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*  
Byliśmy …. 

 

na spotkaniu ze współczesnym polskim pisarzem Zygmuntem Miłoszewskim, autorem 

popularnej  serii powieści sensacyjno-kryminalnych o prokuratorze Teodorze 

Szackim:„Uwikłanie” (film w reż. Jacka Bromskiego), „Ziarno prawdy” (film w reż. 

Borysa Lankosza) i  „Gniew”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(od lewej)Jakub Falkowski, Jakub Kulesza, pan Zygmunt Miłoszewski, Filip Tarnogórski, 

Jakub Romanowski, Łukasz Humienny 
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O żywocie pisarza … 

 

 
Bardzo podobało mi się, że pisarz szczerze przedstawił wady i zalety zawodu pisarza, a przy tym 

jego obszerne wypowiedzi nie były nudne. Żartobliwie stwierdził, że pisarz nie zawsze może pisać, 

co chce, tylko, co jest obecnie modne. W związku z tym, mimo, że żywot pisarza wydaje mi się 

ciekawy, osobiście wolałbym jednak wiedzieć, kiedy dostanę następną wypłatę. 

Marcin Falkowski kl. II Z 

 

Mimo, że nigdy jeszcze nie słyszałem o Zygmuncie Miłoszewskim, postanowiłem pójść na spotkanie 

z tym pisarzem, bo uważam, że warto raz na jakiś czas „nawiązać bliższy kontakt z  kulturą” . 

Spotkanie spełniło moje oczekiwania i przebiegało w przyjemnej atmosferze, którą podtrzymywali 

uczniowie prowadzący wywiad i sam autor. Dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy o 

zawodzie pisarza, m.in. czym się inspiruje, ile czasu poświęca na pisanie itp. Z pewnością sięgnę po 

książki tego autora. 

Filip Tarnogórski kl. II E 

 

Spotkanie z  Zygmuntem Miłoszewskim  

pozostawiło we mnie wiele pozytywnych wrażeń 

oraz przybliżyło mi tajniki życia pisarza. Poza 

tym nie spodziewałem się, że ktoś, kto spędza 

tyle czasu tylko sam ze sobą, potrafi opowiadać o 

swojej pracy w taki sposób, że pobudza 

najbardziej „uśpione umysły”. Podobało mi się, 

że bohater spotkania otwarcie mówił o swoich 

motywach pisarskich, żartując w  co drugim 

zdaniu. Okazuje się, że życie pisarza to życie w 

samotności przy pracy (uważam, że taki styl życia 

odpowiadałby mi…). Do przeczytania jego 

trylogii najbardziej zachęcił mnie zabawny 

sposób, w jaki  opowiadał o swoich bohaterach. 

Zdecydowanie uważam to spotkanie za udane i, 

że warto poznawać znanych ludzi od tej  mniej 

znanej strony. 

Jakub Romanowski kl. II Z 

 

Nie ukrywam, że spodziewałem się spotkania z 

egoistyczną i niesympatyczną gwiazdą, a 

tymczasem pisarz okazał się  miłym, rodzinnym i pracowitym człowiekiem (tak więc, nie sądźmy 

książki po okładce).Z jego wypowiedzi  dowiedziałem się, jak wygląda proces tworzenia ksiązki i 

życie pisarza. Widać było, że autor jest szczęśliwy i kocha to, co robi, a pisanie jest jego prawdziwą  

pasją. 

Łukasz Humienny kl. II S 

 

W bibliotece szkolnej dostępna jest najnowsza książka 

Zygmunta Miłoszewskiego, której premiera miała miejsce 8 

listopada bieżącego roku - komedia romantyczna o kobiecie i 

mężczyźnie, którzy przenoszą się w czasie i dostają szansę na 

przeżycie jeszcze raz swojej młodości i miłości. 
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Czy wiesz, że… 

 
 

nowym przewodniczącym Samorządu Szkolnego   

został   wybrany  Jakub  Kulesza z kl. II Z, jeden ze 

stypendystów projektu „Wiemy więcej - budujemy 

więcej” współfinansowanego przez UE. Jeśli chcecie 

go poznać, przeczytajcie poniższą autoprezentację. 

 

 

„Moja racja jest racja najmojsza…” 
 

 

Jestem…  

osobą pogodną, często żartuję, chociaż nie każdy 

rozumie  moje żarty…  

 
W szkole zmieniłbym…  

sporo rzeczy, jednak nie wszystko, jak wiadomo, się 

udaje. Natomiast moim celem na najbliższy czas jest 

udane uruchomienie i prowadzenie wraz z kilkoma 

osobami z Samorządu Uczniowskiego radiowęzła 

szkolnego. 

 
Lubię…  

być w ciągłym ruchu i mieć sporo zadań. Właśnie w 

tym się odnajduję –  nierzadko spora 

odpowiedzialność, ale to codziennie sprawia, że chcę wstać z łóżka i powędrować do szkoły. 

 

Czytam , oglądam, słucham…  

Z nowościami książkowymi nie jestem na bakier, ale wolę czytać artykuły internetowe 

(technologiczne głównie, ale często również informacyjne). Kinomaniakiem również nie jestem, 

chociaż dobrego serialu nie odmówię… Gust muzyczny? Głównie rock (Green Day, U2, In Flames, 

a z rodzimego podwórka IRA), ale lubię również pop lat 90. i 80. 

 
Największy sukces…  

to niewątpliwie zostanie Przewodniczącym Samorządu Szkolnego w ZSB-G. 

 

Szanuję…  

wszystkich wokół, póki oni szanują mnie. 

 
Motto życiowe… 

„Nie mam nic do ludzi, póki oni nie mają czegoś do mnie.” 

 
Cieszę się…  

kiedy udaje mi się wszystko to, co zaplanowałem. Każda porażka sprawia mi wiele nieprzyjemnych 

uczuć, ale z każdej z nich staram się wyciągać jakieś wnioski. 
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Nie umiem…  

przyznawać   się   do  błędu  

i przyznawać innym 

osobom racji tak, jak 

bohater filmu „Dzień 

świra” Marka Koterskiego: 

„Moja jest tylko racja, i to 

święta racja. Bo nawet jak 

jest twoja, to moja jest 

mojsza niż twojsza. Że 

właśnie moja racja jest 

racja najmojsza! „. 

 

 

 

 

Marzę…  

Mówi się, że wypowiedziane życzenia się nie spełniają, a ja kusić losu nie zamierzam. 

 

Wierzę…  

w rozum i logikę. Każdy, kto się nią kierował osiągnął sukces – to samo ja mam zamiar zrobić. Kto 

dziś nie zna Alberta Einsteina, czy Nikola Tesli… 

 

Potrafię…  

pracować w zespole, organizować różne wydarzenia, zarządzać zespołami, ogólnie raczej mam 

zdolności przywódcze (a przynajmniej tak mi się wydaje) – w końcu funkcję przewodniczącego SU 

objąłem nie przez przypadek. 

 

Żałuję…   

w zasadzie niczego. Oczywiście, że w życiu zdarzają się mniejsze i większe porażki, ale 

najważniejsze to o nich zapomnieć, a jedynie wyciągnąć z nich wnioski tak, aby następnym razem 

nie wystąpiły. 

 
Nie zgadzam się… 

na niegodziwości losu. Wolę mieć wszystko w swoich rękach i wiedzieć, że wszystko, co mnie 

spotkało jest efektem jedynie moich lepszych i gorszych decyzji. 

 

Moje zasady… 

nigdy nie zmieniają się – uśmiech, humor, żarty i wydajna praca, która wcale nie musi być ciężka – 

ważne, aby przynosiła jak najwyższe efekty. 

 

Najciekawsze przeżycia…  

Zdecydowanie gra w hokeja. Każdy mecz jest dla mnie ekscytujący i pełen emocji. Nawet nasze 

treningi, na których gramy są dla mnie świetną zabawą. Uwielbiam raz na jakiś czas zostać uderzony 

z całej siły w bandę – w końcu jest to prawdziwie męski sport… 
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Pisać każdy może… 
 

 

„Chłopak na gwiazdkę” Kate Brian 

 
recenzja książki 

 
„Chłopak na gwiazdkę” autorstwa Kate Brian opowiada  o 

przygodach Lili Beckwith, dziewczyny starającej się zdobyć 

popularność bez względu na wszystko. W dniu, gdy ma ona urządzić 

wielką imprezę z okazji rozpoczęcia ferii świątecznych jej 8-letni brat 

Cooper psuje wszystko i wyrusza z kolegą na pomoc Św. Mikołajowi. 

Rodzice wyjechali, a jedyną osobą, która może pomóc jej go odnaleźć 

jest jej były chłopak Beau. Czy stara miłość powróci jako gwiazdkowy 

cud? Czy uda im się znaleźć zaginionego brata? Jak poradzą sobie z 

przeciwnościami losu? 

 Powieść ma około 200 stron, czcionka jest spora i miła dla oka, 

dlatego przyjemnie się czyta. Dużym plusem książki są ciekawie 

zaprezentowane  uczucia głównej  bohaterki, np. ścieranie się miłości 

z nienawiścią, radość z spędzania czasu w Seattle i zdobywania 

nowych doświadczeń, jak również przemiana Lili, która w pewnym 

momencie zauważa swoje błędy i to, ile bólu sprawiła innym swoimi słowami. Fabuła jest 

wciągająca oraz pełna zwrotów akcji. 

 Lektura jest warta przeczytania. Jeden egzemplarz jest w szkolnej bibliotece więc zachęcam, 

żeby przyjść i wypożyczyć.  Moją subiektywną oceną jest 9/10. 

 

Łukasz Świętochowski kl. II Z 

 

Czytać każdy powinien… 

 

Zapraszamy do lektury nowości w bibliotece szkolnej: 
 

Remigiusz Mróz :„Inwigilacja”, 

„Oskarżenie”; Amor Toples 

„Dżentelmen w Moskwie”, 

Grzegorz Kubicki „Ania” 

(biografia Anny Przybylskiej), 

Carlos Ruiz Zafón „Labirynt 

duchów”, Cezary Nazarewicz 

„Żeby nie było śladów”(o śmierci 

Grzegorza Przemyka), Dan Brown 

„Początek”, Anna Kamińska 

„Wanda” (biografia Wandy 

Rutkiewicz), Anna Kamińska „Białowieża szeptem”, 

Małgorzata Kalicińska „Trzymaj się Mańka!”, Philip K Dick. 

„Blade runner”,  Kazuo Ishiguro „Nie opuszczaj mnie”, 

Ransom Riggs  „Osobliwy dom pani Peregrine”, Edward 

Rutherford „Rosja” i innych.  
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To mnie kręci…. 

Autoportret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunki Weroniki Markiewicz z kl. I G 
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Dostałem od Boga wszystko, żeby być szczęśliwym… 
 

autoprezentacja pana Bogumiła Janiszewskiego - Nauczyciela Roku 2017 w ZSB-G 

 

 

Praca… dobrze wynagradzana uszlachetnia i rozwija. 

 

W szkole zmieniłbym… bardzo dużo. Ograniczyłbym 

biurokrację i zrobiłbym więcej miejsca na kreatywność 

nauczycieli i uczniów. Dotarłbym też do najbardziej, 

moim zdaniem, poszkodowanych osób, czyli grupy 

przeciętnych uczniów, którzy, ani nie są chwaleni i 

gratyfikowani za swoje sukcesy, ani nie skupiają 

energii i uwagi nauczycieli ze względu na bardzo 

negatywne zachowanie. To moim zdaniem najbardziej 

poszkodowana i nieodkryta grupa uczniów. 

Traktowani są jak powietrze, a warto ich odkrywać.  

Dałbym też większe wynagrodzenie nauczycielom, 

żeby nie musieli  myśleć o dodatkowych źródłach 

dochodu i skupili się bardziej na swojej pracy. 

 

Rodzina… 

Jestem na etapie tworzenia własnej. Myślę, że rodzina 

to najważniejsze miejsce rozwoju duchowego, 

społecznego i intelektualnego. 

 

Lubię…  torty bezowe i pizze.  

 

Nie lubię…  okresu jesienno – zimowego. 

Ludzie są…  kowalami swojego losu. 

 

Czytam, oglądam, słucham … 

Czytam biografie  inspirujących osób  i  książki związane  z  nauczaniem. Ostatnio  nabyłem  książkę 

pt. „ Włam się do mózgu" Radka Kotarskiego z kanału Polimaty, którą mam nadzieję przeczytać w 

czasie świąt. Oglądam seriale Netflixa i stare filmy z Van Dammen, Sylwestrem Stalone i Arnoldem 

Schwarcenegerem, gdyż na nich się wychowałem. Słucham muzyki latynoskiej, klasycznej, dobrego 

polskiego rapu i wszystkiego, co wpada w ucho. 

 

Jeśli nie nauczyciel to…  sportowiec lub pilot samolotu, ewentualnie szary pracownik korporacji. 

 

Największe sukcesy…  to moje sukcesy sportowe : przebiegnięcie 2 maratonów poniżej 4 godzin, 

półmaratonu w 1:29 h, 5 km – 17 min 53 s, zajęcie 2 miejsca w otwartych mistrzostwach Polski 

nauczycieli i pracowników oświaty na 50m stylem dowolnym w roku 2016, a także udział w 

zawodach w brazylisjkim ju – jitsu. Oprócz sukcesów sportowych za swój sukces uważam 

samodzielne nauczenie się języka hiszpańskiego na poziomie C1 i studia w tym języku na  

Politechnice w  Valenci. Poza tym czuję, że jeszcze wiele przede mną. 

 

Jestem… prostym człowiekiem. 

 

Życie…  to cud. 

 

Denerwuje mnie…, gdy czasami przegrywam walkę sam ze sobą. To mój największy przeciwnik, 

który mnie nie odstępuje na krok.  
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Szanuję…  ludzi pracowitych, konsekwentnych, nietypowych, którzy potrafią zachować klasę i 

szanują innych ludzi. 

 

Motto życiowe … 

Nie chcę „zajeżdżać’ cytatami ze znanych książek i tekstami niedoszłych coachów. Staram się być 

honorowy, szarmancki i takim samym szacunkiem darzę każdego człowieka bez względu na to, ile 

ma lat i  jaką funkcję pełni w społeczeństwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrafię… wykonać salto z 10 - metrowego klifu do wody. 

 

Cieszę się…  na myśl o przygodach, które mnie czekają w życiu. 

 

Nie umiem  odmówić … Żonie. 

 

Marzę… o wycieczce do miasta Cartagena w Kolumbii. 

 

Wierzę…, że dostałem do Boga wszystko, żeby być szczęśliwym. Staram się to odkrywać. 

 

Żałuję… zawsze, kiedy zjem coś niezdrowego. 

 

Nie zgadzam się…  na zło. 

 

Moje zasady nauczania… 

 „ Volenti non fit iniuria” – chcącemu nie dzieje się krzywda. Każdy, kto chce jest u mnie 

nagradzany wprost proporcjonalnie do swojego zaangażowania. Staram się też nie oceniać uczniów 

personalnie, ale oceniać ich zachowanie. Chwalę uczniów za konkretne rzeczy, które zrobili. Gdy 

robią coś źle, wyjaśniam błąd i nie krzyczę. „Zachęcam” do popełniania błędów, bo szkoła to czas 

nauki. Lubię też pośmiać się z uczniami  z wyrafinowanych żartów. 

 

Najciekawsze przeżycie… to kąpiel w wodospadzie w indonezyjskiej dżungli. 

 

Zapraszam wszystkich na mój kanał na You Tube o nazwie „Sztuka Myślenia”. Wrzucam tam 

materiały edukacyjne, na przykładzie których można bardziej poznać moje podejście do pracy. 
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Czy można polubić ptasznika? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opowiem wam o moim ptaszniku, chociaż…. zupełnie nie wiem, jak zacząć. 

Ma na imię Ciasteczko i należy do gatunku Lasiodora parahybana, co po polsku oznacza 

ptasznik olbrzymi. Jest to pająk brazylijski i  jeden z największych gatunków ptaszników na 

świecie. Dorosły osobnik dorasta do 11 cm od głowotułowia do odwłoku i aż 26 cm z 

odnóżami. Samce żyją 2-3 lata w zależności 

od tempa wzrostu lecz samice dożywają 

nawet 20 lat w zależności od liczby 

złożonych kokonów oraz warunków. Młode 

są koloru brązowego i z czasem zmieniają 

go na żółty. Małe osobniki lubią kopać sobie 

norki i w nich przesiadywać. Nawyk ten 

znika po około 5 wylince.  

 

 

 

Ptaszniki te są spokojne, nieagresywne oraz ich jad nie jest szkodliwy dla człowieka. 

Swojego osobnika kupiłem rok temu. W tym czasie wyliniał 3-4 razy oraz znacznie zmienił 

się z wyglądu. Teraz ma 2 cm długości ciała oraz 4,5 cm wraz z odnóżami. Nazwałem go 

Ciasteczko z dwóch powodów. Pierwszym było to, że jak go zobaczyłem, stwierdziłem, że 

jest słodki jak ciasteczko. Drugim jest to, że nie wiem, jakiej jest płci. U młodych osobników 

ciężko to stwierdzić więc sprecyzuję to, gdy upewnię się, co do jego płci. Na początku 

karmiłem go małymi karaczanami lecz z wiekiem przerzuciłem się na larwy mącznika. 

Trzymam go w terrarium 10x10x10 z ziemią głębokości około 2 cm. Parę razy brałem go na 

ręce i nie sprawiał żadnych problemów. Rzadko porusza się w trakcie dnia oraz bardzo 

powoli chodzi po ściankach terrarium. W nocy jest bardziej skłonny do spacerów. Niestety, 

nie tka żadnych pajęczyn, gdyż mógłby nimi bardzo ładnie ozdobić terrarium. 
 

 

Łukasz Świętochowski  kl. II Z 
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Opłatek 
 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w 

dzień wigilijny,  

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy 

wieczornej na niebie,  

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb 

biblijny  

Najtkliwsze przekazując uczucia w 

tym chlebie. 

Ten biały kruchy opłatek, pszenna 

kruszyna chleba, 

a symbol wielkich rzeczy, symbol 

pokoju i nieba. 

Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi 

jak przed wiekami. 

Braćmi się znowu poczyńmy, 

przebaczmy krzywdy, gdy trzeba. 

Podzielmy się opłatkiem, chlebem 

pokoju i nieba. 

  

 

Cyprian Kamil Norwid  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nadchodzące Święta Bożego 

Narodzenia życzymy wszystkim 

spełnienia świątecznych marzeń, 

bo przecież każdy marzy o 

czymś szczególnym… 
 

 

 

 

 

 

 

Kolegium redakcyjne: Łukasz Świętochowski, Mateusz Gil, Weronika Markiewicz 

Opiekun:  p. Iwona Milewska 

Adres redakcji: Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1, Białystok 

 
 

 

 

 

Wyczekiwanie 

 

Biały płatek z nieba nagle spada ,  

potem drugi, a za nimi miliony kolejnych. 

Czas świąt  przed nami, 

czas wielkich planów i przemyśleń. 

Choinka mała, a może duża? 

Sosna, czy kaukaska? 

A gdzie ją ustawić…? 

A nie lepiej sztuczna…? 

Nie ważne jaka, 

ale… ile serca w niej!  

Prezenty…  i co powie rodzina! 

W ten dzień wszystko się okaże, 

odliczany i wyczekiwany, 

aby spędzić go razem.  

Nieważne 

spory…

 
Tak! To właśnie Wigilia*. 
 

*Słowo "wigilia" pochodzi  

z jęz. łacińskiego i oznacza czuwanie. 

 

Mateusz Gil kl. IIA 

 


