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27.11-06.12 Droga klaso III H, czeka was kolejne wyzwanie-
-pierwsze matury próbne w tym roku szkolnym. 
Trzymamy kciuki i życzymy owocnej nauki. Żeby 
kazdy dzień pełen wytężonej pracy się opłacił!

25.11 Wreszcie nadszedł ten wyczekiwany z ustęsk-
nieniem przez licealistów dzień – połowinki 
uczniów klas II LO. Najwyższy czas wybrać od-
powiednią kreację!

23.11 Strzeżcie się uczniowie SP i PG! Dzisiaj zebrania 
śródroczne z rodzicami.

NOVEMBER
22.11 Dziś o godzinie 17.00 rozpoczną się wywiadówki 

z rodzicami uczniów naszego liceum. Oczywiście 
nie ma potrzeby się niczym stresować. Z pewno-
ścią każdy z nas zasłużył na pochwałę za ciężką 
pracę.

22.11 Wielki dzień! W dniu dzisiejszym odbędzie się 
uroczysta akademia na cześć Święta Szkoły. To 
już XVIII rocznica przywrócenia imienia naszej 
szkole.

20.11-24.11 Ważna wiadomość dla uczniów klas trzecich! 
W tych dniach odbywają się matury próbne. Jak 
zawsze spodziewamy się najlepszych wyników. 
Połamania długopisów!
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Wreszcie nadszedł! Pierwszy września, a mój drugi  rok nauki w murach II LO. Przekra-
czając pierwszy raz progi tej szkoły nawet nie przyśniło mi się, że kiedykolwiek będę miała 
okazję kontynuować tradycję prowadząc „IB Timesa”, z czego jestem bardzo dumna. 

The IB Times New editorial team

Jako, że dla mnie i mojej klasy jest to pierwszy 
rok prawdziwego surwiwalu IB, czuję się zobo-
wiązana wspomnieć, iż nie taki wilk straszny jak 
go malują. Z pewnością pracy jest więcej niż do-
tychczas i do wszystkich lekcji trzeba wkładać 
jednakowo dużo serca, ale wzrasta też moty-
wacja, a przedmiotów jest mniej! Dewiza głosi, 
że im bliżej matura, tym więcej zapału do pracy!

W tym roku szkolnym jako nowa redakcja pod-
jęliśmy się twórczego wyzwania prowadzenia 
„The IB Times”. Co nie tyle mogę, o ile raczej 
powinnam powiedzieć jest bardzo pozytywne 
wrażenie jakie wywarły na mnie zaangazowane 
osoby. Wszyscy są pełni niebanalnych pomysłów 
i zaangażowania do pracy, bez którego ani rusz! 
Nosimy się z zamiarem pobudzenia naszej wy-
obraźni i stworzenia czegoś innowacyjnego. Cze-
goś, czego dotychczas świat nie widział. Szczypta 
szczęscia, łyżeczka dobrego nastawenia i przepis 
na nowe, mam nadzieję co najmniej tak ciekawe 
jak poprzednie wydanie gotowy!

Mimo, iż nie mieliśmy dużo czasu na zajęcie się 
tą edycją, dołożyliśmy wszelkich starań żeby ta 
oto lektura sprawiła Ci prawdziwą przyjemność. 
Kto wie, może po zagłębieniu się w treść naszych 
artykułów, nabierzesz ochoty do napisania wła-
snego...

Anna Mosiej(
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Termin tabula rasa został praw-
dopodobnie po raz pierwszy użyty 
w średniowieczu w łacińskich tłu-
maczeniach traktatu Arystotelesa 
„O duszy”. Tabula rasa to niezapi-
sana tablica, jaką według niego jest 
dusza człowieka zaraz po urodze-
niu. Zostaje ona zapełniana stop-
niowo w ciągu życia i zdobywania 
doświadczeń.
 

W jakim stopniu możemy po-
wiedzieć, że ta filozoficzno-psy-
chologiczna teoria, która została 
rozpowszechniona wraz z ideą 
empiryzmu Johna Lock’a, jest 
prawdziwa? Czy jesteśmy w sta-
nie stwierdzić, że ludzie z natury 

są dobrzy lub źli? 

Głównymi przeciwnikami teorii 
niezapisanej tablicy okazali się być 
moraliści, którzy przekonywali, że 
człowiek jest z natury dobry. Uwa-
żali też, iż podstawowe idee moral-
ne są wrodzone. Niewątpliwie jest 
to piękna koncepcja, ale gdyby była 
prawdziwa, ludzie od najmłod-
szych lat chcieliby czynić wyłącz-
nie dobro. Najlepszym wyjątkiem 
są dzieci, które nieskażone jeszcze 
„brudami” świata pozbawione był-
by zła w sobie, a jednak możemy 
zauważyć, że dzięki (lub przez) po-
siadanie wolnej woli dokonują one 
wyborów niekoniecznie zgodnych 
z zasadami, które obowiązywałyby 
w tak idealnym świecie. 

Czy człowiek jest niezapisaną tablicą? 
Tutaj nasuwa się kolejne pytanie: 
czy własna wola jest powodem 
łamania przez człowieka   zasad 

moralnych? 

Własna wola jest czynnikiem od-
różniającym nas, ludzi, od zwie-
rząt. Bez niej prawdopodobnie 
bylibyśmy tylko kolejnym ogni-
wem w łańcuchu pokarmowym. 
Kierowałyby nami instynkty oraz 
potrzeby fizyczne. Nie zbudowa-
libyśmy cywilizacji, którą znamy 
dzisiaj a  znaczenie słowa postęp 
byłoby zupełnie inne. Jednak wie-
my, że posiadanie tego „daru” 
niesie za sobą również negatywne 
konsekwencje…

Uprowadzenie, zamach, napaść, 
usiłowanie zabójstwa, szan-
taż, włamanie, przekupstwo, 
zastszanie, wykorzystanie dzie-
ci, przemoc domowa, han-
del narkotykami, defraudacja, 
fałszerstwo, oszustwo, porwa-
nia, nieumyślne spowodowanie 
śmierci, rozbój, kłusownictwo, 
gwałt, przemyt, przekrocze-
nie prędkości, nękanie, ter-
roryzm, kradzież, wandalizm 

Czy dalej możemy uważać się za 
istoty dobre z natury?

Oczywiste jest to, że człowiek 
kształtuje siebie, swoje poglądy 
i nawyki dzięki środowisku albo 
doświadczeniu, dlatego nie mo-
żemy też założyć, że popełnianie 
przestępstw warunkuje bycie złym.   

 
Opisanie natury człowieka jest 
trudne, ponieważ mamy zakodo-
wane pewne niezmieniające się 
schematy, ale nie można do końca 
stwierdzić czy są one nabyte, czy 
też wrodzone. Jeśli chcielibyśmy 
powiedzieć coś o naturze ludzkiej 
określenie ‘neutralna’ byłoby naj-
bardziej trafne.

To jakim człowiekiem stajemy się,  
zależy tylko i wyłącznie od po-
dejmowanych przez nas decyzji 
i czynników zewnętrznych. 

Tak  więc teorię niezapisanej ta-
blicy, uznaję za obiektywną praw-
dę o tym, jak ogromny wpływ ma 
na nas sposób, w jaki decydujemy 
o własnym życiu. 

Marysia Obrycka 
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Do tego wydarzenia pod-
chodziłem bardzo scepty-
cznie, bo nie znałem artystów 
tam wystepujących, ale os-
tatecznie kupiłem karnet 
na 2 dni, żeby przekonać 
się na własnej skórze, jak to wy-
gląda. Moje wątpliwości zos-
tały rozwiane już przy wejściu 
na stadion - cała powierzchnia 
festiwalu była rozplanowana 
z estetyką towarzyszącą 
całemu wydarzeniu. Przeważa-
jące kolory rózowych i nie-
bieskich świateł oświetlające 
całą infrastrukturę pasowały 
do granej muzyki, która 
wprawiała w klimat upto-
date’a każdego jej uczestni-
ka. Można tam było znaleźć 
wiele różnorodnych os-
obowości - zarówno młodych 
ludzi ubranych w kolorowe 
kurtki i okrągłe okulary 
jak i starsze oso-
by które uczestniczą 
już nie pierwszy raz w tym 
wydarzeniu. To właśnie

przeróżność charakterów na-
daje styl  temu festiwalowi 
i sprawia, że każdy odnajdzie 
coś dla siebie w tym miejscu. 
Przy wejściu znajdują się stra-
gany znanych białostockich 
knajp takich jak “Pan Pacman” 
czy “Bułka z Masłem”, które 
również cieszyły się sporym 
zainteresowaniem wśród ucze-
stników uptodate’a, natomiast 
dalej umieszczone było stanow-
isko T-mobile Electronic Beats, 
gdzie każdy mógł dostać dar-
mowy worek z wyposażeniem 
przydatnym na to wydarzenie 
- zatyczki do uszu, miętówki 
czy mata umożliwiająca siedze-
nie na ziemi. Przy głównej 
scenie znajdował się również 
sklep, w którym sprzedawa-
no typowe dla twórców tej 
imprezy ubrania z wielolet-
nim motto “Pozdro Techno”. 
Produkowane własnoręcznie 
przez organizatorów, kolorowe 
i jedyne w swoim rodzaju ko-
szulki, kamizelki czy spod-

nie wpasowujące się idealnie 
w ten sam kli-
mat narzucany z roku 
na rok przez  festiwal wystaw-
ione były w stoisku do kupie-
nia przez dwa dni. Jednak tym, 
co najbardziej zapadło 
w pamięć każdemu z ucze-
stników, była główna scena 
o nazwie T-Mobile, na której 
występowały największe gwi-
azdy zaproszone na tę im-
prezę.  Od samego początku, 
aż do zamknięcia bramek moż-
na było doznać największych 
wrażeń właśnie w tym mie-
jscu. Wyjątkowa różnorod-
ność muzyki, którą grano 
na scenie oraz jej wystrój 
w czerwone pasy namalowane 
na ścianach i zawieszone 
pod sufitem tworzyły 
niezapomniany klimat. 
To właśnie tutaj grały takie 
osobowości jak Clams Casi-
no, Amnesia Scanner, Hucci 
czy ekipa, która zakończyła cały 
festiwal głośnym brzmieniem 

Fluorescencyjne światła, odprężający ambient i łączenie pokoleń poprzez jedną miłość do 
muzyki – to opis tegorocznej, ósmej edycji najsłynniejszego podlaskiego festiwalu o nazwie Up 
To Date – miejsca, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Cztery sceny znajdujące się na stadionie 
zapewniały ciągły dostęp do muzyki róznych gatunków, sięgających od lirycznych tekstów 
Adiego Nowaka, do agresywnego techno granego przez polską grupę Wixapol S.A. Ale na czym 
dokładnie polega fenomen Up To Date’a?
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pozdro 
    techno.

szybkiego, polskiego tech-
no - Wixapol S.A. Od głownej 
sceny oddzielona ścianą była 
z kolei scena technosoul, 
która przypadła większości 
do gustu z uwagi na to, że gra-
na tam była spokojna, łagodna 
dla ucha, ale też i rytmiczna 
odmiana muzyki techno 
wykonywana przez polską ek-
ipę Błażeja Malinowskiego. 
Po drugiej stronie stadio-
nu znajdowały się dwie po-
zostałe sceny - scena Red-
Bulla oraz scena Czwórki. 
Na pierwszej znajdowali się dj’e 
mixujący muzykę o wybrzmie-

niu trapowym - głównie 
topowych amerykańs-
kich raperów, natomiast 
na scenie Czwórki występow-
ali artyści grający muzykę 
spokojniejszą, śpiewaną 
czy też raperzy, którzy duża 
wagę przykładają do liry-
czności swoich utworów. 
Każda z czterech wymie-
nionych scen cieszyła się 
równomiernym powodze-
niem pomimo różnorod-
ności granej na nich muzyki.
Więc na czym polega fenomen 
Up To Date’a? Na łącze-
niu pokoleń, osobowości i 

różnych kultur chociażby nawet 
na tę jedną noc. To naprawdę 
coś pięknego patrzeć na ludzi, 
których w codziennym ży-
ciu łączy tak niewiele, zjed-
noczonych na cześć muzyki. 
Uważam, że każdy powinien 
tego doświadzczyć w swoim 
życiu przynajmniej raz. Mam 
nadzieję, że zobaczymy się 
za rok, na dziewiątej 
edycji Up To Date’a. 

Mateusz Sokołowski, kl. II h

7



8

Internet - pomoc czy pułapka?

Zdecydowana większość ludzi szybki internet 
ma na co dzień. Możemy pomyśleć, jak bardzo 
ułatwia nam to życie. Możemy mówić, że jest to 
tylko narzędzie do pracy, ale coraz częściej sta-
je się on problem. Możemy tego nie zauważać, 
ale najprawdopodobniej znaleźliśmy się w pu-
łapce, z której nie tak łatwo się wydostać.

Do niedawna za najbardziej uzależniające ucho-
dziły narkotyki i alkohol. Teraz do listy groź-
nych uzależnień dołączył internet, który wciąga 
coraz więcej ludzi na całym świecie. Uzależnie-
nie od internetu jest zjawiskiem nowym, ale do-
tyka już miliony. Uzależnienie zaczyna się nie-
pozornie. Bardzo często nie zauważamy, kiedy
zaczynamy spędzać coraz więcej i więcej czasu 
na Facebooku, Snapchacie, Instagramie, You Tu-
bie itd. Uważamy to za rozrywkę i chwilę ode-
rwania się od rzeczywistości-małą przerwę.
Po pewnym czasie zaczynamy się nie wysypiać,
zaniedbywać nasze obowiązki, wpadamy w pa-
nikę, kiedy nie mamy połączenia z internetem 
albo gdy czujemy brak telefonu w naszej kiesze-
ni. Często zauważają to również bliscy i zwraca-
ją nam uwagę, ale “Bez przesady. Teraz każdy 
trochę nadużywa internetu”. Jest to bardzo wy-
godna wymówka, jednak już wtedy powinni-
śmy się zastanowić. Może coś w tym jest. Może 
nasz problem zaczyna nas przerastać.

Uzależnienie nie jest jedynym zagrożeniem. 
Oczywiście, internet jest bardzo pomocny i wy-
godny, i większość z nas na pewno nie wyobra-
ża sobie bez niego życia, lecz czasami może się 
on zwrócić przeciwko nam i w czyichś rękach 
stanowić bardzo potężną broń. Jak już wspo-
mniałem, wielu z nas spędza sporo czasu na 
przeróżnych portalach. Ludzie często czują się 
tam anonimowi, a co za tym idzie-swobodniej. 

Coraz poważniejszymi i częstszymi problema-
mi stają się m.in. sexting, odrywanie się od rze-
czywistości i uciekanie w internetowy świat, 
cyberprzemoc itp. My sami często nie wiemy, 
że takie rzeczy mają miejsce, nie mówi się o tym 
za często a jest to naprawdę bardzo szybko na-
rastający problem. Wiele młodych osób cierpi 
właśnie przez to, co dzieje się na różnych fo-
rach, portalach czy komunikatorach. Na począt-
ku czują się pewnie, a potem okazuje się, że to, 
co powiedzieli obraca się przeciwko nim i krót-
ko mówiąc prowadzi ich na dno. Internet jest 
narzędziem bardzo pomocnym i bardzo potęż-
nym. Może jednocześnie czynić dobro, jak i wy-
rządzić wiele zła. Nieodpowiednio i niekon-
trolowanie używany z pomocnego narzędzia 
może stać się bronią autodestrukcyjną, dlatego 
tak ważne jest, aby mówić o tym wszystkim 
głośno i otwarcie i przekonywać ludzi, ile uwa-
gi potrzeba w używaniu go, bo jeden nieświa-

Internet i jego dostępność nie stanowią dla nas już nic dziwnego.

domy krok może zburzyć wszystko, na co całe 
życie pracowaliśmy.

Jan Chyży, 2H
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Weganizm niezdrowy??

Ostatnimi czasy, przeglądając blogi, 
fora internetowe, czy nawet oglądając 
YouTube zdarzyło mi się natknąć na 
opinie sugerujące, iż weganizm nie jest 
zdrowy. To sprawiło, że zaczęłam się 
zastanawiać nad dietą, która stała się 
tak popularna w ciągu ostatnich kilku 
lat, i stanowiąca jeden z wyznaczników 
zdrowego trybu życia. Ponadto często 
niesie za sobą tak szlachetny cel, jakim 
jest ochrona zwierząt. 

Więc co sprawia brak zgody z po-
wszechną opinią publiczną?

Przeprowadzając wiele badań, udało 
się ustalić, że statystycznie ludzie na 
diecie wegańskiej żyją dłużej, wykazu-
ją niższe średnie BMI i mają obniżone 
ryzyko chorób takich jak zawał czy rak. 
To wszystko jest prawdą przy zdrowej, 
zbilansowanej wegańskiej diecie, jednak 
jak się okazuje wiele ludzi, wykluczając 
z diety produkty odzwierzęce, nie wie 
czym je zastąpić, co prowadzi do niedo-
borów ważnych witamin i mikro- oraz 

makroelementów w organizmie. To 
sprawia, że pojawiają się opinie o tym, 
że dieta sama w sobie jest niezdrowa.
 
Ja osobiście uważam weganizm za 
świetną dietę jak również i cudowną 
ideę. Jednakże biorę pod uwagę, że nasz 
sposób odżywiania powinien być do-
stosowany do naszych potrzeb i możli-
wości, ponieważ jeśli nasze miejsce za-
mieszkania utrudnia znacznie dostęp 
do  produktów wegańskich lub czyjś 
organizm nie toleruje wykluczenia mię-
sa z codziennego jadłospisu i koniecz-
nym jest ciągłe sięganie po suplementy, 
jakakolwiek idea by za tym nie stała, nie 
uważam przejścia na weganizm za mą-
drą decyzję.  

Gabriela Radomska, 2h
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What are the bad habits 
and why do we fail to 

fight them?
Bad habits are defined 
as a patterned behaviour re-
garded as detrimental to one’s 
physical or mental health, 
which is often linked to a lack 
of self-control, for example 
the most common are bit-
ing fingernails, procrastinat-
ing (which we all are famil-
iar with), smoking, going to 
bed late and finally eat-
ing junk food, that makes
you fat and unhealthy. 
Of course there is a whole 
neverending list exist-
ing that shows even worse 
than those described.

But why is it so hard to 
break bad habits?

In fact, More of life is habit-
ual that you might think. 
As research shown almost 
40 percent of our day-to-
day behavior is habitual.  
So, at most times 
we do not even realize that 
we have fallen in a some 
sort of vicious circle of minor 
(or major) sins. And here is where 
the leading problem occurs - 
we are unconscious 
of our behaviour 
not to mention the con-
sequences. Of course 
I am not saying that we all must 
strive to perfection because 
it is not important. The point 
is that why not become 
more motivated, con-

fident and overally im-
proved version of ourselves? 
This is tempting, however peo-
ple tend to focus on short-term 
benefits, which are instant and 
easier to get rather than long-
term ones. It seams to be a part 
of our nature and is nothing 
bad unless stays under controll.

As soon as we get frus-
trated, we stop trying
After realization of doing un-
wanted habits, there is an-
other one that we start trying 
and fail very quickly. The 
cause of it is simple-we expect 
too much and put 
huge amounts of motiva-
tion as well as our will into 
certain task and get discour-
aged by tiny drawbacks. 

How to success
The key is positive thinking no matter how hard or inappropriate it seams to be. Al-
though it sounds cliché, you definitely should give it a try to stop biting your fingernails.

Anna Mosiej, 2h
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