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Spodnie
z dziurami

ZA JAGĘ ! ZA BKS ! ZA JAGĘ ! ZA BKS ! 



Spodnie z dziurami widział chyba każdy. W końcu trudno nie przeoczyć trendu, który rozpanoszył się tak bardzo, że na 
ulicach podziwiać możemy kolana co drugiego przechodnia. Ot, miał ktoś fanaberię!- pomyślimy, ale moda ta w tej czy innej 
formie towarzyszyła nam przecież od dawna. Dziurawe buty, dziurawe skarpety czy dziurawe, bo pogryzione przez mole, 
bluzki. I tak jak tych trzech wymienionych rzeczy nikt raczej na widoku nie nosił (chociaż chyba każdy przeżył niezręczny 
moment podziwiania swojej dziurawej skarpety przy jakimś spotkaniu towarzyskim...), tak ktoś wpadł na pomysł, że 
wyjście w spodniach bez kolan będzie genialnym posunięciem! I tu rodzi się pytanie: po co? Ani to praktyczne, bo za kieszenie 
nie posłuży, ani też niezbyt ładne. Porywać tłumy na kolana można już było przecież w krótkich spodenkach czy spódniczkach, 
może więc jest to tylko system chłodzący na cieplejsze dni? No bo gdy zawieje wiatr, przewietrzy nam dolne partie ciała. I to 
byłaby słuszna teoria, gdyby nie fakt, że kolana przechodniów, sąsiadów, kolegów i koleżanek podziwiać możemy 
niezależnie od warunków pogodowych. Mówią, że dziś liczą się tylko pieniądze.  Tak więc czy jest to sprytny zabieg 

finansowy firm odzieżowych? Być może spodnie bardziej opłaca się produkować z mniejszej ilości materiału, ale 
przecież nie wcisną nam spodni za krótkich, więc wcisnęli nam spodnie odpowiedniej długości, tylko że z dziurą! 
Sprytnie pomyślane, pieniądze zaoszczędzone, a ludzie przecież i tak się na to nabiorą - to w końcu moda!   Michał Bartoszewicz

 Witamy wszystkich w ostatnim przedwakacyjnym numerze naszej Ósemki. 

Przed nami wakacje! Do tych pięknych, wolnych dni jest jeszcze troszkę czasu, 

w którym czekają nas ostatnie testy wiedzy, ale spokojnie, myślcie pozytywnie. To już 

ostatnia prosta – ostatni wysiłek w tym roku szkolnym! Podczas dwóch miesięcy 

wolnego pamiętajmy o bezpieczeństwie i ostrożności, żeby nie narobić sobie jakiejś 

biedy i móc spotkać się we wrześniu na korytarzach naszej szkoły. Życzymy wszystkim 

udanych wakacji, słodkiego lenistwa, przyjemnego wypoczynku oraz niezapomnianych chwil w najlepszym 

towarzystwie.           Zespół redakcyjny klasy IIe
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Wywiad z Nauczycielem Roku Panią Profesor Sylwią Świdą
1. Czy nagroda nauczyciela roku była dla Pani zasko-
czeniem? 

Nagroda Kazika była dla mnie autentycznym zaskoczeniem. Co prawda 
od kilku lat regularnie, w zasadzie co roku, dostawałam nominację, ale 
nagroda to co innego. Bardzo sie ucieszyłam i...  wzruszyłam.

2.Dlaczego wybrała Pani właśnie nauczanie matema-
tyki?
Dlaczego wybrałam nauczanie matematyki? Moim pierwszym wyborem 
była medycyna. Do połowy klasy maturalnej przygotowywałam się do 
egzaminów z fizyki i chemii, czyli z przedmiotów, które nie sprawiały mi 
problemów. Dopiero gdy zaczęłam poważnie uczyć się biologii, stwier-
dziłam, że to nie dla mnie.
Matematyka zaś zawsze była moim ulubionym przedmiotem i ukierunkowa-
nie na nią było naturalnym wyborem. Podczas nauki w liceum, ale jeszcze
i w podstawówce, często douczałam  moich kolegów i koleżanki i tak już zostało.

3. Czy ma Pani jakieś metody, aby wiedza z przedmiotów 
ścisłych szybciej wchodziła nam do głów?
Metody na przyswajanie wiedzy z przedmiotów ścisłych? Trochę myślenia, 
odrobina talentu, dużo systematyczności i pracy. A przede wszystkim trzeba 
chcieć!!!

4. Jakie miejsca na ziemi chciałaby Pani najbardziej zoba-
czyć? Wiele jest pięknych miejsc, które chciałabym zobaczyć. Chyba najbardziej 
intryguje mnie Nowa Zelandia i jej fantastyczne plenery znane z filmu Władca 
Pierścieni. No i jeszcze Chiny – Chiński Mur, Pałac Cesarza i cała bogata architek-
tura, przyroda i chińska kultura.

5. Jakie jest Pani motto życiowe? 
Chyba nie mam czegoś takiego, jak motto życiowe, raczej parę zasad, którym jestem 
wierna. Według mnie, trzeba kierować się w życiu uczciwością i zdrowym       
rozsądkiem, wymagać od siebie, a potem od innych i być konsekwentnym   w swoich działaniach.

6. Słyszałam, że lubi Pani siatkówkę. Skąd wzięło się takie zainteresowanie? Jestem zagorzałą fanką siatkówki
 w wydaniu reprezentacyjnym, jak i klubowym. Uważnie śledzę wszystkie wydarzenia i wiadomości, oglądam mecze (często w środku nocy, 
jeśli rozgrywki są w Japonii). Wraz z rodziną, którą trochę zaraziłam moim konikiem, jeździmy czasami na mecze naszej reprezentacji. W sierp-
niu będziemy w Krakowie na meczach Memoriału Huberta Wagnera. Sama nie gram, w ogóle z wychowania fizycznego byłam raczej kiepska, ale 
to nie przeszkadza mi pasjonowaćsię tą piękną dyscypliną.

7. Co jeszcze lubi Pani robić w wolnym czasie? 
Poza siatkówką lubię w wolnym czasie (o ile taki da się kiedyś znaleźć) czytać książki – gustuję głównie w sensacji i kryminałach. W gronie 
rodziny i znajomych często gramy w gry towarzyskie, planszowe i karciane – polecam grę Tabu czy 5 sekund, a z karcianych Fasolki. Uwielbiam 
góry i staram się co roku trochę po nich pochodzić, za każdym razem odwiedzić nowe zakątki. Poza tym jestem ciekawa świata i życia,dlatego  
próbowałam różnych fajnych rzeczy – jazdy konnej, żeglarstwa, obecnie chodzę na zajęcia zumby i fitness.  Pytania opracowała Kinga Marczuk
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Zasady savoir vivre, czyli jak nie wyjść na buraka na wakacjach
Wakacje to czas poznawania nowych osób, miejsc i środowisk. Jak każdy z nas wie, pierwsze wrażenie to 

nasza wizytówka, w końcu jak nas widzą, tak nas piszą. W takim razie, jak trzeba się zachowywać, by nie 

narażać się na zbędną krytykę? Od dziecka wpajane są nam zasady dobrego wychowania, to znaczy 

savoir vivre. Dziś to ja spróbuję przybliżyć Wam ten temat.

1. Kto przedstawia się pierwszy? 

Zazwyczaj mężczyzna przedstawia się kobiecie, zaś młodsza kobieta – starszej 

(ale nie bądź zbyt szybka – to starsza kobieta wyciąga dłoń pierwsza). W pracy swoje imię i nazwisko pierwsza 

wymienia osoba młodsza rangą?

2. Wstać czy witać się na siedząco

Zasada, że kobieta zawsze siedzi, trąci nieco myszką. Dziś normy są elastyczne 

i mniej honorują płeć piękną. Zawsze możesz siedzieć, gdy witasz się 

z osobami młodszymi od siebie (wyjątkiem są szefowie). Uniesienie się 

z krzesła jest oznaką szacunku dla osoby, z którą się witasz, bez względu na 

wiek i płeć. Nigdy więc nie zaszkodzi.

3. Gdy nie znasz innych gości?

Najpierw przywitaj się z tymi, których znasz. Z nieznajomymi powinni poznać Cię gospodarze. Jeżeli nie mają czasu tego zrobić, 

spokojnie możesz przedstawić się nieznajomym: panie - paniom, panowie - panom. Panowie 

powinni podejść do nieznajomej sami.

4. Wyjdź, nim gospodarze zaczną ziewać. 

Nie wypada wychodzić przed deserem, chyba że masz ku temu rzeczywiście poważny powód. 

Postaraj się też nie zasiedzieć zbyt długo. Jeśli gospodarze wyglądają na zmęczonych, nie ulegaj ich 

sugestiom, by nie przerywać tak miłego spotkania, tylko pożegnaj się serdecznie i zostaw ich 

samych.

5. Z kim i jak przechodzić na ty? 

Z przełożonym możesz tylko z jego inicjatywy, z kolegami zdaj się na wyczucie. Zwykle proponuje to 

starsza osoba młodszej i kobieta mężczyźnie. Nie nadużywaj imion – familiarny zwrot pani Iwonko uchodzi 

w stosunku do osoby, którą już znasz. Nie wolno zwracać się tak do osób spotkanych po raz pierwszy.

6. Skończyłeś posiłek? Powiedz to za pomocą sztućców.

Jeżeli jeszcze jesz, oprzyj sztućce o krawędź talerza, tak aby widelec nie dotykał noża. Stykające się pod 
kątem prostym sztućce oznaczają: poproszę o dokładkę. Nóż i widelec złożone razem z prawej strony sygnalizują, że skończyłaś posiłek. 

7. Rozmowa podczas posiłku.                                                                             

W trakcie rozmowy nigdy nie trzymaj rąk w kieszeni, nie drap się, nie przyglądaj się swoim paznokciom i nie rozglądaj na boki. To świadczy 
o lekceważeniu rozmówcy. Staraj się zachować z nim kontakt wzrokowy. Gdy siedzisz przy stole na krześle, nie kiwaj się i nie wierć. Ręce 
trzymaj na stole, ale nie opieraj się łokciami o blat. Nie zdejmuj butów pod stołem, nawet jeśli bardzo cię cisną i jesteś pewny, że nikt tego nie 
zauważy.

8. Gdy nie wiesz, co jak jeść.

Nie odmawiaj zjedzenia nieznanej ci potrawy. Szkoda tracić okazję do spróbowania czegoś nowego. Zacznij konsumpcję od czegoś, co znasz 
i spokojnie podpatruj, jak radzą sobie z nowością inni.

9. Jeżeli jesteś na diecie...

To wyłącznie twoja sprawa. Z menu wybieraj potrawy, które możesz jeść i tak je dziel, by zawsze mieć coś na talerzu. Unikniesz kłopotliwych 
dokładek i... tłumaczeń. 

 Wyżej znajduje się 9 zasad, o których powinieneś pamiętać będąc zarówno na wakacjach, jak i już po ich zakończeniu. Pamiętaj, 
dobrymi manierami można jedynie zyskać, a nie stracić w oczach kulturalnych ludzi. Jeżeli kogoś one bawią, świadczy to jedynie o jego 
braku wychowania i niedojrzałości. Lady Penelope przypomina: Dobre maniery są aktywne, a nie bierne; używając ich, czynisz życie przyjemniejszym.

        Wiktoria Gagan 



 
 Ostatni miesiąc nauki i długo przez wszystkich wyczekiwane W@K@CJE !!!!, które bez dwóch zdań kojarzą się nie tylko z długim, 
dwumiesięcznym wypoczynkiem, przesiadywaniem na plaży, odwiedzaniem nowych miejsc czy tonami lodów, które zjadamy, ale też 
z muzyką! Bo czym byłby odpoczynek bez towarzystwa jakiejś dobrej nutki?
Wakacje to czas festiwali i koncertów, a ja zadbam, aby żadne z większych muzycznych wydarzeń nie przemknęło wam przed nosem!

A oto lista najbardziej znanych corocznych polskich festiwali:
1. Orange Warsaw Festival - odbędzie się 2-3 czerwca, wystąpią na nim takie zespoły jak: Kings of  Leon, Imagine Dragons, Justice, Years&Years, 
Two Door Cinema Club, Kodaline, You Me at Six, Kamp, Little Simz, a także tacy artyści jak Natalia Nykiel czy Martin Garrix.
2. Open'er Festival 2017 line-up – który odbędzie się w Gdyni od 28 czerwca do 1 lipca! Na scenie zobaczymy między innymi: The Weekend, 
Radiohead, M.I.A, The Kills, Taco Hemingway. Przy okazji to świetny pretekst do spędzenia kilku dni nad polskim morzem!
3.No i oczywiście Woodstock - jak zawsze 3-5 sierpnia w Kostrzynie! Oczywiście propozycja dla fanów nieco cięższych brzmień ;).

Oprócz festiwali czeka nas kilka wyczekiwanych koncertów, na przykład:
 18.06 Coldplay; Stadion Narodowy, Warszawa,
 20.06 Guns N'Roses; Stadion Energa, Gdańsk,
 08.07 Jean Michel Jarre; Ergo Arena, Gdańsk,
 21.07 Depeche Mode; Stadion Narodowy, Warszawa,
 13.08 Robbie Williams; Stadion Narodowy, Warszawa.

 Fanów hip-hopu serdecznie zapraszamy na czterodniowy Hip Hop Raport Projekt w Ełku już od 29 czerwca! oraz na trzydniowy 
Festiwal na Mazurach, a dokładnie w Giżycku od 20 lipca.
W tym roku TEDE będzie obchodził swoje 41 urodziny na koncercie 22 lipca w Koszalinie, na który również serdecznie zapraszam! Jednym 
z większych hip-hopowych wydarzeń jest także Siemiatycze Flow Festiwal 26 sierpnia, który zamyka wakacyjny okres muzyczny 2017 jeśli chodzi     

o hip-hop!
Życzę Wam wspaniałej, bezpiecznej zabawy podczas tegorocznych wakacji i mam nadzieję, że pomogłam Wam zdecydować, gdzie się 
wybierzecie w tym roku! Do zobaczenia we wrześniu!       Aleksandra Cieciorko4

Sposoby spędzania wolnego czasu w epoce średniowiecza
Każda epoka historyczno – literacka ma swoje charakterystyczne cechy, które odróżniają ją od innych. Średniowiecze zazwyczaj 

kojarzy nam się z czasem ciemnoty i zacofania. Jednak kiedy bardziej szczegółowo zajmiemy się tą epoką, nasze wyobrażenie o niej ulegnie 

radykalnej zmianie i okaże się, że codzienność w średniowieczu to nie tylko asceza, modlitwa, praca i surowość.  Ludzie tej epoki posiadali 

mnóstwo różnych sposobów na umilenie sobie chwil wolnych od pracy. Jednym z nich były turnieje rycerskie. Pierwsze odbyły się w latach 

sześćdziesiątych XI wieku. Były jedną z form spędzania wolnego czasu, ale także możliwością sprawdzenia swoich możliwości przez rycerzy. 

Turnieje najszybciej zyskały popularność w Anglii, Francji, Flandrii i Niderlandach . Jednym z najstarszych, a może najstarszym typem walk 

turniejowych była gra zespołowa określana nazwą m(breve)lée . Polegała ona na tym, że rycerze podzieleni na dwie drużyny starali się 

ograniczyć pole walki przez zamknięcie szerokiej przestrzeni ( lasy, łąki, a nawet miasta) szrankami. Drużynie przewodzili książęta, hrabiowie 

i baronowie. W tym typie zawodów często używano broni ostrej. 

Inną kategorią gry drużynowej lub w parach był buhurt. Tu rycerze walczyli na broń stępioną (miecze) lub obuchową (maczugi 

rycerskie). Ten rodzaj zawodów miał najczęściej charakter pokazów zręcznościowych. Jeszcze innym rodzajem turniejów był estor , polegał 

on na walce dwóch konnych przy użyciu kopii, a po ich skruszeniu na broń ręczną. 

Kolejną formą spędzania wolnego czasu traktowaną jako hobby były gry w szachy rozpowszechnione nie tylko wśród rycerstwa. 

Ggrali w nie  także duchowni.  Gra w kości wciągnęła także ludność wieśniaczą. Liczne zakazy, które pojawiły się w okresie średniowiecza, 

wiążą się z graniem w szachy i kości na pieniądze. Działo się to głównie w karczmach. Nic nie powstrzymało jednak rozwoju tej rozrywki. 

Królowie francuscy Karol V i Karol VI zabraniali gry w szachy. Natomiast Karol VII uwielbiał je. 

Popularne były także wszelakie uczty, urządzane zazwyczaj z okazji ważnego wydarzenia, na przykład koronacji. Takie biesiady 

mogły trwać po kilka dni. Zasady mówią, że każdemu gościowi podczas uczty powinien usługiwać sługa i dbać o jego dobre samopoczucie.  

Każdy z biesiadników miał usiąść tam, gdzie kazał mu gospodarz, żeby nie musieć ustępować później miejsca komuś innemu. Przed jedzeniem 

należało umyć ręce. Panny powinny brać mało jedzenia, ale często. Do dobrego tonu należało, aby rycerz siedzący obok damy częstował ją 

lepszymi kąskami i zabawiał. 

Niezwykle lubiany był także teatr. Odgrywał on dość ważną rolę w życiu ówczesnych ludzi. Był głównie związany z wiarą i religią 

chrześcijańską. Przedstawienia tego okresu miały na celu unaocznienie prostemu ludowi tego, o czym mowa w Ewangeliach. Oprócz historii 

bezpośrednio związanych z Pismem Świętym powstawały wówczas także dramaty świeckie nazwane moralitetami. Bohaterem był przeciętny 

człowiek, obdarzony często imieniem podkreślającym fakt, że jest jednym z wielu grzeszników. Stawał przed moralną próbą, a podczas akcji 

pojawiały sie alegorie cnót oraz grzechów.                         Jagoda Stopczyk

Wakacje z muzyką



  I w tym właśnie momencie poczułam się jak mała istotka, którą coraz bardziej ściskano z każdej możliwej 
strony. Nawet ściany pomieszczenia, w którym byliśmy, jakby przesuwały się coraz bardziej ku środkowi, tam, gdzie byłam ja – 
zapłakana i roztrzęsiona jak nigdy. Czułam takie rozdarte w sercu, że az zapierało mi dech. Bałam się oddychać, bo to przynosiło 
tylko kolejny ból. Chciałam uciec jak najdalej od tych ludzi, tego miejsca , chociaż ostatni raz poczuć promienie słońca na skórze, 
których tak bardzo brakowało mi w tej chwili.
 Nie chciałam tego usłyszeć. To tak, jakby ktoś odebrał mi całe szczęście i radość, które mi pozostały. Co zrobiłam nie 
tak - pomyślałam - Dlaczego mój los musi być tak fatalny?! Czy nie dość wycierpiałam już w swoim życiu?! Grunt pod nogami mi 
się usunął. Upadłam, chociaż wcale tego nie odczuwałam. Jak przez mgłę, w amoku widziałam, jak ktoś podbiega i podnosi mnie 
z łatwością. Nic nie czułam, nie słyszałam- jakbym obserwowała wszystko przez dźwiękoszczelną szybę. Nagle zaczęłam rzucać 
rękoma, próbując się uwolnić. Chociaż wiedziałam, że nie jestem w niczym zamknięta, moje ciało, jakby odseparowane od 
umysłu, robiło, co chciało. Zaczęłam kopać, szarpać się, a nawet pluć. Nie chciałam wierzyć w to, że chłopak, w którym się 
zakochałam, był moim bratem.
 I wtem całe emocje opadły. Byla pustka w sercu, pustka w umyśle. Tylko jedna myśl krążyła po mojej głowie - Co się 
teraz stanie? Czy dam radę z tym żyć? Kompletnie zapomniałam o ludziach, którzy nas porwali. Myślałam tylko o Nim. Może to 
był mój błąd, bo nagle usłyszałam strzał z pistoletu. Rzeczywistość powróciła tak, jakby ktoś wylał dzbanek zimnej wody wprost 
na moją głowę. Teraz dokładnie widziałam, co się dzieje i gdzie jestem.
– Dopiero to na nią zadziałało. Jakby przed momentem była żywym trupem . Niesamowite – powiedział, jak domyślam się, szef  
zbirów, który stał oparty o ścianę z bronią w ręku.
– Mówcie czego chcecie i wypuście mnie stąd!!! - wykrzyczałam ostatkiem sił.
– To bardzo niebezpieczne urządzenie. Można tym wyrządzić wiele krzywdy - droczył się ze mną z wyraźną pogardą 
w głosie, oglądając trzymaną w ręce broń - Na przykład kogoś zabić.
– Jaki masz interes w tym, że mnie zabijesz? Jestem zwykłą, nic nieznaczącą nastolatką. Nie mnie szukasz.
– Oj, moja droga, uwierz mi na słowo, jesteś cenniejszym towarem niż niejeden diament na tym świecie. Ale skończmy ten nudny 
temat, lepiej przejdźmy do czynów... - powiedział z wyraźną drwiną w głosie - A tak w ogóle mam na imię Jack i od dziś będę 
twoim największym koszmarem - po tych słowach zaśmiał się tak dziwnym śmiechem, jakiego jeszcze nie słyszałam w swoim 
życiu.
 Czekałam na to, jak sprawy dalej się potoczą. Gdy Jack odwrócił się na chwilę, by powiedzieć coś swoim pomocnikom, 
podbiegłam bezszelestnie do miejsca, gdzie leżał wyczerpany z bólu Vicken. Klatka na szczęście nie była już pod napięciem, więc 
ostrożnie podniosłam dłoń i dotknęłam zimnego prętu z wyraźnym strachem. I wtedy on otworzył oczy.
– Przepraszam Lea, nie chciałem Cię w to wplątać. Jesteś taka niewinna – musnął delikatnie moją twarz.
– Czy to prawda, co oni mówią? Jesteś moim bratem? - zapytałam.
– Chciałbym znać prawdę, ale nie wiem, co o tym myśleć – z wyraźnym trudem odpowiedział chłopak.
Usłyszałam szmery i czyjś ruch za plecami. Z niepokojem odwróciłam głowę. I wtedy zobaczyłam wycelowany prosto we mnie 
pistolet, którym niedawno bawił się Jack. Ostatni raz obróciłam się w stronę Vickena. Spojrzałam w te piękne szare oczy, 
w których widziałam cały mój świat. Znowu zerknęłam na Jacka, a wtedy on bez żadnych skrupułów pociągnął za spust.

KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ         
                 Ciąg dalszy nastąpi...  Emilia Kozłowska

5

  Każdy o niej słyszał, każdy ją zna - zagubiona, ze szklanką w jednej ręce, a z papierosem 

w drugiej i głową pełną damsko-męskich problemów. 
Oto ona, Bridget Jones! Pewnie pomyślicie, że to kicz, że to 

pewnie dla kobiet z kryzysem wieku średniego - nic podobnego. Dziennik Bridget Jones Helen Fielding to 

książka pełna humoru, nietypowych przemyśleń i obserwacji oraz niespodziewanych rozwiązań. Bridget to 

nieco zagubiona kobieta po trzydziestce, która postanowiła zmienić coś w swoim życiu. Skrupulatnie 

stworzona lista postanowień noworocznych ma być nowym początkiem, lecz, jak to już bywa, nie wszystko 

idzie po myśli głównej bohaterki. Na szczęście Bridget ma po swojej stronie przyjaciół, którzy zawsze są 

gotowi ją uratować dobrą radą - no, prawie zawsze... Dziennik Bridget Jones to jedna z tych książek, które połyka 

się wręcz w całości - lekki styl autorki trafi do każdego, a sama Bridget powali na kolana swoimi 

przemyśleniami i próbami odzyskania kontroli nad własnym życiem.   Katarzyna Waleszczyk

Te  oczy . . .

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
- W Wilnie w 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie.
- Po pierwszym rozbiorze Krasicki zostaje przyłączony do Prus.
- Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta.
- Grażyna była piękna i wygląd zewnętrzny miała identyczny jak u mężczyzny.
- Jacek Soplica był z początku warchlakiem, a dopiero później stał się porządnym człowiekiem.
- Gdy Boryna się żenił, był już stary i dlatego wziął do pomocy parobków.



Z A      J A G Ę !       Z A    B K S !      P Ó J D Z I E M Y       A Ż      P O     Ż Y C I A       K R E S !
 Tak właśnie ryczałem z całym stadionem jeszcze parę godzin temu. A teraz jest 11 rano. A teraz nie jestem w stanie o tym mówić. W ogóle nie jestem w stanie mówić! Więc 
napisze. A jest o czym pisać. Bo stał się cud. Bo wydarzył się historyczny dla Podlasia sukces. A mogło być przecież jeszcze lepiej! 
POGOŃ  ZA MISTRZOSTWEM NIE UDAŁA SIĘ , ALE…  
 45 minuta meczu, gdyby chciał to skomentować Pan Stonoga, znany ze swojego jakże wyrafinowanego języka, powiedziałby, że to jest dramat. 
A może i coś więcej.  Jagiellonia, która 4 czerwca 2017 roku miała dokonać rzeczy wielkiej, zdobyć medal Mistrzostw Polski, a przy odrobinie szczęścia 
Mistrzostwo Polski, stała. Po prostu stała! Choć nie od samego początku. Zaczęła dobrze, ale scenariusz był podobny do przegranego kilka tygodni 
wcześniej meczu w Gdańsku (0-4). Lech rozgrywał, Lech dominował. I po ostatnim gwizdku pierwszej połowy po prostu szlag mnie trafił.  
Podejrzewam, że podobnie czuło 19000 innych kibiców Jagi, którzy szczęśliwie upolowali bilety na ten mecz. Przed meczem liczyliśmy na 
niepowodzenie Legii w Warszawie, bo tylko to, przy naszym zwycięstwie, dawałoby nam Mistrzostwo. Ale choć właśnie remis był w Warszawie, to 
nikt  w Białymstoku się nie cieszył... 

 I po przerwie. I zaczynamy nowy rozdział.  I rzeczywiście, tak to wyglądało. Zaczęliśmy grać szybciej, ambitniej. Próbowaliśmy, lecz nie 
wychodziło. Mijała minuta za minutą, a ja, jak i pewnie wielu innych ludzi na stadionie, zacząłem coraz bardziej interesować się wynikiem 
w Warszawie, bo każda wygrana Legii, nawet przy naszej porażce, dawała nam podium i grę w Europie. Z tym, że tej wygranej nie było, a Jagiellonia była 
bliska tytułu frajera roku. Ale w myślach powrócił mecz sprzed dwóch lat, też w ostatniej kolejce, też u siebie, z Lechią Gdańsk, gdzie powróciliśmy 
w końcówce i ze stanu 0-2, zrobiliśmy 4-2. I nagle przyszło odrodzenie!

 78 minuta, stadion coraz mniej wierzy, ale jakimś cudem Jacek Góralski pokonuje bramkarza Lecha Poznań, Matusa Putnockiego mocnym 
strzałem z pola karnego. I wobec wyniku w Warszawie wszyscy stwierdzają pewnie: jeden gol da nam europejskie puchary, a dwa gole… Ale do tego 
jeszcze daleko. Michał Probierz zaczyna machać, żyć. Stadion zaraz wyleci w powietrze. I do dziś nie wiem, po co ultrasi zrzucili na boisko morze 

serpentyn. Owszem, wyglądało to pięknie, może i było w planach, ale mogło uśpić nasz zespół w najlepszym momencie, w chwili, w której się 
obudziliśmy z letniego snu o mistrzostwie. Ale na szczęście to nas nie zabiło. Piłkarze wyszli na środek,  rozmawiali z pobudzonym trenerem 
i byli pewni, że mecz mocno się przedłuży i że pod jego koniec będziemy znali wynik końcowy ze spotkania Legii z Lechią Gdańsk. A sędzia nie 
zauważył (bądź po prostu nie chciał zauważyć) ewidentnej ręki w polu karnym Lecha. To kibiców i piłkarzy jeszcze bardziej rozjuszyło.6

TOP 10 najlepszych komedii wszechczasów
10. Ted (2012)

John ma 35 lat i chce się wreszcie ustatkować. Cały czas na złą drogę sprowadza go jednak jego pluszowy miś, który ożył 
dzięki wypowiedzianemu w dzieciństwie życzeniu.

9. Kac Vegas (2009)

Opowieść o grupce przyjaciół, którzy udają się na ostatni kawalerski wypad do Las Vegas. Po upojnej nocy 
budzą się w hotelu, brakuje jednak pana młodego, który za 24 godziny ma stanąć na ślubnym kobiercu.

8.Sok z żuka (1988)

Do domu zamieszkiwanego przez parę duchów wprowadzają się nowi właściciele. Zjawy, chcąc się ich 
pozbyć, wzywają z zaświatów bioegzorcystę - Beetlejuice'a.

7.Nice guys. Równi goście (2016)
Akcja rozgrywa się w latach 70 w Los Angeles. Para prywatnych detektywów zostaje wynajęta do 
rozwikłania sprawy zaginionej dziewczyny. Ze względu na wzajemną niechęć, chcieliby tę sprawę prowadzić 
osobno, jednak obaj stali się celem wynajętych morderców.

6.Agentka (2015)
Analityczka CIA zgłasza się na tajną misję, która ma zapobiec globalnej katastrofie.

5.Praktykant (2015)
 Ben to 70-letni wdowiec, który nie chce odchodzić na emeryturę. W zamian za to udaje się na staż do 
redakcji strony internetowej o… modzie. Dobre poczucie humoru i aktywne życie to dewiza Bena. Jak uda 
mu się odnaleźć w nowoczesnym świecie?

4.Szefowie wrogowie (2011)
Każdy z trzech przyjaciół ma szefa, którego nienawidzi. Wspólnie postanawiają ich wyeliminować.

3.Stażyści (2013)
Dwóch bezrobotnych kumpli po czterdziestce podejmuje staż w firmie internetowej, której właściciele 
mogliby być ich synami, co owocuje śmiesznymi sytuacjami związanymi z konfliktem pokoleń.

2. Jak to robią single (2016)
Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku, w którym roi się od singli poszukujących drugiej połówki — 
nieważne czy pragną miłości na całe życie, rozrywki na jedną noc, czy czegoś pomiędzy jednym a drugim. 
Tym, co łączy ich wszystkich  jest potrzeba zrozumienia, jak to jest tak naprawdę być singlem w świecie 
pełnym miłości? Zasypianie w mieście, które nie zasypia nigdy, dawno nie było tak ekscytujące.

1.Deadpool (2016)

Były żołnierz oddziałów specjalnych zostaje poddany niebezpiecznemu eksperymentowi. Niebawem uwalnia swoje alter 
ego i rozpoczyna polowanie na człowieka, który niemal zniszczył jego życie.    Michalina Kiryłowicz
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 Próby były, ale była też obawa, że ruszyliśmy za późno. A jednak nie! W 87 minucie po raz drugi błysnął Litwin, Arvydas Novikovas, którego Michał 
Probierz wprowadził na boisko w 2 połowie i stadion aż wybuchł. Byliśmy dwa metry nad ziemią, emocje sięgały zenitu, a serce biło mi jak oszalałe. 
Gdyby nie to, że zostało jeszcze 13 minut meczu (sędzia doliczył 10,  choć można było i więcej), poszedłbym po prostu do kardiologa ! I minuta mijała za 
minutą. Czasu było coraz mniej. A mecz w Warszawie się skończył. 

 Tam było 0-0, przy wyniku w meczu Jagiellonii - 2-2, dawało to tytuł- Legionistom, ale każdy gol Jagi zmieniał sytuację o 180 stopni. I gdy w 95 minucie po 
strzale Piotra Tomasika piłka minęła słupek o 20 centymetrów, komentatorów tego spotkania aż zamurowało. A cała Legia stała aż spocona z nerwów nad 
malutką komóreczką i wpatrywała się w ekran z nadzieją , że te cholerne śledzie nie strzelą. I rzeczywiście, te cholernie śledzie spod Białorusi nie strzeliły, 
ale pokazały coś więcej niż wynik. Jako jedyne z wielkiej czwórki, pokazały charakter, coś, czego zabrakło Legii i Lechii, które zagrały na remis, nie chcąc 
ryzykować. Pokazaliśmy, że nigdy się nie poddajemy, że ze słabszym budżetem można rywalizować o najwyższe laury przeciw wszystkiemu - pieniądzom, 
zdrowemu rozsądkowi i sędziom. 

 Bo błędy zdarzają się każdemu. I każdemu będą je wytykać. I prezydentowi- analfabecie i ślepym sędziom. Na sukces tego jednego sędziego głównego 
pracuje aż 4 pomocników. I czy każdy z nich musi być ślepy ? A może to coś więcej. Można tak podejrzewać, bo zawsze nam jest pod górkę, ciężej, bo 
w bezbłędnej tabeli tworzonej przez portal 90minut.pl, w której są ujęte wyniki z wyłączeniem błędów sędziów, Jagiellonia byłaby mistrzem.  A kto jest 
największym beneficjentem tych błędów ? Sami sobie odpowiedzmy. Powtórki wideo wydają się więc dziś konieczne. Bo gdy minutę po sytuacji cała 
Polska widzi jak było,  tylko jeden frajer bez telewizora nie, to jest to bardziej tragedia niż komedia.

 Po meczu było różnie. Wielu się cieszyło, wielu było rozczarowanych. I trener Probierz choć na konferencji prasowej mówił, że lepiej być drugim niż 
czwartym, to tuż po meczu pokazywał co innego. Jego wściekłości nie było końca i już nawet na fecie na Placu Uniwersyteckim widać było, że pozostał 
niedosyt. Zresztą jak u wszystkich. Ale to tylko pozytywny znak. Bo kto cieszy się z 2 miejsca, nigdy nie będzie pierwszy. Ale i tak to historyczny sukces. 
I tak pokazaliśmy moc. I  pozostaje tylko krzyknąć tak, jak kibice na pomeczowej fecie:  Dla nas jesteście mistrzami !
HISTORYCZNE OBRAZKI NA BIAŁOSTOCKIEJ FECIE. CAŁY PLAC  UNIWERSYTECKI, POMIMO ULEWNEGO DESZCZU, 
OKLASKIWAŁ WICEMISTRZÓW POLSKI I KRZYCZAŁ: ZOSTAŃ Z NAMI MICHAŁ!         

 Zostań z nami, melodio . Co jest w tobie ja wiem. Jesteś ogniem i wodą. Jesteś prawdą i snem śpiewano kiedyś w popularnej piosence. Co w tej melodii było, każdy 
oceni sam. Ale co jest takiego w trenerze Jagiellonii, Michale Probierzu, że ludzie go pokochali i rozstawać się nie chcą, że krzyczą Zostań z nami, a on 
odpowiada, że gdziekolwiek nie będzie i tak będzie z nami. Może to jego ekspresja, którą pokazuje w trakcie meczu, szalejąc przy linii bocznej. Może to 
jego prawdziwość, nieowijanie w bawełnę. Na pewno za Probierzem przemawiają wyniki. Gdy przyszedł do Białegostoku w 2008 roku, nikt nie myślał 
o rzeczach wielkich, potem gdy w wyniku afery korupcyjnej  ukarano nas odjęciem 10 pkt. w utrzymanie nikt nie wierzył. A jednak udało się. I to 
w imponującym stylu. Potem było już tylko lepiej. Puchar Polski, 4 miejsce, 3 miejsce, teraz 2 miejsce. I widać, jak bardzo Probierz chce ten tytuł w końcu 
zdobyć. I pewnie wróci kiedyś jeszcze do stolicy Podlasia i osiągnie wielki sukces. Oby wrócił z tarczą. Teraz czas na nowe wyzwania. Mówi się 
o zainteresowaniu trenerem stulecia na Podlasiu klubów tureckich czy niemieckich. A Jaga już pewnie nieco przebudowana będzie się starała utrzymać 
modę na nasz żółto-czerwony klub. 
NIE ZAWSZE TAK BYŁO...

 Bo choć Jagiellonia Białystok powstała już w 1920 roku, to aż 67 lat musieliśmy czekać na awans do elity, a gdy ówczesny trener Janusz Wójcik otwarcie 
mówił, że celem jest awans, ludzie pukali się w głowę. Potem były 3 tłuste lata, z bonusem w postaci finału Pucharu Polski, spadek, znowu awans, ale tylko 
na chwilę. Potem nastąpiło 14 lat posuchy. Dopiero w sezonie 2006/07 udało się spełnić wielkie marzenie. Jagiellonia triumfowała w Sosnowcu i znowu 
była w Ekstraklasie, a w tym czasie przez klub przewinęło się wielu trenerów z aktualnym selekcjonerem reprezentacji Polski, Adamem Nawałką na czele. 
Ale nikt nie dał jej tyle, co Michał Probierz. Pod jego wodzą Jagiellonia nie dość, że mimo 10 ujemnych punktów utrzymała się w lidze w sezonie 2009/10,  
to zdobyła jeszcze Puchar Polski i zadebiutowała w europejskich pucharach. Potem było jeszcze lepiej. W sezonie 2010/11 zajęliśmy 4 miejsce w lidze, co 
było jednocześnie jednak sporym rozczarowaniem, bo każdy mówił otwarcie o mistrzostwie. Gdy nasze drogi się rozeszły, Probierz poszedł w swoją 
stronę, Jaga w swoją… nikomu to nie wyszło na dobre. Jaga w 3 kolejnych sezonach nie przekroczyła 11 miejsca w lidze, a Probierz tak szybko jak był 
zatrudniany, był i zwalniany. A gdy wrócił… 3 miejsce w lidze, po którym nastąpił kompletny demontaż zespołu. Za triumf  można więc uważać dość 
spokojne  utrzymanie rok temu.  Ale ten obecny przerósł najśmielsze oczekiwania fanów. 
A DZIŚ SA PYTANIA !

 Wiele pytań: bo główny dowodzący odchodzi, bo wciąż nie znamy następnego, bo być może będzie wyprzedaż, bo niewykluczone, że za Probierzem za 
granicę pójdą jego wierni piłkarze? Tyle pytań. A przecież już 29 czerwca rozpoczynamy grę w eliminacjach Ligi Europejskiej. Co więc się stanie ? Abyśmy 
mieli jakiekolwiek szanse na cokolwiek, musi w drużynie pozostać kręgosłup zespołu z Jackiem Góralskim i Konstantinem Wasiljewem na czele, ale to nie 
wszystko. Bo ważne jest też to, kto Jagę w następnym sezonie poprowadzi. Mówi się dość poważnie o byłym trenerze reprezentacji Bułgarii, Ljubosławie 
Penewie. Najważniejszy jest charakter, temperament, to, czy trafi do serc piłkarzy choć w połowie tak, jak zrobił to wychwalany dziś pod niebiosa amator 
whisky.
A OTO BOHATEROWIE: 

 Ci, dzięki którym w Białymstoku nastała wielka moda na piłkę, to dzięki nim bilety na najważniejsze mecze wyprzedawały się już na 2 tygodnie przed 
wydarzeniem. To oni, piłkarze najlepszej drużyny w historii Białegostoku:  
KONSTANTIN WASILJEV CESARZ ESTONII Przez większość sezonu 32-letni pomocnik z Estonii był jednocześnie reżyserem i głównym 
aktorem Jagiellonii. Bez niego nie byłoby nawet marzeń o tym, co teraz mamy. Tym ważniejsze, by w Jagiellonii pozostał, by nie poszedł za pieniądzem do 
jakiegoś klubu kokosa, do jakiegoś Kazachstanu…
JACEK GÓRALSKI Zaledwie 24-letni defensywny pomocnik przeżył w swym życiu wszystko. Od hazardu, patologii i chodzenia po melinach po sezon 
życia z Jagiellonią i grę w reprezentacji Polski. Jako jedyny z naszej ligi dał radę wyłączyć z gry Vadisa Odjidję-Ofoe z Legii. Nieustępliwy, nieznający bólu, ale 
przede wszystkim bardzo skuteczny. Pan Piłkarz. 
MARIAN SUPERMAN KELEMEN Bo tak go nazywamy w Białymstoku. Była 77 minuta meczu w Niecieczy. Przedostatni mecz sezonu. Jagiellonia nie 
mogła sobie pozwolić na stratę punktów. Wszystko układało się dobrze. Do czasu. Termalica już nabrała wody w żagle, już by wyrównała, jednak 
w bramce stał on. I już nikt nie tęskni za Bartkiem Drągowskim. Bo mamy Supermana. Supermena Kelemena !  
CILLIAN KING KONG SHERIDAN Przyszedł zimą i od razu zdobył szacunek fanów Jagiellonii. Człowiek od wszystkiego. Podaje, rozgrywa, ale 
przede wszystkim strzela. Gra ze swoją jakże efektowną efektywnością. To jest to, czego w Białymstoku nam przez ostatnie sezony brakowało. To jest 
Kiler o wyglądzie bezwzględnego jaskiniowca. I to z ambicjami. Za cel postawił sobie bowiem powrót do reprezentacji Irlandii.
FIODOR CERNYCH Bardzo silny, szybki zawodnik od momentu przyjścia z Górnika. Gdy zaczynaliśmy sezon, grał w ataku, gdy przyszedł Sheridan, 
przeszedł na lewe skrzydło i radził sobie jeszcze lepiej. W reprezentacji Litwy jest jedną z gwiazd. U nas zresztą też. I na bazie tego interesują się nim kluby 
z angielskiej Championship. 
PIOTR TOMASIK Bezsprzecznie najlepszy sezon w karierze. Nigdy się nie męczy. Na boisku przypomina bardziej pociąg (w te i z powrotem) niż 
człowieka z krwi i kości. Gdy przychodził na Podlasie kilka lat temu, pewnie nawet  w najpiękniejszych snach nie wyobrażał sobie, że zostanie  najlepszym 
lewym defensorem w polskiej lidze. Gdyby nie wiek (30 lat) byłby już pewnie powołany do reprezentacji. 
ARVYDAS NOVIKOVAS Może i trochę na wyrost, bo choć to zimowy transfer, to na pewno nie tak udany jak ten Sheridana. Ale popularny Arvie, 
prywatnie kolega z podstawówki Fiodora Cernycha, był bohaterem w tym najważniejszym momencie, w meczu z Lechem. To on ożywił zespół. To on 
swoimi kreatywnym podaniem wlał w serca Jagi chęć do walki. 
TARAS ROMAŃCZUK Bardzo solidny sezon, chyba najlepiej grającego głową zawodnika w lidze. Był moment, że nie łapał się do pierwszej 11-tki, 
jednak trener Probierz szybko sobie z tym poradził i przesunął kapitana, Rafała Grzyba, umożliwiając grę defensywnemu pomocnikowi z Ukrainy. 
CAŁA RESZTA, A BYŁO ICH WIELU… Po ubiegłym, nieudanym sezonie, trzeba było przebudować defensywę. I się udało. Choć na samym początku 
sezonu, w meczu z Legią, wyglądało to katastrofalnie. Guti z Ivanem Runje byli spóźnieni, zaspani. Z meczu na mecz wyglądało to coraz lepiej. Można dziś 
powiedzieć, że ta para stoperów świetnie się uzupełniała. A przecież obaj byli nowicjuszami w Białymstoku. Jeśli mamy kogoś jeszcze wymienić, nie można 
zapomnieć o kapitanie, Rafale Grzybie, który, gdy była dziura na prawej obronie, grał na prawej obronie, gdy była dziura na skrzydle, grał na skrzydle. 
A przecież jest nominalnym defensywnym pomocnikiem. Na prawej obronie często grał także solidny Łukasz Burliga, a stoperów godnie zastępował 
młody Dawid Szymonowicz. Ziggy Gordon był tyle samo razy doskonały, ile wybitnie zły. O Jonathanie Strausie nie warto pisać wiele, bowiem 
przegrał rywalizację o grę na lewej obronie już na starcie. Marek Wasiluk kroczył od kontuzji do kontuzji. Dobry sezon zaliczył za to  Dmytro 
Chomecznowski. Strzelił on kilka ważnych goli, w tym ten na 2-0 z Wisłą Kraków w 33 kolejce. Gdyby nie urazy, na pewno więcej słyszelibyśmy 
o asystencie przy golu na 2-2 w decydującym meczu z Lechem, o Karolu Świderskim.  Całkowicie jego sezonu nie zmarnowały, lecz można to 
powiedzieć o Karolu Mackiewiczu, który w Ekstraklasie nie zagrał od wielu miesięcy. Coraz lepiej z meczu na mecz radził sobie za to młody 
i dobrze zapowiadający się Dawid  Szymański.            Marcin Malawko
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DOMOWE LODY
Składniki:
500 ml (ok. 6 gałek) lodów śmietankowych,
500 ml śmietanki kremowej 30%,
3/4 szklanki drobnego cukru,
3 żółtka,
opcjonalnie ekstrakt z wanilii (w wersji lodów waniliowych)
lub np. likier kokosowy.
Przygotowanie:

 W średnim garnku zagotować śmietankę z 1/2 szklanki 
cukru, mieszając od czasu do czasu, aż cukier się rozpuści. 
Odstawić z ognia.

 W większej misce (najlepiej metalowej) ubić żółtka z 1/4 
szklanki drobnego cukru na gęstą i puszystą masę (zrobić po 
prostu dobry kogel-mogel), ubijać około 7 - 8 minut.

 Stopniowo wlewać gorącą śmietankę do żółtek cały czas 
miksując. Przelać masę z powrotem do garnka, ustawić mały 
ogień i podgrzewać masę przez około 3 minuty, jednocześnie 
mieszając. Masa ma nieco zgęstnieć, ale nie może przekr-
oczyć ok. 80 stopni - trzeba uważać,  aby jajka się nie ścięły.

 Odstawić z ognia i dodać ewentualnie ekstrakt z wanilii.  

Ostudzić i wstawić do lodówki bez przykrycia na około 
3 godziny, od czasu do czasu zamieszać. Schłodzić 
w lodówce przez 1-2 godziny.

 Następnie należy trzymać lody w zamrażarce i co pół 
godziny je dokładnie zamieszać. Czynność tę należy 
powtarzać przez około 5 godzin. Później można już 
zostawić lody w zamrażarce do całkowitego schłodzenia.

SORBET TRUSKAWKOWY
Składniki na około 1 litr:
800 g truskawek, 
2/3 szklanki cukru (lub mniej, w zależności od słodkości owoców),
1/3 szklanki soku z cytryny,
Przygotowanie:

 Schłodzone składniki zmiksować, przelać do pojemnika, 
włożyć do zamrażarki.

 Podczas chłodzenia mniej więcej co 30 minut miksować,  
przez pierwsze 3 godziny, by nie wytworzyły się kryształki 
lodu, a sorbet stał się bardziej puszysty.

SMACZNEGO :)
Kamila Nazarko

LODY DLA OCHŁODY

Quiz  wakacyjny
1.       Co najchętniej lubisz robić w wolnym czasie?

a) Pływam.
b) Spaceruję.
c) Śpię.
d) Imprezuję.

2. Jak często wyjeżdżasz na wakacje? 
a) Dwa razy do roku.
b) Często, ale na krótko.
c) Prawie nigdy.
d) Nie mam czasu, może raz do roku się uda.

3. Czego się w życiu boisz?
a) Wysokości.
b) Wody.
c) Ciemności.
d) Robaków.

4. Czy jesteś osobą towarzyską?
a) Oczywiście, jeśli wakacje, to z ekipą.
b) Tak, ale na urlopie wolę się wyciszyć.
c) Najlepiej czuję się sam(-a) ze sobą.
d) W zależności od nastroju.

Odpowiedzi:
Najwięcej A: Nad morzem, bądź jeziorem! Możesz jechać ze swoim 

składem i przeżyć niezapomniane chwile.
Najwięcej B:  W górach! Lubisz adrenalinę i nie przepadasz za długimi 

wyjazdami, gdzie nic się nie dzieje, ale lubisz się wyciszyć 
i odciąć od życia codziennego.

Najwięcej C:  W domu! Jesteś przywiązany do miejsca zamieszkania, co 
więcej, Twoje hobby to spanie, a kiedy chcesz się spotkać 
ze znajomymi, wtedy centrum wydaje się najlepszym 
rozwiązaniem.

Najwięcej D: Za granicą! W te wakacje powinieneś dać się ponieść 
fantazji, zakręcić globusem i zobaczyć, jakie miejsce Ci 
wskazał.         Paulina Babicka
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