
Nic, nie robić, leniuchować jak się da.... 
W poprzednim numerze próbowaliśmy dowiedzieć się na jakie atrakcje 

możemy liczy w naszej szkole? Efekty na-
szych poszukiwań poznaliście w poprzednim 
numerze. Idąc tym tropem rodzi się pytanie: 
„Po co nam samorząd”? Fakty mówią same 
za siebie, wybraliśmy ludzi którzy powinni 
podejmować inicjatywę organizowania życia 
kulturalno– społecznego oraz akcji charyta-
tywnych  z myślą o Nas. I tu mogę głośno 
powiedzieć  SAMORZĄD SZKOLNY NIE 
ROBI NIC!!!!! Co więcej gdy pytam ucznia 
naszej szkoły o jego skład, odpowiedz 
(najczęściej błędna) pada po ok.. 5 min. 
Chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem 
działalność SU to nie AK, tu nie trzeba się 
ukrywać, może nadszedł czas by wreszcie się ujawnić i wypełniać swe 
KONSTYTUCYJNE OBOWIĄZKI.  

Nie chciałabym być gołosłowna dlatego więc dokonam podsumowania 
dotychczasowej działalności SU: nie było Dnia Samorządności , wyborów 
na delegata do Parlamentu Młodzieżowego, Otrzęsin,  jak wyglądała akcja 
„Sprzątanie Świata 2003” widzieliśmy sami! Kandydatów do Radiowęzła 
szkolnego wybieraliśmy już w zeszłym roku, widocznie działa on jako 
partyzancka radiostacja,  posiedzenia Parlamentu (przedstawiciele samo-
rządów klasowych Rada Samorządu) i   odbywają się  prawdopodobnie 
jako zebrania tajne, na tym poprzestanę bo przykłady można mnożyć. 

Dowiedziałam się od ich opiekuna, że na obecny rok szkolny planowane 
są wybory do SU, Dzień Patrona w formie „odgrzewanego kotleta”- GRA-
TULACJE WENY TWÓRCZEJ!!!!!!!! oraz apele - jeśli SU potrzebny jest  
nam tylko do stania na nich to ja mówię „DZIĘKUJĘ”!!!!  

Przeprowadzona miała być ankieta wśród uczniów naszej almamater, 
niestety  jak zwykle kończy się na zamierzeniach. Tak sobie myślę, że 
pewnie z braku pomysłów na pytania, dlatego też jestem skłonna przygoto-
wać pytania (dodam, że całkowicie  bezinteresownie). 

  Przypominamy: Art. 3 pkt 2e Konstytucji Zespołu Szkół w Dąbrowie 
Białostockiej: „ .........Na wniosek jednej trzeciej swoich członków Parla-
ment może uchwalić wotum nieufności wobec całego składu Rady Samo-
rządu Uczniowskiego lub poszczególnych lub poszczególnych członków i 
zarządzić nowe wybory” 

Redakcja    



Spotkać poetę 
Przypominamy, że tą stronę oddajemy w wasze ręce. Po prostu wrzućcie 

wasze teksty do skrzynki kontaktowej w bibliotece. 
 
Ten dzień kiedyś musiał nadejść. Zawsze wiedziałam, że w życiu czeka na mnie 

o wiele więcej potworów, niż mi to wywróżyła babcia. O wiele więcej dylematów 
do rozstrzygnięcia i mnóstwo bitew do stoczenia. Dlatego kiedy przypadkiem 
znalazłam się  na dachu mojego wieżowca wiedziałam, że ten dzisiejszy dzień na 
zawsze pozostanie w mej pamięci. 

Natchnęło mnie uczucie, że jeśli nie wejdę wiele stracę, choć perspektywa 
wchodzenia na dach 13-o piętrowego wieżowca i pokonania 4 metrów na cienkiej 
drabinie wcale nie dodawała mi otuchy ” Trzymaj się mocno drabinki i powoli 
krok do góry” – słowa te huczały w mojej głowie na przemian z lękiem i przera-
żeniem. I moje kroki i moje samozaparcie nie byłyby tak silne gdybym przez 
otwarte okno niedosłyszała płaczu dochodzącego gdzieś z dalekiego końca dachu 
wieżowca.  

Czy był to tylko sam płacz? Trudno mi teraz ocenić, może słyszałam także i 
cichy śpiew, może i czyjąś rozmowę. Jednak sam pomysł, że ktoś tam trzymał 
mnie w żelaznym uścisku ciekawości. Może i z ciekawości postawiłam pierwszy 
krok na dachu tego cholernego wieżowca. Nawet teraz po 20 latach ręce mi drżą 
na samą myśl o tym zdarzeniu. Nigdy bowiem nie zdarzyło mi się więcej ujrzeć 
tego co ujrzałam. Przed mną w odległości jakiś 10 metrów stała młoda kobieta. 
Jej biała suknia, uszyta według najnowszej mody była porwana i postrzępiona. 
Nie bardziej od jej wyglądu zdziwiła mnie jej twarz. Miała oczy mądre i stanow-
cze, choć jeśli sobie dobrze przypominam nieruchome. Nos i usta jakby wyrzeź-
bione perfekcyjne i pociągające. Była dla mnie w tamtej chwili niezwykłą posta-
cią z tymi długimi blond włosami i z tym smutkiem w oczach. Choć patrzyła na 
mnie tylko chwilę nawet dziś, gdy zamknę oczy potrafię odtworzyć każdy szcze-
gół jej postaci. 

Pamiętam, że stałam tak chwilę, a ona odwrócona do mnie plecami chodziła w 
jedną i w drugą stronę przy krawędzi dachu. Jej cichy śpiew i moje milczenie 
dumnie przenikały przez siebie. Nie czułam się nieproszona i niechciana, przeciw-
nie stałam tam, jak gdyby specjalny gość z wyjątkowym zaproszeniem. Teraz 
wiem, że gdybym podeszła może mogła bym zmienić jej przeznaczenie. Ale to 
metafizyczna atmosfera, to uczucie radości i wyjątkowości całkowicie wyłączyły 
moje zmysły na chwilę. Nie chciałabym tłumaczyć siebie, jedynie oddać to 
uczucie zgody jej myśl z moimi. Wiedziała, że szanuję ją jak i ja widziałam ten 
szacunek w tej jej otwartej dłoni. Dłoń, która kołysała się w rytm płynącej z jej 
gardła muzyki.  Śpiewała cicho, ale każde jej słowo uderzało we mnie ze zdwojo-
ną siłą. Muzyka była spokojna niosła radość i ukojenie .I nawet wtedy, kiedy już 
spadła w dół dalej śpiewała. Wiem to na pewno, bo z przerażeniem podbiegłam 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

 
 

Chcę zobaczyć Twoje nogi... 
 

„Noście spódnice i pokazujcie nogi! Bądźcie kobietami! My mężczyźni chce-
my takimi widzieć!”- nie jest to jakaś reklama środków na żylaki lub inne dolegli-
wości lecz  hasło przyświecające akcji podjętej przez dziewczyny z warszawskiej 
agencji PR  ogłoszeniem 30 października DNIEM SPÓDNICY. W ramach tej akcji 
wkrótce na ulicach miast polskich pojawią się plakaty z hasłem „Nośmy spódnice”. 
Do noszenia spódnic będą przekonywać znani wielbiciele płci pięknej: Maciej Dow-
bor, Olivier Janiak, Andrzej Supron, Paweł Nastula, Grzegorz Wiejak i Paweł Deląg. 
Apogeum akcja osiągnie w trakcie pochodu planowanego w Warszawie(zwolennicy 
idei wśród was mogą się również dołączyć) w trakcie, którego niektórzy z panów 
mają zamiar wystąpić w narodowych stroju szkockim (z zachowanie wszelkich trady-
cji). Zwolennicy kobiet w kieckach zamierzają propagować hasło „Nie starajcie się 
być facetami. To miejsce już jest zajęte.” 

 Dziewczyny a jak my do tego podchodzimy? Zakute w wyciągnięte swetry, 
dżinsy, smutne i szare bez cienia wdzięku – nie potrafimy korzystać z naszej ko-
biecości, czemu ukrywamy ją w spodniach? Dlaczego rezygnujemy z zaznaczania 
swojej przynależności płciowej, możliwości podkreślenia, że jesteśmy inne?   Być 
może wynika to z faktu , iż nie potrafimy chodzić z gracją. Dziewczyny pamiętaj-
my, że spódnica ułatwia uwodzenie, a uwodzenie to coś wspaniałego. Te zalotne 
uśmiechy, spojrzenia gesty słowa...  Kobieta, dzięki temu staje się delikatniejsza, 
subtelniejsza i krucha, co sprawia, że „brzydsza” płeć ma wręcz ochotę nosić je na 
rękach. Chłopak od razu inaczej patrzy niż na babochłopa w wyciągniętym swe-
trze i spodniach.     A poza tym jak ktoś powiedział ”Powiedz kobiecie, że ma 
piękne oczy, to zwróci Ci uwagę, że ma też całkiem niezłe nogi.”                    

Klelia         



Polemika, polityka... 
Niedawno w naszej szkole gościliśmy Janusza Korwina-Mikke. 

Ten kontrowersyjny polityk uczestniczył w spotkaniu z uczniami klas 
czwartych i mówił o korupcji w ramach rozreklamowanej akcji przez 
MEN uświadamiania dzieci i młodzieży o tym zjawisku. Właściwie 
to miał mówić o tym zjawisku, ale mówił wszystko, co mu do głowy 
akurat przyszło. Wiem, może to gwałtowna reakcja, ale co ja poradzę 
– jestem wrażliwym, inteligentnym i nader skromnym młodym człowiekiem (teraz 
także sławnym, bo piszę do tak poczytnego czasopisma). Całego wystąpienia i toczą-
cej się później dyskusji z uczniami. 

UPR - partia, której członkiem jest J. Korwina-Mikke – na naszej chorej scenie 
politycznej usytuowana jest raczej na prawicy. Dlaczego mówię “raczej”? Ano dlate-
go, że z deklaracji, poczynań i decyzji polityków można wnioskować, że mało, kto 
się w ogóle orientuje, czym różnią się poglądy prawicowe od lewicowe. Mniejsza o 
to –J. Korwin-Mikke głosi liberalizm gospodarczy a do tego za jedną z głównych 
przyczyn rozkładu moralnego społeczeństwa i korupcji uważa szerzący się ateizm 
oraz socjalizm  więc śmiało mogę stwierdzić, że jest politykiem prawicowym. 

Gdyby ktoś mnie zapytał, co jest dla mnie w życiu najważniejsze, bez wahania 
odpowiedziałbym, że wolność. J. Korwin-Mikke proponuje nam wolność w gospo-
darce. Liberalizm to określenie zbyt słabe, osobiście byłbym za terminem “dziki za-
chód”.  Chyba nie tędy droga. Wolny rynek – owszem, – ale jednak nadzorowany 
przez państwo. Skoro już wyraziłem taką opinię, to wyszło na jaw, że jestem socjali-
stą. Socjalista to w oczach Janusza Korwina-Mikke po prostu “czerwony”. W jednym 
szeregu ustawił on także Hitlera, Stalina i Piłsudskiego (wyraźnie chwaląc jednak 
Pinocheta), więc chyba nie będzie zaskoczeniem, że powołam się na słowa Stalina i 
skwituję to stwierdzeniem, że “wolność jest tak ważna, że należy ją racjonować”. 

W programie UPR są też silniejsze magnesy niż obietnica zniesienia podatków – 
obiecuje się nam np. legalizację posiadania i uprawy marihuany, (bo jak mówi Ma-
ciek Maleńczuk: “Nikt nie zabroni trawie wyrastać z ziemi”) - o tym jednak nawet 
słowem nie wspomniał pan Mikke, a szkoda, bo mógłby sobie tym zdobyć całą rze-
szę nowych “wyznawców”. To jednak nie wiąże się z tematem korupcji, gdyż czę-
ściej jako łapówkę przynosi się dobry alkohol niż skręta. Wydaje się, że każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie – np. wśród kolejarzy ponoć jest duża liczba zwolenników UPR 
mimo, że Janusz Korwin-Mikke zdecydowanie pragnie zlikwidować kolej (to tylko 
utwierdza mnie w przekonaniu, że w Polsce ludzie po prostu nie chcą pracować). 
Gdy prostu lud słucha takiego polityka, to uświadamia sobie, że “on mówi prawdę” i 
ludzie są skłonni na niego głosować. Zjawisko to nosi nazwę demagogii i dotyczy 
także innych polityków.  

Czy więc spotkanie z tym politykiem nie miało pozytywnych stron? Oczywiście, 
że miało! Przepadło kilka lekcji, można było odrobić zaległą pracę domową,, a 
przede wszystkim dane nam było poznać ciekawego człowieka o interesujących po-
glądach. Takie niepowtarzalne sytuacje należy wykorzystywać za każdym razem, 
kiedy się zdarzą. Ja sobie zrobiłem notatki, starałem się jak najwięcej wynieść z tego 
spotkania (mikrofonów pilnowali, nie udało się), bo kto za parę lat będzie walczył o 
władzę w Polsce (ba, w Unii!) jak nie my – młodzi Europejczycy (ha ha). 

Genzyp Kapen (genzypkapen@wp.pl) 

na koniec dachu, a niemożność uratowania jej prawie mnie zemdliła, wyciągałam 
ręce po nią, które zapalczywie chwytały powietrze. Nie jej ręce, ale powietrze. A 
ona spadała i spadała, coraz niżej i niżej, a wtedy gdy już nie widziałam nic sły-
szałam tylko muzykę. Słowa i wskazówki dla mnie jakby na pożegnanie. Potem 
nie słyszałam już nic, ani odgłosu gdy jej ciało zetknęło się z materialnością świa-
ta, ani krzyków ludzi, którzy teraz jak mrówki zgromadzili się przed swą królo-
wą. Tylko krzyk mego głosu wewnętrznego „nie” 

Teraz po 20 latach niewiele pamiętam co się stało po. Były jakieś długie i silne 
ręce, były ciche, monotonne słowa, była ciemność i niemoc. I nic więcej nie mogę 
wam powiedzieć, oprócz tego, że była jedną z nas – człowiekiem. Niewidomym 
aniołem z bogatej rodziny, której nie śpiewał do snu nikt oprócz ciemności i ża-
lu.... Lecz czy to poruszy wasze serca?!       

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Sen pijanego cukiernika 
Większość władców Polski swoim zachowaniem bądź cechami charakteru 

zasłużyła na nadanie przez historyków przydomku. Dzięki temu łatwiej nam od-
różnić na lekcji Bolesława Śmiałego od Kędzie-
rzawego. Zapewne nie domyślacie się jednak, 
którego z królów moglibyśmy nazywać Michał 
Peruka.  
Był to Michał Korybut Wiśniowiecki. Z powodu 
jego zamiłowania do noszenia na głowie skom-
plikowanych konstrukcji najczęściej lokowanych, 
spadających do połowy pleców. Peruki królewski 
robiono na specjalne zamówienie z naturalnych 
dziewczęcych włosów (męskie były nieodpo-
wiednie). Jedna wymagała kilku  żeńskich głów. 
Wzory i kolory były uzależnione od uroczystości 
na które król je zakładał: na pogrzeby - czarne, 
obrady sejmowe – kasztanowa, parady wojskowe 
-blond. Interesujący  jest również sposób pozy-
skiwania surowca - na peruki  hodowano długie , 
puszyste włosy, które musiały być odpowiednio 

często myte, perfumowane, czesane (wszy nie stanowiły problemu) i niestrzyżone 
co najmniej rok, niezbędny jednak był certyfikat ginekologiczny, ponieważ solid-
ne, poddające się fryzurom włosy pochodziły tylko i wyłącznie z dziewic. Na 
własnym ślubie miał na głowie perukę „niczym sen pijanego cukiernika”, a przy-
najmniej tak podają kroniki. Wypada jeszcze dodać, że król był niski i raczej gru-
bawej postury, więc w perukach sięgających do 0.5 m wyglądał karykaturalnie i 
publiczność mogła sobie dworować, że król nie ma niczego w głowie lecz na 
głowie.       



Dziewczyna na medal 
Nasza szkoła może pochwalić się (skromnymi) sukcesami w dziedzinie spor-
tu. Naszą  „gwiazdą”  w tym numerze „Fuksa” jest Aśka Krzywosz, uczenni-
ca klasy IVc. Postanowiłem przeprowadzić z nią krótką rozmowę: 
Z jakiej wsi pochodzisz? 
Z Pokośna. 
Co tam u was na wiosce słychać? 
Wszystko drożeje a dla rolnika tanieje. 
Opowiedz o swoich sukcesach w dziedzinie sportu. 
Zdobyłam brązowy medal na LIDZE LEKKOATETYCZNEJ w  Białymsto-
ku w rzucie dyskiem na odległość 29,34. 
Ile razy w tygodniu masz trening? 
Trening? Nie trenuje. 
Czy wiążesz ze sportem swoją przyszłość? 
Sport uprawiam tylko amatorsko i nie sądzę bym zainteresowała się sportem 
zawodowo. 
Więc co cię tak naprawdę kręci? 
Praca nad mutacją organizmów żywych. 
Joanno oświeć mnie! 
Produkcja mutantów nie jest na tyle rozwinięta, ale mam nadzieję, że w na-
szym wielce rozwiniętym świecie będzie to niedługo możliwe 
Dobrze Joanno skończmy ten drażliwy temat, porozmawiajmy o poważ-
nych rzeczach. Czy to prawda, że mleko bez nesquike jest białe? 
Fascynują mnie ludzie nadwrażliwi. 
Rozumiem, a powiedz mi coś o swoim dzieciństwie? 
Zawsze wspominam je z uśmiechem. 
Podaj mi swoje wymiary. 
Wymiary czy namiary? 
Jedno i drugie. 
60- 80– 60, przepraszam bardzo podałam wcześniej 
Jaką preferujesz bieliznę? 
Wełniato – barchanową. 
Na koniec życzę Ci sukcesów w sporcie i powo-
dzenia w nauce. 
Dziękuję za interesująca  rozmowę i polecam się na przyszłość! 
Do widzenia 
Żegnam czule.  

Wywiad przeprowadził Zefsi    

Krzyżówka  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

PIONOWO: 
1. Smoła służąca do krycia dachów 
2. Powiązane pnie unoszące się na 

wodzie 
3. Największe skupisko Polaków 

na świecie, oprócz Warszaw 
4. Konkurs z pytaniami 
5. „Klejnot w koronie” imperium 

brytyjskiego 
6. Orzeźwiający napój z mleka 
7. Najwolniejszy chód konia 
8. Wystawa sklepowa 
9. 3,14159... 
10. Inaczej Wielka Brytania 
11. Liść trawy 

 
 
 
 

POZIOMO: 
1. Szósta planeta od słońca 
2. Masowy mord Żydów.   
3. Najmniejsza jednostka ilości 

informacji 
4. Brunatno zielona barwa 
5. Czarodziej z trylogii J. R. R. 

Tolkiena pt. ”Władca pierścieni” 
6. Pochodne kwasów i alkoholi 

zawierające grupę COOR 
7. Jeden ze znaków zodiaku 
8. Miasto, w którym wzniesiono 

najwyższy na świecie maszt ra-
diowy 

9. Inaczej zjazd przedstawicieli 
kościoła katolickiego 

10. Nauka o świetle 
  

Krzyżówka ta jest pierw-
szą etapem konkursu. 
Przez najbliższe dwa 
numery publikować bę-
dziemy jej kolejne czę-
ści. W grudniowym nu-
merze zamieścimy ku-
pon konkursowy do 
wszystkich trzech krzy-
żówek. 

Nagrodę za rozwią-
zanie październiko-
wej krzyżówki wylo-
sował Radosław Bo-
rodziuk z klasy I b. 



PUNK TO BRUDAS PUNK TO ŚMIEĆ  
 PUNK NIE ZGINĄ PUNK NOT DEAD 
 
Myśląc o punkach, kogo widzimy? Młodych ludzi przeżywają-

cych właśnie bunt młodzieżowy?  Z 
wysokimi, kolorowymi irokezami na 
głowach. Poubieranych w skórzane, 
znoszone kurtki poprzekłuwane 
agrafkami, czarne koszulki ze znakiem anarchii, stare, 
kontrastujące z resztą stroju spodnie i buty wojskowe, 
dobre na każdą porę roku tzw. „glany”?. Tak, ale kim 
naprawdę jest punk? W encyklopedii „punk” ukazany jest 
jako:"...członek ruchu młodzieżowego powstałego w 
Wielkiej Brytanii , demonstrujący gwałtowny sprzeciw 

wobec ustalonych form życia społecznego przez dziwaczny, szokujący sposób ubie-
rania się i uczesania, oraz przez pewną odmianę muzyki rockowej z brutalnymi, ob-
scenicznymi tekstami..." 
       Słowo „punk” znane już było w XVI wieku jako odniesienie do angielskich pro-
stytutek. Dopiero ok. 1974 roku nazwano jego mianem ruch mło-
dzieżowy. Punk w dosłownym tłumaczeniu oznacza: zgniły, 
przegrany śmieć. Za takich właśnie uważała się młodzież punko-
wa. Ich filozofia składa się tylko z trzech słów: odraza, rozpacz, 
bunt. Świat widziany ich oczami jest szary ponury i brudny, a 
chorobliwa rzeczywistość to niezrozumiały obłęd i chaos, zaś  
uczucia takie jak miłość, przyjaźń, prawda i dobro to tylko oszu-
stwo.  
Rozpacz nie powoduje, że punkowcy usuwają się w cień, wręcz 
przeciwnie, pobudza ich do działania, do buntowania się. Bunt 
swój ukazują całym sobą, całą swoją osobą, ubiorem szokujący-
mi fryzurami, zachowaniem. Ich ulubionymi hasłami są: NO FU-
TURE lub HATE AND WAR. Prawdziwy punk nie wierzy w prawdziwą przyszłość, 
nie chce mieć dzieci, ponieważ uważa, że nie ma to najmniejszego sensu, gdyż nasze 
dni sięgają kresu. Odrzuca on same pojęcie szczęścia, szuka zapomnienia w muzyce, 
alkoholu i brudzie. Słucha tylko i wyłącznie punk rock  m.in. Brygada kryzys, Pidża-
ma Porno, Sex pistols  

Vega    

 

 
Lista przebojów  

 
    1. KORN  „Did my time” 
    2. Rasmus „ In the shadows” 
    3. Placebo „Special K” 
    4. System of a Down „Roullette” 
    5. Evanescense „Going Under” 
    6. Reni Jusis „Kiedyś cię znajdę” 
    7. Sean Paul feat Beyonce „Baby Boy” 
     8. Dido „White flag” 
     9. Sarah Connor „Bounce” 
    10. Sean Paul „Get Busy” 
 

 Nagrodę za udział w  głosowaniu wyloso-
wała ........   

 Przypominamy, że możecie głosować na 
swoich ulubionych wykonawców za pomocą 
obok zamieszczonego kuponu, który powinni-
ście wrzucać do naszej Skrzynki Kontaktowej 
znajdującej się w bibliotece.  

 
Polska gwiazda: RENI JUSIS 
Płyta: ”Trans Misja” 
Wytwórnia: Pomaton Emi 
Styl: elektro/pop 
Reni to obecnie najbardziej znana i popularna 

gwiazd muzyki klubowej w Polsce. 
Na każdej płycie udaje się jej przekonać do 

autorskiego pomysłu na zabawę w dobrym stylu, 
zgrabnie unikając kiczu, banalności, sztampy. 
Największe przeboje to: 
„Kiedyś cię znajdę”, „Let’s play ping ping 
pong”, „Not Real”, „Trans Misja”. 

To świetna płyta na dyskotekę, osiemnastkę. 
To energetyczna transmisja. 



Półmetek 
Połowinki chyba żadnego roku nie wywołały tylu kontro-
wersji co w tym roku. Najpierw toczyliśmy długie dyskusje 
co do terminu, następnie wśród rodziców zrodziło się pyta-
nie „Po co połowinki?”, które padło na pierwszym spotkaniu 
organizacyjnym. Zazwyczaj gdy nie wiadomo o co chodzi - 
chodzi o pieniądze tym razem jednak sprawa rozbiła się  o 
alkohol i skutki jego nadużywania przez młodzież w trakcie 
zabawy. Postanowiliśmy dotrzeć do źródła tj. zasięgnęliśmy 
opinii przedstawicieli komitetu organizacyjnego tegorocznej 

imprezy. Społeczność uczniowską reprezentował Paweł Kułak uczeń klasy IIA, zaś 
opinię rodziców przedstawił nam pan Lech Łępicki.  

Paweł powiedział nam: Sądzę, że dąbrowska młodzież nie jest na tyle wulgarna, 
aby robić jakiekolwiek szkody pod względem materialnym chociaż zawsze się mogą 
znaleźć odstępstwa od normy. Rodzice uważają nas za degeneratów, myślących o 
tym żeby zrobić rozróbę, wypić. Nie dostrzegają potrzeby zabawy, spędzenia czasu z 
bliską osobą. Jestem zasmucony tym poglądem, gdyż powinny być łamane stereoty-
py na temat zdemoralizowanej, pijącej, palącej młodzieży. Tegoroczne połowinki 
będą w pozytywnym względzie odróżniały się od imprez z poprzednich lat. Po 
pierwszym spotkaniu byliśmy zasmuceni postawą rodziców. 

Pan Lech Łępicki stwierdził: Młodzież, która przyszła na zebranie wystąpiła z 
pozycji żądającej. Była zdziwiona, że połowinki mogą się nie odbyć.  Nie widziała 
problemów technicznych, organizacyjnych, wprowadziła rodziców w zakłopotanie 
pomysłem zapraszania osób towarzyszących spoza szkoły. Dyskusja przebiegała  w 
atmosferze chaosu i harmideru. Postawiliśmy warunki: strój powinien być schludny, 
nie ekstrawagancki (są już sygnały, że wybór kreacji przeszkadza w nauce!), brak 
ekscesów, w tym tych alkoholowych (jeśli pojawią się one, zostaną wyciągnięte kon-
sekwencje w postaci obniżenia oceny z zachowania). Aby zapewnić bezpieczeństwo 
tak dużej liczbie uczestników mamy zamiar uprzedzić policję i pogotowie o plano-
wanej zabawie. Pojawiły się propozycje aby kontrolować wchodzących uczniów, by 
nie został wniesiony alkohol (zabawa w policjantów i złodziei?) . W klasach drugich 
będą rozprowadzone oświadczenia rodziców o odpowiedzialności za dziecko i osobę 
jej towarzyszącą. Z każdej klasy oprócz „trójek klasowych” dodatkowo  2-3 męż-
czyzn będzie musiało się zająć przygotowaniami i opieką. Na szczęście młodzież 
zdeklarowała się zadbać o dekoracje, zaproszenia i muzykę (która się oczywiście 
wszystkim spodoba!?) O tym, czy młodzież umie się bawić kulturalnie, przekonamy 
się wkrótce. Może następne roczniki na powrót dostaną przyzwolenie na organizację 
imprez szkolnych w swojej szkole? Może mądre i okraszone konkursami (nie ko-
niecznie wzorowanymi na TV lub weselnych „oczepinach”) zabawy połowinkowe 
staną się dobra tradycją i nie będą przeszkodą w organizacji dojrzalszych i równie 
ciekawych studniówek?  

O tym, kto będzie mógł stwierdzić vini, vidi, vici, przekonamy się 8 listopada. A 
właściwie dziewiątego. 

                                                                                           Selena 

„Ślimak na zboczu” 
Co czytać w coraz dłuższe, jesienne wieczo-

ry? Proponuję „Ślimak na zboczu”, którą  Arka-
dij i Borys, z pochodzenia Rosjanie.  

„Ślimaka...” zdecydowanie można zaliczyć do 
gatunku powieści Science Fiction. Jednak nie 
przeczytamy tutaj o walkach w kosmosie, lecz o 
ludziach powiązanych z dziwnym lasem, który dla 
jednych jest domem, inni uważają go za obiekt badawczy. Nie liczcie jednak, 
że ten las podobny jest do miejsca gdzie zbieracie grzyby lub obserwujecie 
mrowiska, co to, to nie! Żyje on własnym życiem, a nawet wybiera się na spa-
cery! Także istoty go zamieszkujące wcale nie przypominają tych, które kiedy-
kolwiek udało się wam spotkać. Nikomu nie wydaje się więc dziwne, że stwo-
rzono specjalny instytut badający faunę i florę. Dziwne natomiast jest wszystko 
inne. 

Czytając książkę wchodzimy do świata absurdu, gdzie nic nie jest takie, jak 
mogłoby się wydawać. Robiąc krok naprzód, bohaterowie cofają się, stojąc w 
miejscu trafiają w wir wydarzeń. Ten świata wciąga, gdyż za każdym zakrętem 
czai się niespodzianka, gotowa przestraszyć, rozśmieszyć czy wręcz zaszoko-
wać. Do tego wszystkiego dochodzi las, który pasjonuje swą tajemniczością i 
nierealnością. Wszystko zdaje się być obserwowane i dawno zaplanowane, nad 
wszystkim czuwa jakiś tajemniczy Wielki Brat. Wykreowanie niesamowitego 
świata nie jest jednak wadą, bo w obrębie takiej rzeczywistości może stać się 
dosłownie wszystko. To naprawdę interesujące poznawać kolejne, zmyślone 
historie, w których można odnaleźć wiele prawdy życiowej. 

Przy tych wszystkich cechach książka nie jest typowym czytadłem. Zawiera 
w sobie krytykę komunizmu, pokazuje naturalne dążenie człowieka do wolno-
ści, odkrycia tego, co inni starają się wszelkimi sposobami ukryć, pokazuje sens 
dążenia nawet do pozornie nieosiągalnych celów. Propagowanie tych wartości 

nie jest jednak celem książki, można odnieść wrażenie, że dzieje się to 
przypadkiem pomiędzy kolejnymi zaskakującymi zdarzeniami. 

Utwór braci Strugackich jest napisany żywym, interesującym języ-
kiem. Nie czuje się wcale tego, że przy jego tworzeniu współpracowały 
dwie osoby. Czyta się go bardzo przyjemnie, tak, że 260 stron tekstu 
zdaje się być jedną stroną. I to staje się największą wadą - książka jest za 
krótka, historia jest niezbyt rozbudowana. Być może jednak większa 

objętość powodowałaby znużenie. 
Myślę, że książka „Ślimak na zboczu” jest zdecydowanie warta polecenia. 

Nie powinni zrazić się do niej nawet zdecydowani przeciwnicy Science Fiction, 
gdyż w żadnym elemencie nie jest ona nachalna, wszystkie elementy przedsta-
wione są z umiarem i wyczuciem. Zdecydowanie - lekka lektura na coraz bar-
dziej chmurne dni.  

Esus 



Wycieczki szkolone 
Siedzicie w szkole, kolejne lekcje traktujecie jako okazję 

do krótkiej drzemki lub dyskusji na tematy całkowicie 
oderwane od tego wyznaczonego przez nauczyciela, a 

jedyną rozrywką jest spacer do sklepu w czasie długiej 
przerwy. Dni powoli stają się identyczne: śniadanie, szkoła, klasówka, dom, lek-
cje, sen. Wszystko to znamy, to życie uczniów każdej szkoły. Czy taka monotonia 
musi trwać wieczne? No pewnie, że nie! Jest coś, co przerywa tą bezsensowną 
spiralę: WYCIECZKI. 

Każdy, kto kiedykolwiek wstał naprawdę wcześnie rano, aby zapakować się do 
wesołego autokaru wie, o co w tym wszystkim chodzi. Mało ważne jest, gdzie 
jedziemy: i tak po tygodniu każdy zapomni podziwiane krajobrazy, oglądaną wy-
stawę czy sztukę teatralną. Najbardziej liczy się jazda, a szczególnie niezapomnia-
ny klimat spacerów na koniec autobusu, gdzie jest najgwarniej i najweselej. Wszy-
scy ludzie są jacyś odmienieni, weselsi, przyjaźniej nastawienie wobec siebie. No 
a w najbardziej tęgich głowach rodzą się pomysły wręcz genialne: można przecież 
kupić psa w Drohiczynie, wystawić głowę przez okno lub doświadczalnie spraw-
dzić, ile maksymalnie osób mieści się na tylnej kanapie. No i co 15 minut doma-

gać się głośno postoju. Czasami, gdy wskazówka na zega-
rze zbliży się niebezpiecznie do północy, ludzie coraz 
bardziej zbliżają się do siebie. W takiej „romantycznej” 
atmosferze narodziła się niejedna miłość. 
Myślę jednak, że takie pisanie o wycieczkach jest, jak 
mawiał Frank Zappa, tańczeniem o architekturze. O 

wiele lepiej spróbować na własnej skórze. Kto wie, mo-
że następnym spotkamy się w autobusie krążącym wo-

kół Dąbrowy, wypełnionym na co dzień poważnymi ludźmi, 
skandującymi „Postój! Postój?” 

  Esus    

Krzesło, czyli tam i z powrotem 
Krzesło- od niedawna deficytowy produkt w naszej szkole. Z tym problemem 

opisanym poniżej w szczególności zwracamy się do klasy I "e", która z powodu 
zwiększonej liczby uczniów notorycznie pożycza drogocenne krzesła z czytelni. 
Nam, skromnym ludziom zależy tylko na tym aby wyżej wspomniana klasa zo-
stawiła je w spokoju, gdyż są potrzebne dzikiemu tłumowi do przepisywania 
(odrabiania) lekcji. Nasza dobroduszność przyczyniła się do znalezienia rozwią-
zania owego problemu:  

a) najlepiej to w ogóle nie chodźcie do szkoły i my nie będziemy musieli was 
widzieć i wy nas, nam i wam wyjdzie to na dobre,  

b) kupcie sobie jakieś rozkładane siedzenia (jak nie stać to idźcie truskawki w 
Hiszpanii zbierać - całkiem nieźle płacą), a po trzecie czemu do groma jasnego 
was tak dużo w tej klasie (przecież mówili że już po wyżu demograficznym). 
Mamy nadzieję że nasza jakże subtelna i delikatna wypowiedz poruszająca kło-
potliwy temat przemówi wam do głów i w pokoju odwalicie się od krzeseł. 

Zastawialiście się kiedyś, czym jest mięk-
kie obuwie nie rysujące posadzek szkol-
nych, którego wymagają od nas nauczy-
ciele? My też, dlatego postanowiliśmy 
sprawdzić, czy ktokolwiek zna prawidło-
wą odpowiedź. A oto przykładowe odpo-
wiedzi: 
- na sprężynującej podeszwie 
- grube skarpety 
- tekstylno – gumowe, mięciutkie 
- takie  jak moje (jeden pokazuje glany, 
drugi adidasy) 
- a skąd ja mogę wiedzieć 
- filcy - nietrampkowane halówki z żółtą 
podeszwą 
- czarne w paski 
- kapciuszki takie jak się nosi w domu 
- klapki albo tenisówki 
- szpilki wysokie, bo są miękkie z boku 
- skarpety z gołą elastyczną piętą 
- takie mięciutkie, że się uginają  

Latający reporter 

Wkładka antygrzybiczna 
Wywietrznik 
Cichobieg 
Przyssawki umożliwiające za-
chowanie pionu 
Plastry uniemożliwiające przesu-
wanie się stopy 
Superszpagat 



Dziennik Mietka S. 
Dziś pierwszy dzień w LO piiiii... (wstaw swoje ulubione słowo niecenzural-

ne), skończył się raj ,,nauki,, w gimnazjum. ,,Trzeba iść dalej rozwijać swoje  
umiejętności i własny umysł,, tak nam mówili nauczyciele w gimnazjum i jesz-
cze częściej będą nam to mówić w profesorzy w  ogólniaku są to słowa mądre i 
szlachetne ale po wypiciu 0,5 l. bardzo śmieszne i doprowadzające to częstych 
wybuchów śmiechu. Dobra czas wstawać jest już 8.15 trzeba się oporządzić aby 
jakoś wyglądać. Msza o ósmej? dam se spokój i tak co roku jest ta sama śpiew-
ka, może za rok bo w tym nie mam najmniejszej ochoty tam iść i znowu bym 
musiał liczyć gwiazdki na niebie. OK jestem gotowy 
trzeba wychodzić bo za pięć minut apel. Idąc do szkoły 
spotkałem kilka osób z mojej klasy, z niektórymi od kil-
ku lat się uczyłem a niektórych w ogóle nie znam ale 
jedno jest pewne klasa będzie... (jak to powiedzieć nie 
przeklinając i żeby było dobrze? już wiem) bardzo udana 
i zgrana (żałosne ,ale to szczegół). 

Apel: sprzęt trochę siadał ale dyrektor sobie poradził i 
przedstawił naszą wychowawczynię i wskazał klasę do 
której mamy iść po apelu. Na spotkaniu zapoznaliśmy się z wychowawczynią i 
oczywiście z klasą chociaż 90% z nich widzę codziennie przez jakieś 9 lat. Już 
na tym spotkaniu wiedziałem że nasza klasa to wyluzowani ludzie i bardzo do-
brze bo klasy gdzie wszyscy siedzą w książkach są beznadziejne i z takimi to 
nawet nie zagadasz. Na koniec spotkania w klasie wychowawczyni spytała czy 
mamy jakieś pytania oto niektóre z nich: 

-,,czy tu biją?,, 
-,,a można nie zdawać matury?,, 
-,,ile ma pani lat?,, 
-,,trzeba zmieniać buty?,, 
Czy tu biją to nie wiem, was na pewno zaczną bić jak będziecie zadawać de-

bilne pytania. Matury możecie nie zdawać przynajmniej mniej prac do spraw-
dzania. A co cię to do cholery obchodzi ile mam lat (płacz wychowawczyni) 
20,5 jak cię to tak bardzo interesuje a poza tym (straszliwy krzyk wychowaw-
czyni) jesteś jutro pytany z matmy z całego życia i masz prze....... u mnie do 
końca świata (nasza szefowa jest Żaneta Wozignuj), tak nam minął dzień w LO 
(nawet „sympatycznie” ale chyba zacznę pić - to mnie zrelaksuje). Ustaliliśmy 
z ,,górą” że za tydzień mamy ognisko integracyjne (mam nadzieję że wytrzy-
mam do końca). Moją drogą do chaty wracają jeszcze dwie osoby - jedną znam 
od zawsze drugiej wcale (jakiś burak). 

Póki co myślę optymistycznie o przyszłości naszej klasy.  
c. d. n.    

Szkolne widmo. 
W szkole istnieje radiowęzeł. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ten fakt nie jest jed-

noznaczny z tym, iż ta „wspaniała instytucja” działa. Sprawa nie rozbija się bynajm-
niej o treść audycji, czy jakość dźwięku, lecz o to, że audycje wyemitowane w ciągu 
września można policzyć na palcach jednej ręki. 

Próbując wyjaśnić to paranormalne zjawisko postanowiłem dotrzeć do osób kom-
petentnych. 

Po WIELU GODZINACH bezskutecznego „biegania” po szkole – sukces! Znala-
złem klasę II „B”, z której dwóch chłopaków od czasu do czasu „wykrada” klucz od 
profesora Konstańczuka i umila nam przerwy. 

Tomek Bohdan uznał, że jest odpowiedzialny jedynie za stronę techniczną i tak 
naprawdę nie obchodzi go jak często pojawiają się audycje, a gdy Marcin Krahel 
dowiedział się, że zamierzam napisać ten artykuł najpierw odmówił odpowiedzi. Po 
chwili jednak zmienił zdanie, lecz z jego lakonicznej wypowiedzi nie wynikało nic 
poza tym, że w ich zespole jest jeszcze tajemniczych kilka osób. Niestety nie udało 
mi się znaleźć ducha. 

Przeprowadziłem również rozmowę z przewodniczącą samorządu uczniowskiego 
– Izą Kondracką. Rozmowa zajęła mi około 15 minut, nie dowiedziałem się jednak 
niczego konkretnego. Nie mogę odmówić jej braku elokwencji, ale nawet ona nie 
potrafiła powiedzieć, dlaczego radiowęzeł działa, jako widmo. Powoływała się m. in. 
na to, że pozostałe osoby (mowa tu o tajemniczych przybyszach spoza II „B”) nie 
interesują się radiowęzłem, nie potrafią zadbać o klucz. Obiecała natomiast, że od 
poniedziałku 06.10.’03 wprowadzi drastyczne zmiany i ożywi naszą szkolną roz-
głośnię.  

W jednym tylko cała trójka była zgodna. NIKT NIC NIE WIEDZIAŁ!!! 
I to tyle w kwestii tajemniczej rozgłośni – widmo. To jest prawdziwy duch - wszy-

scy o nim mówią, lecz woleliby go usłyszeć. 
 Adonis 



Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, dać ogłoszenie – piszcie i 
wrzucajcie je do Skrzynki Kontaktowej znajdującej się 

w Bibliotece. 

Desperatki z klasy II d! Zostawcie naszych ta-
jemniczych brunetów w spokoju, bo jak nie... 
Dziewczyny z IV F 

Przestań 
Lechu Cz. 

Poszukiwany:   

S.U. 

Pozdrowienia dla kotek 
od chłopaków z biedronki 

„Żyj szybko, pracuj mało i zachowaj 
atrakcyjne zwłoki”. Sylwi z najlepszymi 
życzeniami imieninowymi. Więcej wiary 
w siebie!!!  
Redakcja  

Lindzie w dniu urodzin WSZYSTKIEGO  
o czym śnisz i marzysz, a przede wszystkim 
DUŻO, DUŻO MIŁOŚĆI!!! 
   Wiesz Kto 

Wszystkiego najlepszego dla mojej 
sąsiadki Sylwi życzy sąsiad! 



Wielkie sprzątanie 

Podstawowy sprzęt młodego 
ekologa - motyka, niestety-
bez  instrukcji obsługi nie 
wiadomo  jak jej używać   

Casting do wyborów 
MISS Nastolatek  

Czy może ktoś nam po-
móc ten ciężar nas przy-

gniata 

Walałybyśmy być 
spalone... 

W poprzednim numerze opisywali-
śmy coroczną akcję sprzątania świata. 
Podobnie jak w poprzednich latach w 
naszej szkole zorganizowano więc 
worki na śmieci i... 

Na hasło „Sprzątanie” ze szkoły 
wybiegły dziki tłumy (przecież lepsze 
to niż nudna lekcja), ale jakoś nikt nie 
kwapił się do zbierania nawet dużych 
śmieci. Może to dlatego, że nikt nie 
dostał rękawiczek jednorazowych, a 
wszędzie czają się zarazki. Brrr, 
straszne, mogłyby jeszcze coś zrobić 
biednym uczniom. A może po prostu 
wszystkich nagle dopadł reumatyzm, 
wiadomo, 18 lat to wręcz podeszły 
wiek. No dobra, przesadzam, te kilka 
osób coś podnosiło, no i po dwa worki 
na śmieci na klasę szybko się zapełni-
ły. Biorąc pod uwagę niewielki teren 
działań, bo sprzątaliśmy tylko teren 
przyszkolny, to niezły wynik. Niektó-
re klasy dostały inny inne zadanie - 
oczyszczenie schodów koło stadionu 

zbędnej trawy. Może i nie jest to do 
końca sprzątanie, ale na pewno popra-
wi krajobraz wokół szkoły. 

I tylko niektórzy zastanawiali się, 
jakie to sprzątanie świata, jeśli nie 
wyszliśmy nawet poza jej teren. No 
chyba, że całym naszym światem stała 
się szkoła, ale o to raczej nikogo nie 
podejrzewam. Przecież jeszcze kilka 
lat temu młodzież sprzątała te tereny, 
które tego wymagały, nie patrząc na 
położenie. Podobnie „po macoszemu” 
potraktowano długofalowe założenia 
akcji - nie zrobiono nic, żeby ludzie 
nie śmiecili. A pomysły wydają się 
wręcz oczywiste - przecież nawet 
wokół szkoły nie ma dostatecznej 
ilości koszów na śmieci. Efekty może-
my zobaczyć już dziś - po sprzątaniu 
nie ma praktycznie żadnego śladu.  

Jednego dnia nie damy radę po-
sprzątać brudów z całego roku. Ale 
możemy się chociaż postarać! 

Esus    


