kłódki
pilnujące spróchniałych furtek, koronkow e firanki, gliniane doniczki w oknach, ujadanie psów . Zapach historii
– aromat św ieŜego chleba, przygarbionych jabłoni, spulchnionej ziemi. Nie uśw iadczysz tu asfaltu czy budki
telefonicznej. Wszystko na tym samy m fundamencie, kamieniu w ęgielnym. Tu słońce odbija się w zakurzonych szybach inaczej niŜ w centrum miasta, tuŜ za rogiem.
„ (...) I rodzi się tęsknota za dymem z komina
Jak drw a trzaskały w piecu
Dając ciepło chacie
Za wzorem mrozu na szkle
Za lampą naftow ą
Za ścianą w liściowej zagacie (...)”
A za rogiem w ieczny harmider i hałas, jak spotkanie ze stadem w yjców w miejskiej dŜungli dorów nującej róŜnorodnością dźwięków i gatunków swojej dalekiej tropikalnej kuzynce. Z betonowych chodników poprzecinanych kamienny mi uliczkami wyrastają budynki w całej gamie kolorów , wysokie jak zw ierzynieckie
klony i lipy. Rozsypane wśród nich teatry: lalek i dramatyczny, filharmonia, muzea, kościoły, cerkw ie i zabytkow e kamienice. Przeplecione style: secesjonizm, barok, neogotyk, klasycyzm. W sercu ratusz – tylko z nazwy. Kamienice – nie tak pyszne i pełne przepychu jak krakow skie czy wrocławskie, ale zdobne i zadbane.
Pałac Branickich, z drugą w Polsce Akademią Medyczną, ukryty wśród parkowych drzew. Z jednej strony objęty kaczkorezydowanym staw em, od którego oddziela go tylko ogród w stylu francuskim – element pasujący
jak ulał do Tw ojego gustu. Nie bez pow odu rezydencję nazywa się Wersalem Północy. Zza drzew sąsiadujących z pałacem w idać skąpane w słońcu czerwone w ieŜe kościoła farnego. Jego monumentalność, strzeliste,
wysokie dzw onnice i ogromne w rota przyprawiają o zawrót głow y, spraw iają, Ŝe wchodząc, człow iek czuje się
malutki jak mrów ka, nic nieznaczący w Boskim porządku św iata. Bogato zdobione w nętrze przesycone jest
tym rodzajem św iętości, do której czujemy respekt, wyciszającej, refleksyjnej. Najmniejszy szmer pod wysokim sklepieniem odbija się echem od ścian. Ław ki w naw ie głów nej oświetlają promienie słoneczne w padające przez witraŜow e okna. Kolorow e plamki tańczą na lakierow anym, błyszczącym drew nie, dodając miejs cu
jeszcze więcej niezwykłości. Murow ane ściany kościoła zagłuszają zew nętrzny hałas, dzięki czemu w środku
panuje całkow ita cisza sprzyjająca refleksji.
Tyle jest budow li, tyle miejsc, tyle piękna w Biały mstoku. Kościół św . Rocha „jak tulipan w ysoki”, cerkiew św. Mikołaja wyglądająca zza drzew, Domek Napoleona, który z Napoleonem nie ma nic w spólnego,
dw orzec, kaplice, dojlidzkie pałace. By to w szystko opisać trzeba by pracować przez lata, kaŜdego dnia odkryw ając coś nowego. Na zw iedzanie przydałyby się tysiące godzin. Mam nadzieję, Ŝe przyjedziesz i kilka z
tych tysięcy godzin pozwolą nam obejrzeć część miasta na pozór szarego i nudnego, w rzeczywistości zaś
skrywającego w iele nieodkrytych skarbów , miejsc przesyconych magią i białostockim urokiem.
Czekam z niecierpliw ością na odpow iedź od Ciebie
Asia
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Nazyw am się Asia. W gazetce pracuję juŜ trzeci rok, piszę głów nie
większe teksty, w róŜnych formach i na róŜne tematy. Lubię czytać,
tw orzyć now e słow a, robić dziw ne rzeczy i spędzać czas z szalonymi
przyjaciółkami (przebieranie się za Batmana i bieganie nocą po ulicy). Jestem pew na, Ŝe w tym roku gazetki będą jeszcze lepsze niŜ w
poprzednich latach, w ięc – czytajcie! :-)

Jestem Krzysiek - gazetowy „składak”. Zajmuję się łączeniem artykułów w kompletny numer i efektem mojej pracy
jest gazetka, którą trzymacie w rękach. Mam nadzieję, Ŝe
podoba się Wam coraz bardziej, bo z kaŜdym numerem
staramy się ją ulepszać. Wiem, Ŝe znajdziecie tu teksty,
które się Wam spodobają. Miłej lektury!

Nazyw am się Ew elina Roszkowska. Interesuję się chemią i
siatków ką. Wolne chw ile spędzam na czytaniu ksiąŜek. W
przyszłości chciałabym zostać lekarzem.

Nazyw am się Mateusz. Mieszkam w Białymstoku. Interesuję się biologią, geografią, historią i językiem polskim. Ogólnie jestem w szechstronny. Moje hobby to botanika. W gazetce zajmuję się robieniem w ywiadów , pisaniem opow ieści oraz artykułami o treści przyrodniczej.
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Nazyw am się Monika Nieborak. Mieszkam w Kleosinie. W
tym roku w gazetce pełnię funkcję Redaktor Naczelnej.Jestem specjalistką od pisania w ierszy i oprawy graficznej naszej gazetki. Lubię rysować i pisać (oczyw iś cie).

Nazyw am się Alicja Gościewska. Kocham tańczyć i śpiew ać.
To moja pasja. WiąŜę z tym sw oją przyszłość. Moim marzeniem jest zostać aktorką teatru tańca.

16

WOJNA TRZECH WŁADCÓW, SPRAWOZDANIE Z APELU O ESPERANTO

brazylijską puszczę, a Andy. Szybko
swymi urokliwymi słow ami zjednał sobie
wrogo nastawione do tamtejszej królow ej
Albe plemię Autokarów , a sam zbudow ał
na w ysokiej górze lodow y zamek, naErnest Howel – ksiąŜę i potomek zacnego rodu,
zw any „Białym Szelfem”. Albe zaniepokojona podborazem z przyjaciółmi, w obliczu niebezpieczeństwa jami jej ziem zjednoczyła się z królem Franciszkiem i
ucieka z Holandii. Na morzu spotyka go burza, która z jego pomocą pokonała Authora w bitw ie pod Białym
powoduje zmianę kursu statku. Załoga zauwaŜa to
Szelfem. Zginął podczas niej sam Karol, co miało
dopiero po dopłynięciu do brzegu. Zamiast upragnio- oznaczać ostateczny koniec bezsensownej w ojny, ale
nej Kanady, docierają na nieznaną im tropikalną wy- tylko z pozoru… Jego duch przetrw ał.
spę. Napotykają tam nieznajomego męŜczyznę z
- Co było dalej?
wojskową obstawą. Wkrótce okazuje się nim kanc- MoŜe dokończmy rozmow ę na zewnątrz, trzeba
lerz Francisco Risto…
teŜ oszacow ać straty. Oko cyklonu pow inno nam zapew nić spokojną, bezw ietrzną i słoneczną pogodę
przynajmniej na pół godziny.
Mateusz Cholewski, kl. II d
- Tak, to juŜ dziew ięć lat od naszego ostatniego
spotkania. Byłeś w tedy jedenastoletnim chłopcem.
Wcale nie nazyw asz się Ernest. Nie, nie, to bzdura.
Rody królewskie mają inne imiona. Tak, nazyw asz
się Albert, Albert Azowski. Tw oi rodzice to Aleksander i Anastazja – w ładcy Hiszpanii i Francji. Ludw ik
W środę, 19 w rześnia 2007r., w naszej szkole odbył
nie jest twym ojcem, ale…
się apel o sztucznym języku, jakim jest esperanto.
- Ale?
Podstaw owe informacje na ten temat przedstaw iła
- Widzisz, tak w ogóle to się nie przedstaw iłem.
Zresztą tyle lat ukrycia… Nazyw am się Francisco Ri- nam miła kobieta z Ruchu Esperantystów . Tw órcą
sto i jestem w ielkim kanclerzem Cesarstw a Hiszpań- tego języka był białostoczanin Ludw ik Zamenhof.
Esperanto oparte jest na osiemnastu prostych zasaskiego. Byłem nim rów nieŜ za rządów Aleksandra.
Niestety, on i jego Ŝona zostali podstępnie otruci pod- dach. Po obejrzeniu prezentacji na jego temat, zorgaczas balu w Sali Kameralnej, w podparyskim Wersa- nizow any został konkurs, w którym moŜna było zdolu. Ty, z racji, Ŝe jesteś następcą tronu, znalazłeś się być drobne upominki. Oczyw iście, uczniow ie z naszenastępny na celow niku. Para królew ska kazała mi się go gimnazjum zachow ali się bardzo niedojrzale.
Większość strasznie krzyczał, była bardzo niecierplitobą opiekow ać. Musiałem w ięc zmienić tw e imię i
wa.
Podczas rozdawania upominków rzucili się na
oddać pod opiekę króla lotaryńsko – luksemburskiedługopisy, jakby nigdy w Ŝyciu nie w idzieli czegoś tago - Ludw ika a’ Cantego.
kiego. Na koniec kilka słów w języku esperanto:
- I to nie wystarczyło.
- Niestety, Holandia została zaatakow ana i szybko
dankon (dziękuję)
zdobyta przez Authora.
saluton (dzień dobry)
- Kto to jest?
pardonon (przepraszam)
- Ha! Odpow iedzi jest w iele, ale Ŝadna w trafny
jes (tak)
sposób nie określa istoty tego ducha, bo trudno go
ne (nie)
nazw ać człow iekiem. To on nakazał zamordow ać
rodziców, gdyŜ stanow ili przeszkodę dla jego niecnych planów zdobycia całego św iata. Cała historia
zaczyna się, gdy na powstającym tronie Hiszpanii
zasiadał tw ój dziadek - Franciszek Józef I. Był człowiekiem rozsądnym i bardzo mądry m. Wśród dw unastu jego wykw alifikow anych urzędników znajdow ał
się jednak jeden, który sw e błędne ambicje przekładał nad interes państw a. Nazywał się Karol Author.
Wkrótce za podburzanie ludności przeciw ko cesarzowi został skazany na banicję i zesłany gdzieś między
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