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Spotkanie z poetami

W numerze:
Kampania
wyborcza
Rastafarianie

Kurs HTML
Konkurs Audiofuksotele
W naszym wstrząsającym konkursie mamy dla Was zaskakujące pytanie:
Kiedy zaczyna się lato? A) 21 lipca B) 21 czerwca C) 29 lutego.
Odpowiedzi dostarczcie do redakcji do 20 maja. Czekają atrakcyjne nagrody!

Redaktor naczelny:
Marcin Łępicki (mózg grupy, d***)
Wyznająca zasadę „milczenie to złoto” Ewelina Szymańska.
Lubiący aktywne życie Mirek Krzywosz
Wyznająca zasadę „śpiesz się powoli” Mariola Antonik
No i... Krystyna Kopańko (Boss)

Sport w LO
Megawywiad z prof.
Ostrowskim!

Witajcie!
Gdy czytacie te słowa, sytuacja w Polsce
jest inna od tej, która panuje w momencie
ich pisania . I nie mam na myśli spraw
„górnolotnych” jak UE czy inne sojusze,
ale to, co dotyka społeczeństwo „od dołu”:
niektóre rzeczy zdrożały (te żarzące się),
inne staniały (te o płynnym stanie
skupienia), a droższy Internet spowodował
gwałtowny spadek występowania buziek w
rozmowach na gg. Oczywiście to tylko
przewidywania, ale pamiętajcie, że wszyscy
mamy wpływ na to, co dzieje się wokół nas.
Jak? A to proste. Najlepiej zacząć już od
teraz i wybrać nowego BOSSA Szkoły.
Wystarczy zagłosować, poprzeć
najlepszego Waszym zdaniem kandydata, a
potem cieszyć się lub narzekać na jego
rządy i zadawać wręcz hamletowskie
pytanie „Kto ją/jego wybrał”. W związku z
wyborami udostępniliśmy na naszych
łamach miejsce dla każdego kandydata, aby
wszyscy mogli krótko zaprezentować siebie
i swój program. Ale nie samymi wyborami
Fuks żyje. Jak zwykle każdy znajdzie w
nim coś dla siebie. Możecie wybierać wśród
kolejnych przygód Mietka S., czy też
kolejnej część Subkultur luk kącika
europejskiego, nie zapomnieliśmy też o
tegorocznych maturzystach. Życząc im
połamania piór przedstawiamy kilka rad jak
„ przeżyć” ten gorący dla nich okres.
Możecie łyknąć to wszystko naraz (tylko
się nie zatrujcie, bo to jednak kilka stron
papieru :). Wszyscy chętni mogą
zamieszczać ogłoszenia, brać udział w
konkursach, rozwiązywać krzyżówkę lub
głosować w liście przebojów. Nie
zapominajcie że to jedna z ostatnich
możliwości wygrania ATRAKCYJNYCH
NAGRÓD. A na razie nie pozostało mi nic
innego jak życzyć Wam miłej lektury w
majowym słońcu, najlepiej na majówce!
Redaktor naczelny Marcin Łępicki

Krzyżówka

Lista przebojów
1. 18L „Jak zapomnieć”
2. Sistars „Freedom”
3. Ania „Tego chciałam”
4. Alicia Keys „You don’t now my
name”
5. Lipnicka & Porter „Then & Now”
6. Outcast „Hey ya”
7. The Offspring „Self Esteem”
8. Hey „Mru mru”
9. Evanescence „My Immortal”
10. Music SoulChild „Don’t change”
W numerze majowym nagrodę za
udział w losowaniu Listy przebojów
wygrała Magda Kozioł kl. II a :-)

Muzyka łagodzi
Obyczaje
Jest to najszczersza prawda, dąbrowska młodzieży, mamy początek maja
w skrócie najgorszy okres w czasie
nauki, spowodowany sprawdzianami,
kartkówkami i odpytkami przy tablicy. Jest to tragiczne, ale są sposoby
żeby przynajmniej na chwilę uspokoić resztkę układu nerwowego. Jednym słowem SOUL. Niedawno natrafiłem na ten gatunek muzy, można
powiedzieć, że jest to łagodne rymowanie, ale nie można powiedzieć że
to nudne smęty o miłości i kłopotach
sercowych. Ta muzyka się buja i
mówi o sprawach codziennych. Wykonawcy to np: Donell Jones, Music
SoulChild, Alicia Keys, Avant, a z
polskich wykonawców to po części
Sistars. Ta muzyka szybko Cię uspokoi i na chwilę zapomnisz przy niej o
problemach.
Zefsi

Każde hasło rozpoczyna się jak poprzedzająca go litera. Rozwiązaniem jest hasło
utworzone z liter znajdujących się w kratkach ponumerowanych od 1 do 10, które
należy dostarczyć do redakcji do dnia 20 V 2004 r.
A)dramat Sofoklesa
B) Siostra Aliny
C) Powieść Reymonta
D)Utwór Boccaccio
E) Muza poezji lirycznej
F) Wyspa w Indonezii
G) niewierny na zachodzie
H) angielski rozbójnik
I) pierwiastek o l.a. 70
J) bohater powieści Sienkiewicza
K) brat Gerdy
L) kukła

Ł) kłamca
M) ciemność
N) pieśń żałobna
O) tornado
P) powódź
R) polska aktorka
S) Lina żeglarska
T) syn Odyseusza
U) powieść Joysa
W) adwersarz Rejenta
Z) rewanż
Ż) ukrop

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru wylosowała Izabela
Kondracka z klasy II a (hasło - Pisanka). Gratulujemy!

Najlepsze życzenia składa najlepsza
redakcja redaktorce Ewelinie z okazji
imienin i Marioli z okazji urodzin.
PS. Pamiętajcie, że mowa jest
srebrem, a Milczenie jest Owiec.

Pozdro dla przyjaciółki Moniki z
1D od przyjaciela z bloku obok.

Na górze róże, na dole fiołki, my się
kochamy jak trzydzieści cztery aniołki!
Gorące pozdrowienia dla wszystkich
uśmiechniętych i zakręconych
kwiatuszków z I „b” przesyła ... I „b” :) !

Gorące pozdrowienia dla wspaniałych ludzi z
byłej 3 „FU” szczególnie dla Kubusia,
Tomasza, Szychy i Browara !!! od Moniki

Wielkie pozdro dla Myszy i Sysuni z 1 B.
Wielkie pozdro dla wszystkich, którzy kiedykolwiek uczyli się w klasie „B” rocznik
‘86 w Lipsku, czyli: Karola, Marcina, Kaśki, Marcina, Ewy, Uli, Natalii, Kamila,
Krzyśka, Justyny, Edyty, Lidki, Kaśki, Przemka, Jacka, Artura, Moniki, Karoliny,
Tomka, Sylwii, Izki, Anki, Elwiry, Agnieszki, Agaty, Łukasza, Aśki i tych, których
zapomniałem. Musimy się spotkać i powspominać dawne czasy!

Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, dać ogłoszenie – piszcie i
wrzucajcie je do Skrzynki Kontaktowej znajdującej się w
Bibliotece.
Samotna blondynka poszukuje swojej połówki
(chłopaka lub dziewczyny), która ogrzeje jej
spragnione miłości serce i sprawi, że dłonie już nigdy
nie będą zimne.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności, w życiu samych chwil
radości, to co było miłym wspomnieniem, to co będzie
spełnionym marzeniem, serdeczne życzenia z okazji 17
urodzin dla Marioli (14.V) i Uli (21.V) przesyła I „B”

Pozdro dla Romana ! z Ib
ślą jego wszystkie laski

Pozdro dla
wszystkich
napalonych lasek z
1B.

„Bo to co najważniejsze mamy w sercu na dnie” - dla zaczepistej byłej
III-ciej Fu, której pamięć na zawsze pozostanie głęboko wyryta w
naszych sercach. Pozdrowienia ślą jej byłe członki.

Poetą się jest nie poetą się bywa
22 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki zostało zorganizowane spotkanie
przez Miejski Dom Kultury z twórcami regionalnymi, na które została zaproszona
młodzież parająca się twórczością. W spotkaniu uczestniczyli: Regina Ryżewska,
Ryszard Myśliwiec, Henryk Stankiewicz, oraz dziennikarze lokalnych gazet
Krzysztof Kobus i Dorota Biziuk.
Poeci opowiadali o swoich przygodach
z pisaniem, o byciu poetą. Powody pisania są różne. Pani Ryżewska twierdzi,
że człowiek rodzi się poetą, może nie
wiedzieć że umie pisać wiersze, ale powinien to w sobie odkryć. Sama dosyć
późno odkryła w sobie talent pisarski.
Nie stara się pisać modnych ówcześnie
białych wierszy. Chce tworzyć coś odrębnego.
Jak sama mówi: „podoba jej się
Młodzież z uwagą słuchała...
to co się innym nie podoba”. Motywacją
do napisania wiersza muszą być emocje, szczególnie mobilizująco działa świadomość
ukazania się wierszy w „Głosie Dąbrowy”.
Pan Myśliwiec to człowiek skromny. Jego wiersze są proste takie, że
docierają do zwykłych ludzi. Pan
Ryszard jest również rzeźbiarzem,
pisze od niedawna a swój talent
odkrył w trakcie choroby.
Pan Stankiewicz podobnie jak pan
Ryszard pisze wiersze łatwe w odbiorze. Twierdzi, że w wierszu
środki stylistyczne, metafory, przenośnie powinny płynąć z wnętrza
każdego pisarza i wyróżniać go
wśród innych poetów. Do napisania
wiersza potrzebna jest również
wrażliwość, dostrzeganie nawet
... a goście opowiadali.
najprostszych, banalnych rzeczy w
sposób wyjątkowy, oczami duszy. Dyskusja dotyczyła też innej formy piania a mianowicie dziennikarstwa. Panu Kobusowi to życie podpowiada temat do napisania
reportażu. Dorota Bizuk dziennikarstwo traktuje jako służbę społeczeństwu. Chce
przekazywać ludziom informacje. Oboje uważają, że opłaca się pisać prawdę, nawet
wtedy gdy z tego powodu spotykają się z przejawami agresji.
Nie wstydźmy się pisać wierszy. Może wielu z nas ma ukryty talent, tylko należy go
w sobie odkryć i pieczołowicie pielęgnować.
Raisa

KONTR

wersacje

Imię: Bernard
Jak pan wspomina czasy, gdy był pan w liNazwisko: Ostrowski
ceum? Czy zawsze chciał być pan historyZnak zodiaku: Panna
kiem?
Ulubiony aktor: Robert
Prawdę mówiąc od samego początku życia miaRedford
łem skłonności humanistyczne. Po 7 latach
Ulubiony zespół: Czewoszkoły podstawowej w 1962 r. za namową ojca i
ne Gitary
kuzyna trafiłem do Technikum Rolniczego w
Dojlidach w Białymstoku. Wytrzymałem tam
tylko 3 m-ce - kułem przedmioty zawodowe i
dostawałem z nich przeważnie dwóje z plusem, czy tróje z minusem. Przedmiotów humanistycznych nie uczyłem się z braku czasu, jednakże dostawałem
z nich bardzo dobre oceny. Przeniosłem się więc do 5-letniego Liceum Pedagogicznego w Łapach. Moje licealne dzieje przebiegały w latach 62’-67’ czyli
w czasach „szalonych lat 60’”. Muzyka przy adapterze Bambino, z którego
wydobywały się dźwięki „Kormoranów” i „Żółtych kalendarzy” Szczepanika.
To były lata, w których kończył się rock
n’ roll, a rozpoczynał się juife (dżajf). Z
tamtych czasów pozostał mi sentyment
do westernów, kowbojek i rollingstonek,
które do dziś noszę. Muzyki słuchaliśmy
z Radia Luksemburg, które puszczało
ówczesne przeboje Elvisa Presleya, Paula Anki, Cliffa Richardsa, Beatlesów, czy
Rolling Stones-ów. W „Polskim Radio”
leciały piosenki Kasi Sobczyk, Czerwonych Gitar, Piotra Szczepanika
A jakie były czasy studenckie?
Ze względów rodzinnych nie mogłem iść
na studia dzienne. Po liceum zacząłem
pracować w szkółce w małej wioseczce
na północ od Suwałk. Zauroczyła mnie
Suwalszczyzna, tym bardziej, że to tam
poznałem swoją Panią Życia. Gdy się
pobraliśmy trafiliśmy tutaj. Zdałem wtedy egzamin wstępny na Wydział Historyczny UW. Moja praca dyplomowa została uhonorowana III nagrodą Polskiego Towarzystwa Historycznego. Potem
Profesor A.D. 1981
zacząłem studia doktoranckie. Jednak
ich nie skończyłem, żal mi było uciekającej młodości –do tej pory w piwnicy

Sport w LO
W połowie stycznia rozpoczęły się mityngi grand prix w lekkiej atletyce pod hasłem
„Spotkania z Królową Sportu”
organizowane w Różanymstoku.
Zawody odbywały się w dwóch
kategoriach: pchnięciu kulą i
skoku wzwyż. Reprezentacja
naszej szkoły w zawodach finałowych osiągnęła wiele znaczących
wyników:
1 miejsce w pchnięciu kulą (4
kg) w kategorii juniorek zajęła
Joanna Krzywosz
1 miejsce w pchnięciu kulą juniorów ( 6,25 kg) - Paweł Kułak
2 miejsce w kategorii juniorów
w pchnięciu kulą ( 6,25 kg) Wysiłek się opłacił
Karol Szestowicki
2 i 3 miejsce w skoku wzwyż juniorów zajęli odpowiednio Krzysztof Błażuk i Szymon Góralski
2 miejsce w skoku wzwyż
juniorów młodszych— Łukasz Orpik
Podczas 3 mitingów (łącznie
z finałowym) nasi zawodnicy osiągnęli wiele bardzo
dobrych rezultatów. Na podkreślenie zasługują szczególnie następujące wyniki :
Joanna Krzywosz– 9.42m
(pchnięcie kulą); Łukasz
Orpik—192cm (skok
wzwyż); Krzysztof Błażuk
180cm (skok wzwyż); Paweł
Kułak 13,92m (pchnięcie
kulą); Karol Szestowicki
Spojrzenie mistrzów
13.08m (pchnięcie kulą).
Dwoje zawodników (Joanna Krzywosz i Paweł Kułak) zwyciężało konsekwentnie w
3 mityngach, łącznie z finałowym.
W lutym w Supraślu na Halowych Mistrzostwach Województwa w lekkiej atletyce
Łukasz Orpik (skok wzywż) oraz Paweł Kułak (pchnięcie kulą) zostali halowymi
mistrzami województwa, Paweł zaś 19 kwietnia został również (pomimo niesprzyjające pogody) Mistrzem Powiatu w pchnięciu kulą juniorów (kula 6,25 kg).
XXX

„Pani McGinty nie żyje”
„Herkules Poirot wyszedł z restauracji La Vieille Grandmere na Soho. Postawił kołnierze płaszcza raczej z przezorności niż z potrzeby, gdyż wieczór nie był zimny...”.
Tak może zaczynać się jedynie opowieść o najbardziej
znanym, po Sherlocku Holmesie rzecz jasna, detektywie.
Oczywiście, „Pani..” to powieść Agathy Christie, autorki
prawdziwych bestsellerów nie tylko wśród książek detektywistycznych. Chyba wszyscy słyszeli to nazwisko, więc chyba najwyższy czas przeczytać jedną z wielu jej książek?
Jak w typowym kryminale, tak i w „Pani...” mamy... morderstwo. Może to i niezbyt
odkrywcze, ale w końcu jest to klasyka gatunku. Jak podpowiada logika, gdzie morderstwo, tam musi też być i trup. Oczywiście, potrzebny jest też sprawca całego
tego zamieszania, czyli morderca. Jego znalezienie nie sprawiła żadnej
trudności dla policji, a nieomylny wymiar sprawiedliwości wymierza
najsurowszą z możliwych kar - śmierć. Coś w tej sprawie jednak nie
gra, pewne klocki do siebie nie pasują, co zauważa chyba tylko
inspektor Spence, a także poproszony przez niego o pomoc Herkules Poirot. Tak wygląda, w telegraficznym skrócie fabuła
książki. Rozwiązanie najlepiej odnajdźcie sami, a ja tylko podpowiem, że mordercą jest......
Aaa, mało brakowało, a bym się wygadał ;). Znalezienie mordercy w
tym przypadku nie jest takie proste, jak mogło by się wydawać. Ale Poitot ma swoje sposoby...
Nie są to najnowocześniejsze gadżety, zbierające najmniejszy okruszek z miejsca
zbrodni, wykrywacze kłamstw ani supernowoczesne bryki a’la James Bond, o nie!
Hercules Poirot ma niezawodną broń, pod wpływem której mięknie nawet najgorszy
bandzior. Po prostu, sympatyczny pan inspektor zagląda w umysły podejrzanych, a
umożliwia mu to psychologia. Wszystko to, żeby ostatecznie złapać... no
właśnie, kogo? Dowiedzcie się sami!
Na ogromną uwagę zasługuje w książce sama kreacja bohatera, bo
Poirot to postać niezwykle charakterystyczne, swoiste połączenie
błędnego rycerza z najwyższej klasy psychologiem. Także inne
postacie są przedstawione w bardzo interesujący sposób. Na
szczególną pochwałę zasługują opisy tego, co jedzą i piją. I raz
ślinka wręcz człowiekowi cieknie na myśl o wspaniałych potrawach, a innym razem najchętniej przestalibyśmy jeść w ogóle. A wszystko to,
żeby dowiedzieć się, że zabił... Ha, po prostu świetna książka, którą można pochłonąć
jednym tchem. Wciągająca historia to to, co tygryski najbardziej lubią w kryminałach. Lećcie więc do biblioteki, tam już grzeją się detektywistyczne zagadki. Gorąco
polecam!
Esus
PS. A mordercą jest oczywiście ogrodnik! Ha ha - żartowałem ;).

leży 80% mojego doktoratu.
Czy oprócz historii ma Pan jeszcze jakąś pasję?
Geografia świata — ale gorsza sprawa z funduszami, gdybym miał możliwość, to bym każdy zakątek świata zwiedził ze szczególnym uwzględnieniem
gór. Żałuję, że „ceprem” się urodziłem i „ceprem” zostanę. Drugą pasją są
konie — po zrezygnowaniu ze szkoły rolniczej ich było mi najbardziej żal.
Komputery natomiast są najnowszą pasją. Każdy człowiek żyje w swojej
epoce. Edukację elektroniczną zakończyłem na szpulowym magnetofonie i
wydawało mi się, że komputery są już poza moim zasięgiem. Dopiero gdy
córka przywiozła raz czy dwa do domu komputer, nowy świat stanął przede
mną otworem: telewizor, maszyna do pisania, gry – wpadłem. Co do tych
ostatnich, nie mogę się przekonać do strategii i brutalnych strzelanek, hitem
dla mnie jest „Medal of Honor”, a ostatnio również „Hiddens & Dangerous
II.” Czy ktoś potrafi zachęcić mnie do strategii?
Ideał kobiety?
A któżby inny, jeśli nie moja Pani?. Ona była nauczycielką w innej szkole,
ale dzięki organizowanym częstym wspólnym imprezom, jak np. Dzień Nauczyciela, czy tzw. konferencje rejonowe, gdzie zbierali się nauczyciele z
podstawówek i liceów, itp. staliśmy się parą. I tak trwamy już 34 lata – jak
mawiają Francuzi: „dom tworzy kobieta” - to ona tworzy nastrój i ciepło
domowe. Ale ja także mam swój udział — to do mnie należy odkurzanie,
trzepanie dywanów czy pastowanie podłogi , a także obsługa całej elektrotechniki domowej, drobniejsze modyfikacje i prace remontowe.
Czy wierzy pan w horoskopy i przesądy?
Muszę się przyznać, że wierzę w horoskopy. Jestem spod znaku Panny i znajduje u siebie wszystkie cechy jakie ma zodiakalna Panna. Myślę że coś w
tym jest i mam do tego pewne przekonanie. Natomiast w przesądy raczej nie
wierzę, chociaż po każdym „odpaleniu” komputera muszę postawić sobie
pasjansa - czy to jest przesąd?
Wywiad przeprowadziły Ewelina i Mariolka.

22.05 - Helena Szymańska
24.05 - Joanna Pigiel
- Joanna Świetlinska
25.05 - Magdalena Małyszko
10.06 - Małgorzata Cichończyk
Wszystkiego Najlepszego!!!

Ona

On

Fuksowego kącika dla zakochanych ciąg dalszy - kolejna para z naszej szkoły udzieliła nam wywiadu.
Co zwróciło twoją uwagę na niego/na nią?
Charakter: dobre serce, jego życzliwość
dla innych ludzi

Poznaliśmy się przez znajomych i odkryłem, że jest bardzo sympatyczną i miłą
dziewczyną.

Cechy, które najbardziej ci się podobają i imponują w nim/niej?
To, że jest bardzo kochany i opiekuńczy,
troszczy się o mnie

Jest kochana, wesoła ma piękne serce i
robi mi dobrą herbatkę i kanapeczki.

Jak wyglądała Wasza pierwsza randka?
Gdy mieliśmy mniej lekcji poszliśmy do Pierwszą randkę mieliśmy w kańciapie i
kańciapy, rozmawialiśmy, wymienialiśmy
było bardzo fajnie.
poglądy o sobie. Wtedy pierwszy raz się
pocałowaliśmy.
Jak spędzacie wspólne wieczory?
Wieczorami wychodzimy na imprezy

Spacery, w domu :) Imprezy.

Najlepszy sposób na przeprosiny?
Nie mieliśmy jeszcze żadnej poważnej
sprzeczki

Buziaczek
Jeszcze nie mieliśmy poważnych kłótni

Jakie dostajesz kwiaty i kiedy:

Jakie dajesz jej kwiaty i kiedy

Przynosi mi różowe róże. Pierwszy raz
Kupuję różowe róże, a dałem je w Dzień
dał mi kwiaty na Dzień Kobiet, a ostatnio
Kobiet.
w sobotę.
Co Ci najbardziej przeszkadza, irytuje w nim/niej?
Nie ma negatywnych cech

Póki co, nic mi w Niej nie przeszkadza

Wymarzona wspólna podróż:
Zostać sami na 2-3 dni, nawet w domu,
ale najchętniej wyjechalibyśmy na łono
natury np: biwak

Gdziekolwiek bylebyśmy byli razem

Jaką muzykę lubicie najbardziej, może jakaś „wasza” piosenka:
Naszą wspólną piosenką jest „Tego chcia- Razem słuchamy hip-hopu, nasza piosenłam” Ani Dąbrowskiej ostatnio śpiewał ką jest „Tego chciałam” Ani Dąbrowskiej
mi „7 dziewcząt z Albatrosa”
Wywiad przeprowadzili: Mirek i Marcin

The European Union
The European Union has grown from six to 15 countries since its beginnings in 1951,
and is now preparing for its fifth and largest round of expansion. Ten countries from
central Europe and the Mediterranean signed an accession treaty in April 2003 and
are on course to join
the EU in May 2004.
Two more countries,
Bulgaria and Romania, may join in 2007. Turkey could
start membership
talks in 2005.
POLAND in EU
Poland is the largest
of the candidate states with a population
of 39 million. Its
large and unwieldy
agricultural sector
(employing 27% of
the workforce) makes it one of the most
difficult for the EU
to swallow. Because
of Polish fears that
foreigners particularly Germans - will buy up large tracts of the Polish countryside, the EU has
agreed that sales of farmland to outsiders can be suspended for 12 years. A referendum in June 2003 resulted in a 77.5% vote in favour of EU membership. The accession treaty was ratified in July.
Poland's economy slowed sharply in recent years, with high interst rates and high
unemployment, while its economic reform programme has stalled. Poland's infrastructure and labour markets are in desperate need of an overhaul. The EU has criticised Poland for a lack of strategy for its massive agriculture sector, which poses a
potential burden on the EU's coffers. One fifth of all Poles are employed on the land,
but agriculture represents just 5% of GDP.
Population (millions): 38.6
GDP (bn euros): 196.7
GDP per head (purchasing power standards): 9,410 euros (41% of EU average)
Unemployment: 20%
Exports within EU (as % of total national exports): 69%
Data for 2001, unless stated.
Ze strony http://news.bbc.co.uk

„I am so high...”
Pierwszego maja Polska
weszła do Unii
Europejskiej. Być może za kilka lat Euro stanie się oficjalną walutą w naszym kraju. Ponieważ
ciągle mam wtłaczają do łbów, że młodzież jest przyszłością narodu itd. postanowiliśmy zadać
uczniom naszej szkoły pytanie: Kogo chcielibyście widzieć na rewersie polskich monet Euro?











Leppera na traktorze
Edka z fabryki
kredek
Pikaczu
Retta Buatlera
Drzymałę z
wozem
Żubra (z reklamy)
Orła cień
Czarneckiego (tego
od Poznania czy innego?)
Eminema





Michała Wiśniewskiego z
fryzurą a’la Kojak

Macieja Żurawskiego

Lwa Rywina

Harrego Pottera

Jazgotliwego Mustanga

swoją dziewczynę

Pigi

Kubę Wojewódzkiego

Miss Polski Nastolatek
WSZ i CNE

Przesądy... mądrością narodu
Napiszę coś strasznego: za kilka dni matura, czwarte klasy przeżywają
więc horror. Drugie klasy póki co mają spokój, ale jest to wyrok odroczony tylko o rok. Trzeba dodać, że klasy II to pionierzy, którzy będą
pisać nową maturę. Czy będzie ona lepsza czy gorsza to się okaże później, ale nie martwcie się: w Polsce wszystko jest możliwe, nasza
”kochana” minister Łybacka, zawsze trzyma rękę na pulsie i zachowuje
się jak typowa kobieta co zmienia zdanie i jeszcze zmieni zasady z pięć
razy, więc nie ma co panikować. Nasza młodzież zawsze była chytra i wymyślała przeróżne
metody i sposoby (wręcz zabobony), które pomagały w zdaniu matury nie wymagając nauki.
Są to proste i sprawdzone środki więc uważnie notujcie, oto one:
-w związku ze studniówką: nie ścina się włosów od studniówki (ale myć się trzeba, nie myślcie sobie), zakłada się majtki ze studniówki (tym osobom co przypadkiem się zgubiły, proponuję pożyczenie wygodnych i zarazem paskudnych majtek od babki albo dziedka);
- należy mieć rzecz pożyczoną, przykład: długopis, stringi, mini pejcz, wibrator spalinowy
lub na baterie słoneczne, z TURBO doładowaniem też może być;
- maskotka (obecne II klasy mogą się z tym pożegnać, my już nie możemy takich rzeczy
przynosić, to okrutne, nasza psychika nie wytrzyma tego, przecież ściągi trzeba gdzieś powsadzać, jak nie dla misia w tyłek to niby gdzie, w swój?)
- aby nasz mózg pojął więcej informacji śpi się na książce, cuda się zdarzają i może przypadkiem coś nam do głowy mądrego wejdzie;
-przesądni nie powinni wstawać lewą nogą i przechodzić pod słupem;
-należy stosować metodę wypróbowaną przez liczne pokolenia czyli 4 Z
Aha jeszcze jedna drobna uwaga powodująca zdanie matury z wynikiem celującym „Po
pierwsze UCZYĆ SIĘ po drugie UCZYĆ SIĘ po trzecie UCZYĆ SIĘ”. ( W.I. Lenin)
Doradca uciśnionych

Nazwa – rastafarianie wywodzi się od imienia cesarza Etiopii - Rasta Farii I, bardziej znanego światowej opinii publicznej, jako Hajle Sellasje.
Ruch rasta jest ruchem wolności. Dzięki niemu ludzie czarni nie wstydzą się już swojego koloru skóry ani swojego
pochodzenia. Wiara ta we własne „ja” została zapoczątkowana przez Marcusa Garyeya, urodzonego na Jamajce, który szczególną popularność zyskał w początkach XX wieku. Ogarnięty był on pasją
stworzenia w Afryce ogólno murzyńskiego państwa. Głosił, że Murzyni muszą wrócić do Afryki— swej Ziemi Obiecanej. Podkreślał ich związek ze starą afrykańską
kulturą, jedność świata murzyńskiego. Rdzenni mieszkańcy Afryki właśnie wtedy
podnieśli swoje notowania u innych narodów, stali się odważniejsi i skorzy do walki
o swoje prawa. Muzyka kojarząca się z ich kulturą – reggae zyskała nowe oblicze,
stała się komentatorem codzienności, opisywała sytuacje polityczne i społeczne w państwie. Największym
muzykiem reggowym był, oczywiście Bob Marley.
Do ruchu reggae należeli nie tylko czarni. Redaktorzy
czasopisma wychodzącego w Londynie pt. "The Voice
of Rasta" ("Głos Rasta") piszą wprost, że rastamanem
może być każdy, biały i czarny, kto tylko uznaje braterstwo ludzi oraz tworzy kulturę własną w ramach pewnej
wspólnoty i kto doświadcza ucisku ze strony
"babilońskiego" systemu.
Jak wyglądają nasi drodzy Rasta? Wygląd ich jest bardzo charakterystyczny. Noszą na głowach wielkie, wełniane czapki, spod których wystają "dredy" - długie włosy splecione w kilkadziesiąt
warkoczyków, nie rozwiązywane i nie myte przez dłuższy okres czasu, z których
powstają zmechacone "rurki". Dread oznacza strach, niepokój, grozę, dlatego iż
pierwsi Rasta żyli w pewnej odległości od społeczeństwa, byli uważani za wyrzutków i ludzie po prostu ich się bali. Inne znaczenie to strach, lęk wobec Boga. Rasta
nosi dreadloki, aby wywoływać strach swym wyglądem u ludzi Babilonu, jeśli ma
związane, schowane pod beretem to ma pokojowe zamiary. Symbolizuje grzywę lwa
znajdującego się na herbie Etiopii, fryzurę pierwszych ludzi na Ziemi, lub Afrykę.
Noszą oni również luźne stroje o barwach zielonej, żółtej i czerwonej (barwy narodowe Etiopii). No i oczywiście nieodłącznym elementem każdego rastamana jest joint.
O używaniu ziół (marihuany) tak mówił w jednym z wywiadów Bob Marley: „Rum
(alkohol) tylko cię niszczy od środka i zabija, tak samo jak system. System jest przeciwko ziołu, bo ziele czyni cię niezłomnym. Kiedy palisz zioło twoja świadomość staje przed tobą. I widzisz ją. Więc diabeł nie
lubi, jak zawsze jesteś świadomy i robisz porządek ze swoim życiem. Diabeł wie, że wtedy nie będziesz robić głupot. Tak więc
zioło jest uzdrowieniem narodu”.
VEGA

Felieton niekontrolowany
Uczniowie klas drugich na lekcjach języka polskiego z prof. Edytą OłdziejewskąBudnik otrzymali niekonwencjonalną pracę domową - napisanie felietonu dotyczącego problemów młodego człowieka w szkole i życiu prywatnym. Pani profesor wybrała kilka najciekawszych prac. Publikujemy jedną z nich, autorstwa klasy II f Michała
Hlebowicza.

Nasza klasa
Od kiedy przekroczyłem progi swego LO słyszałem opinie, że nasza klasa jest
najgorsza. W tym momencie nasunęła mi się myśl, od
czego gorsza i do dnia dzisiejszego nie jestem w stanie w pełni odpowiedzieć na to pytanie. Lecz po usilnych staraniach nauczycieli, aby nas do tego przekonać, mentalna postawa klasy została przedstawiona
zgodnie z zamierzeniami ogółu nauczycieli. Tylko
tłumacząc, że jesteśmy najgorsi chciałem zwrócić się
z prośbą o to, aby powiedzieli, od czego jesteśmy
gorsi. I w końcu moja ciekawość została zaspokojona
odpowiedzią, że od wszystkich klas. Ale biorąc pod
uwagę ilość wszystkich klas w Polsce zastanawiam się,
jakim sposobem nauczyciel mógł stwierdzić, że od
wszystkich, gdyż to graniczy z cudem, aby z pełną dokładnością to potwierdzić. Moja mało rozwinięta intelektualnie
głowa wywodząca się z owej najgorszej klasy może powiedzieć iż lepiej by brzmiało, że jesteśmy najgorsi w całym LO w Dąbrowie Białostockiej.
Często słyszę, że nasza klasa nie potrafi zająć się nauką na przerwach. Nie chciałbym się wypowiadać w imieniu wszystkich, ale kiedy siedzę na przerwie i czytam
książkę a obok siebie mam namacalny obraz Dziewicy Orleańskiej nie jestem w
stanie kontynuować owego czytania, gdyż to nie godzi się z moją ideologią podziwu
dla urody kobiecej. A każdy wie, że dziewczyny w tych jakże pięknych czasach stosują się do najnowszych trendów mody nieraz bardzo ekstrawaganckich i pobudzających wyobraźnię.
Kiedy ostatnio odbywał się seans filmu „Dziady” jedynie nasza klasa została zaszczycona odmową, gdyż poziom inteligencji naszej klasy, nie pozwala na zrozumienie filmu. Z bliskim mym kolegą zainteresowaliśmy się tym stwierdzeniem i po
usilnych próbach i staraniach jako jedyni z klasy byliśmy na tym seansie. Film był
taki ciekawy, że nie wiem kiedy zasnąłem, ale cóż inni nie spali i tyle zrozumieli co
ja. Gdy po opuszczeniu kina zrobiłem wywiad usłyszałem opinie: „że jaki tytuł taki
film po prostu dziadowski!”. I takim to sposobem chciałem powiedzieć iż nadal pozostajemy najgorszą klasą.
W tym momencie nasuwają mi się słowa mojego ulubionego polityka Andrzeja
Leppera „Musimy walczyć o Polską młodzież, gdyż nie ma łatwo”.
Michał Hlebowicz

Mietek podbija zachód:
„Podróż Mietanikiem”
Paryż:
Heyah, żegnaj Francjo, kraju w którym wszyscy
żrą ślimaki i kobiety nie golą pach, aż się łza w
oku kręci, że ja i Staśka opuszczamy ten kraj w którym spędziliśmy świetnie czas
pod względem turystycznym, „kariery” zawodowej, nie każdy przecież pracuje ciałem. Mnie i „księżnej tańca egzotycznego” ,udało się uzbierać kasę na życie w London City. Z tej ogromnej radości, zrobiliśmy sobie tydzień wolnego przed wyjazdem
do Anglii i zamierzamy go spędzić tylko we dwoje
- Staśka, jutro wyjeżdżamy, w końcu się ustatkujemy i wynajmiemy tanie lokum w
Londynie...
- Ustatkujemy się???, ojj niesmaczny żart, spróbuj ty mi się ustatkować to zobaczysz
mnie z walizką i pójdę w cholerę
- OK. coś mi się stało, ostatnio gadam jak popieprzony...
- Popieprzona to ja jestem i mam to fajne uczucie co pomyślę o ......., aha ile jeszcze
mam czekać...
- Boże Stasia, mam jeszcze pół godziny żeby naładować akumulatory, daj mu żyć,
wiesz co, chodźmy na spacer po mieście, ostatni raz popatrzymy na Sekwanę .
Dzień wyjazdu:
- Jeszcze pożegnamy się z ciocią i jedziemy do przystani.
- No jasne, kupiłem jej mały prezent w podzięce za pobyt u niej.
- Ciociu, powodzenia w szmuglowaniu koksu i pamiętaj o dostawach do Polski
Ciocia: kochane dzieci jedźcie zdrów, macie trochę kasy na lunch i odwiedźcie mnie
czasem w moim luksusowym lokalu „SLOVIAN GIRLS etc.”, trzymajcie się i pamiętajcie o zabezpieczeniu (ty czytelniku też).
Przystań:
- Mietek, patrzy, nie wstydzi się, oto nasz statek o nazwie „Mietanik”
- O żesz, dziwna nazwa, coś mi przypomina, a no prawda..... moje imię.
Godzina później na statku:
- Jestem chinka żygu żugu linka
- Mietek zamknij się, ty już wyrzygałeś wszystkie swoje wnętrzności i chyba przy
okazji swój mózg.
- Sorry Stasia, ale ty już wisisz za burtą godzinę i zatrułaś już chyba wszystkie ryby
w oceanie Atlantyckim i połowę w Indyjskim, ok. już nie będę się odzywał.
- Właśnie, milcz, przynajmniej przez chwilę a potem Cię ukaram...
- Tak?? W jaki sposób, biczem czy pejczem, oba lubię, przecież wiesz.
- Nie, zbiję Cię po łbie, cieszysz się, bo ja bardzo.
- No dobra dosyć żartów, przepraszam, przecież wiesz, że żartuję, Stasia...
- Wiem, wkurza mnie ten statek, buja nim jak cholerka, ohh już mi mija, zaraz będzie ze mną dobrze.
- Hey Staśka tym statkiem strasznie zaczyna trząść, o cholera góra lodowa przed
nami, biegnijmy do szalupy, Stasia szybko, w nogi.... cdn.
Wasz człowiek

Kurs WWW część II
Witajcie. Zgodnie z obietnicami kurs HTML powraca, żebyście mogli stworzyć i
upiększyć swoją własną stronę. Dziś zajmiemy się tym, co najważniejsze: linkami.
Najważniejszym elementem wszystkich stron WWW są odsyłacze, czyli linki które
umożliwiają przejście na inną stronę, wyświetlenie innych danych, wyświetlenie
zdjęć czy skontaktowanie się poprzez e-mail.
<a href="http://
Zasadniczo linki możemy podzielić na dwa
rodzaje: te, które odsyłają do innej strony oraz te, www.lodabrowa.prv.pl">Stro
które prowadzą do innego miejsca w tym samym na LO w Dąbrowie</a>
dokumencie. Linki tworzy się poprzez wstawienie
<a href="http://www.wp.pl"
znacznika <a>. Jako wartość parametru href
podajemy w nim dokładny adres strony, do której target="_blank">Wirtualna
ma prowadzić (wraz z określeniem protokołu), lub Polska</a>
też nazwę pliku w folderze ze stroną, do którego
ma prowadzić. Wszystkie elementy postawione do kończącego znacznika </a> stają
się odsyłaczem do strony, więc wystarczy na nie kliknąć, żeby przenieść się w inne
miejsce. Przykłady takich linków są pokazane w pierwszej ramce. W pierwszym
przypadku klikniecie na napis spowoduje przejście do nowej strony. W drugim
przypadku dodano parametr target, który określa sposób wyświetlania strony. W tym
konkretnym przypadku, czyli dla wartości _blank strona otworzy się w nowym
oknie.
<a name="Pan_Tadeusz">Litwo,
Oczywiście, możemy chcieć wskazać jedynie
ojczyzno moja!</a>
pewne określone miejsce w dokumencie. W
...
tym celu musicie umieścić dwa znaczniki w
<a
dokumencie: jeden, o postaci <a
href="lektury.htm#Pan_Tadeusz"> name="nazwa"></a>, do którego prowadzi
Link do "Pana Tadeusza"</a>
właściwy link: <a href="#nazwa">. W
podobny sposób możecie wskazać miejsce w
innym dokumencie i umieścić odsyłacz do niego: <a
href="dokument.htm#miejsce">. Przykłady użycia takich odnośników znajdziecie w
drugiej ramce.
Inną, bardzo przydatną funkcją odsyłaczy jest
<a
możliwość umieszczenia odnośnika do adresu ehtef="mailto:feanor5@wp.p
mail, a przecież każdy chce, żeby internauci
l?SUJECT:NIC NIE
podzielili się z nim wrażeniami ze strony. Takie
odsyłacze tworzymy jak normalne, a adres, który w ROZUMIEM">Listy do
autora tego poradnika dla
nich podajemy ma postać mailto:feanor5@wp.pl.
początkujących
Niezwykle przydatną opcją jest możliwość
webmasterów</a>
zasugerowania innym tematu listu. W tym celu po
adresie e-mail stawiamy pytajnik (?) i wpisujemy
SUBJECT=Treść tematu. Taki temat można jednak zmienić, więc ostatecznie i tak
decydują o nim inni. Przykład znajdziecie jak zwykle w ramce.
Za miesiąc postaram się omówić grafikę na stronach WWW i umieszczanie stron w
Internecie. A na razie - wstukujcie kod!

Wybory 2004
W majowym wydaniu „Fuksa” prezentujemy sylwetki niektórych kandydatów do SU
(czyżby brak pomysłów już na wstępie działalności ???) , a także to, co proponują i
czym przekonują oraz zachęcają do siebie uczniów naszej szkoły. Nie dajcie się
zwieść maślanym oczom, słodkim słówkom, „kiełbasie wyborczej” i licznym obietnicom bez pokrycia. Myślcie i wybierajcie racjonalnie... Potem natomiast i tak będziecie się zastanawiać: kto ją/jego wybrał (wiem to z własnego doświadczenia :-)). Decyzja jednak należy do was.
I. K.
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ POBLIKOWANYCH OGŁOSZEŃ

Adrian Grabowiecki II d
Na Adriana głosuj!
I do jego rządów się dostosuj.
Koniec ucisku i zniewolenia
nadchodzi czas wyzwolenia.
Chcecie wolności, uśmiechów od rana
w takim razie głosujcie na Adriana.
Wybierz Grabka
na niego głosuje nawet stara babka.
Rentę całą na kampanię oddać gotowa
by jej wnuczkom nie bolała głowa.
Adrianowi zaufała
i na niego głos swój oddała.
Ty też zrób to co ona
bo w tych wyborach Grabka i tak nikt
nie pokona.
To żadna demagogia
Grabek naprawdę potrafi dać ognia.
Więc jeśli chcecie by było gorąco jak w
lecie.
To będzie, bo Grabek żadnych głupot
nie plecie.
On składa obietnice, ale wszystkie są z
pokryciem więc krzyknijmy razem:
Grabek na przewodniczącego.
Biegnijmy do urn z pełnym gazem.

Łukasz Owsiejko II a
Nazywam się Łukasz Owsiejko i
chcę wziąć udział w wyborach do
SU. Startuję w wyborach, ponieważ uważam że nasza szkoła
potrzebuje takiej osoby jak ja:
otwartej, pomysłowej, komunikatywnej, i towarzyskiej, która
działałaby w sposób stanowczy i
energiczny. Jestem aktywnym
działaczem wolontariatu i chciałbym wykazać swą aktywność
także na forum szkoły. Zapewniam, że gdybym został wybrany
na przewodniczącego szkoły, to
zapewniłbym otwartość na problemy uczniów i ich pomysły.
Każdy mógłby zwrócić się do
mnie ze swoimi problemami i
prośbami, które bym zrealizował
w miarę swoich możliwości. Jeśli
chcecie trochę zmian w szkole, to
głosujcie na mnie. Chciałbym
także zacieśnić współpracę
uczniów z Dyrekcją i nauczycielami. Pamiętajcie, że wybór zależy wyłącznie od was– więc oddajcie swój głos z rozsądkiem .

Kandydat do SU Wiesław Maksimowicz – „człowiek
przedsiębiorczy” 
„Jest dobrze, a może być jeszcze lepiej”
Imprezy - podobno pierwsze nauka potem
zabawa, ale w naszej szkole bardzo brakuje tego
drugiego, przy nadmiarze tego pierwszego.
Dlatego też chciałbym aby samorząd organizował
więcej, a właściwie jakiekolwiek dyskoteki i inne
zabawy.
Udział Samorządu w spotkaniach Rady
Rodziców oraz Rady Pedagogicznej - chciałbym
aby współpraca uczniów z rodzicami oraz
nauczycielami była szersza i skuteczniejsza, bo
przecież wiadomo jak dużo od nich zależy.
Informowanie o działalności Samorządu oraz
współpraca z uczniami - uczniowie powinni
wiedzieć co robi ich samorząd i co planuje, toteż informowanie o jego działalności
jest niezbędne, a współpraca ta powinna być rozwinięta, np. poprzez
przeprowadzanie częstszych ankiet.
"Księga wpisów" - w moich planach jest również założenie księgi, w której
uczniowie mogliby wpisywać wszystko co tylko dusza zapragnie np.: pozdrowienia,
skargi, poglądy itp. Książka ta znajdowała by się na korytarzu.
Radio „Węzeł” - Postaram się także w miarę możliwości poruszyć ten temat, aby
działało ono w naszej szkole nie tylko odświętnie, by przerwy mijały nam w
fajniejszej atmosferze, tak jak jest to w innych szkołach.
Poprzez pracę w samorządzie pragnę wykreować demokratyczny styl władzy, w
wyniku czego nasze cele i plany zostaną zrealizowane poprzez silne angażowanie
uczniów naszej szkoły. Moje projekty są oparte przede wszystkim na wzajemnej
współpracy - razem poradzimy sobie najlepiej !!! Myślę, że są one do zrealizowania,
ponieważ większa część młodzieży chciałaby działać aktywnie i tworzyć dalsze
projekty. Ja, osobiście, chciałbym stworzyć ku temu sprzyjające warunki i pomóc
swoim Kolegom i Koleżankom. Będę zawsze otwarty na Wasze propozycje…
Mam nadzieje, że zapoznawszy się już z moi planem wyborczym podejmiecie
właściwą decyzję… liczę na was! Za każdy oddany na mnie głos z góry DZIĘKI!
Piszcie do mnie: maxim11500@interia.pl
GG: 1858407

Mariusz Adamowicz kl. II „F’
No początku zaznaczam, że nie będę nic obiecywał. To wszystko nie ma sensu, bo i
tak nauczyciele i dyrekcja o wszystkim decydują. Oczywiście będę starał się walczyć
o nasze dobro. Sam jestem uczniem i wiem, czego potrzebujemy i jaki mamy stosunek do całej szkoły. Jestem otwarty na wszystkie interesujące propozycje z waszej
strony. Przemyślcie wszystko i głosujcie na mnie, a z pewnością nie będziecie żałować. Liczę na wasze głosy i na was.

Po pierwsze: Tylko wielkie przeboje!- radiowęzeł
Po drugie: Podaruj dzieciom słońce!- 10 miesięcy wakacji, 2 miesiące
szkoły
Po trzecie: Darmowe pakiety!- papier toaletowy+ mydło+
środki uspokajające dla nauczycieli
Po czwarte: Bez ściemy!
Po piąte: Nie ma róży bez kolców, nie ma samorządu bez
Nas- głosuj na Anię i Mateusza!
P.S. Pozdrawiamy szanownych konkurentów!

Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich biorących udział w głosowaniu na
kandydatów do samorządu szkolnego, aby oddali na mnie swój głos.
Z góry dziękuję.
Wojciech Paszkiewicz kl. I a

SAMOOBRONA W SZKOLE
Mateusz Łajkowski i Darek Kucharczyk
Mamy dużo wspólnego z Dąbrowskim JACKASS’em. Jeśli nie wiesz co to jest wystarczy że na informatyce włączysz „Dąbrowski JACAKSS– Part I”
Zmieniliśmy nazwę na POWER TEAM™ i w sobotę wydaliśmy nowy film o nazwie „Rynek”. Miłego oglądania!
Masz dość panującego systemu w szkole, czujesz się nieswojo w otaczającej cię szarej rzeczywistości, chcesz jakiś zmian w systemie, nadeszła nowa era! Partia Samoobrona doczekała się dwóch swoich przedstawicieli w naszej szkole. Realizujemy
program Samoobrony, walczymy zawsze o sprawiedliwość i równouprawnienie. W
realizacji naszych celów nie zawahamy się użyć wszelkich możliwych metod. Jesteśmy gotowi w waszej obronie organizować protesty i blokady! Zrobimy wszystko
dla Was. Wystarczy że ty tego będziesz chciał a da się to zrobić. Postaramy się spełnić wszystkie wasze realne prośby .
Program wyborczy:
Kilka poprawek do konstytucji, min. o ograniczeniu pytania jednego ucznia na każdej lekcji.
W ostatni dzień przed dłuższą przerwą będziemy walczyć o skrócenie lekcji.
Więcej muzyki w szkole.
Ławki w szkole i na podwórku. Dość siedzenia na ziemi!
Nadchodzi nowa era, głosuj i daj nam szansę na zmianę
J**** system
Wujek Andrzej na nas liczy!
„Balcerowicz musi odejść”

