BASIA TOMCZUK klasa III f – pływa i to niebyle jak, oto jej osiągnięcia:
Otwarte Mistrzostwa Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych.
I miejsce – sztafeta 4 + 50 m
II miejsce – stylem klasycznym, 50 m indywidualny
Tychy 2016 r. – Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
w pływaniu osób niepełnosprawnych
III miejsce – po zliczeniu punktów za wszystkie dystanse
Zielona Góra 2016 r. – Mistrzostwa Polski w pływaniu osób
niepełnosprawnych.
2 x 1 miejsce, 1 x 2 miejsce, 3x3 miejsce.

Moja pasja – szachy
Nazywam się Marysia Koruch, mam 14 lat i chodzę do drugiej klasy gimnazjum.
Chciałabym opowiedzieć o mojej największej, a zarazem bardzo rzadko spotykanej pasji –
szachach. Moja przygoda z tym sportem zaczęła się w wieku 7 lat w pierwszej klasie szkoły
podstawowej. Na początku, tak jak i pewnie większość ludzi myślałam, że to bardzo nudna
i bezsensowna gra. Jednak każdy sport wydaje się taki, zanim się go dokładnie
W mojej głowie krążyło wiele

nie pozna.

ciekawych pytań. Zastanawiałam się dlaczego nie można zbić

króla albo dlaczego skoczek chodzi tak, a nie inaczej? Moja ciekawość tej gry była ogromna,
więc poza zajęciami w szkole postanowiłam się zapisać do klubu. Na początku nic mi nie
wychodziło. Wszyscy moi rówieśnicy byli ode mnie lepsi, na każdych zajęciach z nimi
przegrywałam. Na swoich pierwszych zawodach zrobiłam tylko dwa punkty z siedmiu partii.
Jednak nie poddawałam się. Trenerka na każdych zajęciach

odpowiadała mi i moim kolegom

na wszystkie nasze pytania, uczyła jak najlepiej grać i tak jak umiała zarażała pasją do tego
sportu. Po jakimś czasie udało mi się wygrać z najlepszymi zawodnikami z naszej grupy, a po

roku treningu z nauczycielką. Wtedy po raz pierwszy uwierzyłam

w swoje umiejętności.

Codziennie trenowałam, robiłam zadania szachowe, dawałam z siebie wszystko. Kiedy w 2011
roku pojechałam

na swoje

pierwsze Mistrzostwa Województwa

bardzo się bałam. Musiałam

zmierzyć się z zawodniczkami, które grały w szachy od przedszkola, a ja trenowałam niespełna
dwa lata. Jednak w mojej głowie cały czas słyszałam słowa trenerki: ,,Nie myśl z kim grasz
i jak silny jest Twój przeciwnik, myśl co grasz i co chcesz zrobić, aby wygrać’’. No i udało
się. Jako ostatnia na liście startowej zajęłam trzecie miejsce i zdobyłam druga kategorię
szachową. Później brałam udział w wielu turniejach. Do moich największych osiągnieć należy
między innymi: Mistrzostwo Miasta Białegostoku, Mistrzostwo Województwa Podlaskiego,
Mistrzostwo Makroregionu, Vl miejsce na Mistrzostwach Polski i Xll miejsce na Świecie.
Szachy to nie tylko zwykła gra. To jest też nauka życia. Każda figura i pion mają
swoje zadanie. Niektóre są słabe, inne są mocne. Niektóre ważne są na początku gry, a inne
cenniejsze pod koniec. Jednak żeby wygrać potrzebujesz ich wszystkich. I tak jak w życiu,
nie ma punktacji. Można mieć o osiem pionów mniej, a i tak wygrać. Szachy uczą przede

wszystkim logicznego myślenia, podejmowania trudnych decyzji, opanowania i organizacji, uczą
jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się wycofać, by potem ruszyć do ataku, ale to też po
prostu dobra zabawa . Zwycięstwa mnie cieszą , a porażki motywują do dalszej pracy. Dzięki
mojej pasji mam też wielu przyjaciół nie tylko w Białymstoku, ale także w całej Polsce. Mimo,
że spotykamy się tylko kilka razy w roku na parę dni, są dla mnie naprawdę bliskimi osobami
i nie wyobrażam sobie, żeby ich mogło zabraknąć w moim życiu. Pewnie dużo osób myśli, że
szachy to bardzo nudna i bezsensowna gra. Jednak często pozory mylą i zachęcam Was ,
abyście kiedyś spróbowali w nie zagrać. Niezależnie od tego, jak ktoś gra dobrze w szachy,
zawsze znajdzie się ktoś, kto gra jeszcze lepiej i niezależnie od tego, jak ktoś gra źle,
zawsze znajdzie się ktoś kto gra jeszcze gorzej.

Ostatni sukces Marysi to I miejsce w półfinałach Mistrzostw Polski w Szczyrku
6-12.XI.2016.

PIOTR KOSK - uczeń klasy II a PG Nr 17 od zawsze
interesuje się komunikacją miejską Białegostoku.
Posiada ogromną wiedzę dotyczącą historii
białostockiej komunikacji miejskiej. Na terenie naszej
szkoły założył w tym roku szkolnym (2016/2017) Koło
Zainteresowań Komunikacją Miejską. Celem koła jest
szerzenie wiedzy na temat BKM wśród uczniów. link do
strony

MOJA PASJA – Jakub łapiński kl. III B PG NR 17
Najbardziej uwielbiam japońskie anime, a zwłaszcza serial Pokemon. W tym serialu
spodobały mi się postacie m in. Asha Ketchuma, Misty, Brocka, Traceya Sketchita,
May jej brata Maxa, Dawn, Iris, Cilana N, Alexy z regionu Kalos,Sereny,Clemonta
i

jego

siostrzyczkę

Bonnie,profesora

Oaka,

a

także

czarne

charaktery

jak

na

przykład Jessie,Jamesa,Meowtha,Cassidy,Butcha,Giovanniego z zespołu R oraz zespół
Plazma,Flare i wiele innych.
Zacznę od Asha, Ash pochodzi z Alabastii i pragnie zostać Mistrzem Pokemon. Razem
z Misty i Brockiem wędrowali po regionie Kanto z Traceyem i Misty po Pomarańczowych
wyspach i wyspie Mandarynek, Johto oraz

z May, Maxem i Brockiem po regionie

Hoenn, a z Dawn i Brockiem po regionie Sinnoh, natomiast w regionie Unova z Cilanem
i Iris,a przez region Kalos z Clemontem i Bonnie by ostatecznie dotrzeć do wyspy
Alola gdzie spotyka Sophoclesa, Lillie i wielu innych. Rywalizował z Garym, Alainem
i wieloma innymi trenerami w różnych regionach.

Misty jest byłą towarzyszką podróży Asha i liderką sali w Azurii, jest najmłodsza
z czwórki sióstr, z powodu wykorzystywania jej prze rodzeństwo postanowiła wybrać
się w podróż z Ashem. Jej najważniejszym pokemonem był Togepi wypuszczony w sezonie
6.
Brock

jest

synem

Flinta

i

Loli

i

ma

liczne

rodzeństwo,

specjalizuje

się

w pokemonach kamiennych. Jest kochliwy zwłaszcza wobec Oficer Jenny i Siostry Joy.
Tracey Sketchit jest pokemonowym obserwatorem, który przyłącza się do Asha i Misty
podczas podróży po Pomarańczowym Archipelagu. Gdy spotkał Asha w odcinku Zagubiony
Larpas, zaczął pisać notatki. Jego ulubionym typem pokemonów są pokemony robaki
których nie lubi Misty. Pokemony które posiada to Venonat, Scyther i Marill.
May jest córką Caroline i Normana i ma młodszego brata Maxa. Przyłącza się do Asha
i Brocka razem ze swym bratem. Jest koordynatorką w Hoenn. W Sinnoh zaś walczy o
Puchar Wallace'a, gdy dochodzi do finału pokonując Zoey i przegrywając na końcu z
Dawn.
Max jest młodszym bratem May, który jest bardzo przemądrzały jak na swój wiek, ma
ok 7 lat. Gdy Brock chce zalecać się do np. Siostry Joy to ciąga go za ucho. Jest
bardzo przyjacielski wobec pokemonów, ma on m.in. Shuppeta,

Mightyena itd.

Dawn jest towarzyszką Asha i Brocka w podróży po Sinnoh. Jej pierwszym pokemonem
jest Pilpup. Jest koordynatorką. Niektórzy internauci uważają że ona i Ash są
w sobie zakochani i swoją teorie określają jako Pearl Shipping.
Iris jest towarzyszką Asha i Cilana w podróży po Unovie. Pochodzi z Wioski Smoczej.
Boi się lodowych

Lookerem (Panem Ciacho) pokonali Zespół Plazma.

Cilan jest towarzyszem podróży Asha i lubi być detektywem, umie gotować i łowić
pokemony wodne na wędkę ma braci Chilli i Cressa, ma on Potrójną Odznakę. Jest
znawcą pokemonów klasy A.
Alexa jest pokemonową dziennikarką z Kalos (regionu podobnego do Francji i Europy
Zachodniej). Towarzyszyła im w podróży z Unovy do Kanto w celu zdobycie materiałów
do pracy.
Jej pokemonami są Helioptile,Gogoat i Noivern.
Serena jest towarzyszką Asha w podróży po regionie Kalos a także przyjaciółką
z dzieciństwa która uczyła się na Letnich Obozach Pokemon organizowanych przez
Profesora Oak'a,jej pokemonem jest Fennekin który wyewoluował w Braixena. Wielu
internautów uważa że ona i Ash są w sobie zakochani i nazywają to Amorousshipping,
o

czym

świadczą

akty

zazdrości

w

odcinku

Kindergarten

Chaos!

Na

konkursach

organizowanych w Lumiose wygrała Klucze Księżniczki. W finale została pokonana
przez

Arię

która

została

Królową

Kalos.

Razem

z

Ashem,

Clemontem

i

jego

siostrzyczką Bonnie i Jessie,Jamesem i Meowthem i liderami Sali z całego Kalos
powstrzymała Zespół Flare.
Clermont

jest

synem

Meyera

i

starszym

bratem

Bonnie

jest

bardzo

inteligentny

i specjalizuje się w pokemonach elektrycznych i skonstruował robota o imieniu
Clembot. Bonnie chciała wielokrotnie wyswatać go z kimś.
Bonnie

jest

młodszą

siostrą

Clemonta,

jej

pokemonem

jest

Dedene.

Próbuje

ona

zeswatać swego brata z nieznanych powodów. Gdy to robi Clemont się zawstydza
i łapie swoją mechaniczną ręką ze swego plecaka. Pokemony które złapała to Pichu,
Larpas itd.
Profesor Samuel Oak jest nie tylko światowym specjalistą w dziedzinie Pokemonów to
wynalazł on Pokedex i wykształcił masę naukowców zajmujących sie życiem Pokemonów
jak np. Profesor Ivy i Elm. Jest dziadkiem Gary'ego Oaka, rywala Asha,a także
kuzynem mieszkającego na wyspie Alola Samsona Oaka. Jest na co dzień pogodnym
człowiekiem, rzadko wpada w złość.

Nosi on czerwoną koszulkę i jasno brązowe

spodnie i biały kitel. Jest byłym trenerem Pokemon.
Czarne charaktery:
Jessie jest członkinią Zespołu R klasy B, o czym świadczy biały uniform z literą R.
Jej matka Miyamoto była członkinią Zespołu R klasy A, o czym świadczyło noszenie

czarnego

uniformu,

była

bardzo

chwalona

przez

ówczesną

szefową

Zespołu

R

i jednocześnie matkę przyszłego szefa Giovanniego-Madame Boss.
Gdy

Jessie(Musashi)

miała

3

lata

to

Miyamoto

wyruszyła

z

misją

poszukiwania

legendarnego Pokemona Mew w Andach gdzie stąd nie wróciła, bo tam doszło do lawiny,
jednak ponoć mogła zostać uratowana przez legendarnego Pokemona Articuno. Jessie
trafiła do bardzo ubogiej rodziny zastępczej gdzie jadła potrawy robione ze śniegu
i soi. Spotkała Jamesa w Technikum Pokemon i razem z nim opuściła technikum bo
mieli najgorsze wyniki w historii uczelni. Wcześniej chciała zostać pokemonową
pielęgniarką,

dziennikarką

i

wojowniczką

ninja.

W

szkole

pielęgniarskiej

zaprzyjaźniła się z Chansey który później został Pokemonem Siostry Joy. Jest bardzo
wybuchowa i temperamentna i bije Pokemony które zniszczyły jej włosy. Wynika to
z bardzo ciężkich przeżyć w dzieciństwie. Jej pokemonami są Mimikyu, Wobuffet,
wcześniej także Lickitung, Arbok, Seviper, Gourgeist itd. Jest ona bardzo ładna
i wysportowana co podkreśla krótka czarna bluzka odsłaniająca brzuch i długie
kozaki które nie osłaniają całkowicie nóg tzn. jej ubranie podkreśla jej figurę.
Prawdopodobnie pomiędzy nią a Jamesem istnieje bardzo romantyczna więź o czym można
się przekonać oglądając wiele odcinków i filmów, gdzie są momenty świadczące o tym.

James też jest członkiem Zespołu R. Pochodzi on z arystokratycznej rodziny z której
uciekł po tym jak chcieli go ożenić z wredną Jessiebellą. Interesują go Trawiaste
Pokemony. Miał pokemony takie jak Weezing, Inkay itd. Ma on niebieskie włosy.
Meowth jest gadającym Pokemonem który jest mózgiem tria JJM.
W dzieciństwie miał bardzo gorzej i wyruszył do Hollywood i zakochał się w Meowzie,
która związała się z Persianem. Jego pragnieniem jest być docenionym przez szefa
i być przez niego głaskany leżąc na kolanie szefa.
Giovanni

jest

szefem

pokemony

okrutnie

Zespołu

R.

przetrzymując

W
je

przeciwieństwie

do

w

czym

klatkach,

o

Persiana

traktuje

inne

można

dowiedzieć

się

w odcinku „Walka o odznakę”. Był on właścicielem parku tematycznego z dużymi
mechanicznymi

makietami

Pokemonów

zniszczonego

w

odcinku

17

sezonu

1.

Był

on

Liderem Sali w Wertanii. Jego pokemony to Golem, Persian, oraz Mewtwo który został
stworzony

poprzez

sklonowanie

Mew

z

użyciem

ludzkiego

DNA,

który

mając

dosyć

niewoli uciekł od niego.
Butch to agent Zespołu R klasy A, on i jego partnerka Cassidy są ulgowo traktowani
przez szefa i ratuje ich z tarapatów, wyciągając ich z więzienia za kaucją. Jest
bardzo arogancki wobec Jamesa, Jessie i Meowtha. Wkurza się gdy ktoś przeinacza
jego imię niechcący czy celowo. W odcinku Zbuntowany Pikachu Butch i Cassidy
chcieli za pomocą Drowzee zdobyć dużo Pokemonów.

Cassidy jest jedną z niewielu osób która umie dobrze wymawiać imię Butcha. Wstąpiła
do Zespołu R w tym samym czasie co Jessie i stałą się agentką klasy A.
Domino,

znana

również

jako

009

lub

"Czarny

Tulipan"

jest

elitarną

członkinią

Zespołu R dość blisko związaną z szefem, wręcz można uważać że jest jego córką. Jej
bronią jest naelektryzowany sztuczny czarny tulipan. Pojawia się w sequeli filmu
Pokemon Film Pierwszy czyli Powrót Mewtwo. Jest bardzo arogancka wobec Jessie i
Jamesa co przypłaca tym że na złość jej sprawiają że wpada na podłogę sprzątaną
przez nich w nowej bazie Zespołu R na wyspie gdzie żyje Mewtwo.
Lord Ghetsis jest szefem Zespołu Plazma który chciał przejąć kontrolę nad Regionem
Unova i Legendarnym pokemonem Reshiramem. Jest przybranym ojcem N i jego dwóch
sióstr, który postanowili sprzeciwić się jego złowieszczym planom w odcinku Między
prawdą a ideałami on i jego zespół zostaje pokonany przez N, Asha, Cilana, Iris,
Pana

Ciacho

z

Międzynarodowej

Policji,

Jessie,

Jamesa,

Meowtha

i

wsadzeni

do

więzienia.
Colress jest prawą ręką Ghetsisa. To on skonstruował urządzenie laserowe służące do
kontrolowania umysłów Pokemonów. Po klęsce Zespołu Plazma też trafia do więzienia.
Pokemony które posiadał to w dużej mierze były zahipnotyzowane Pokemony.
Lysander jest szefem Zespołu Flare, którego celem było stworzenie "lepszego świata"
dla pokemonów. Po finale Ligii Kalos gdy Alan pokonał Asha, Lysander zaatakował

Lumiose

za

pomocą

megalitu

sterowanego

przez

uwięzionego

w

niego

Chespina

i

megalita sterowanego przez Squishiego, który zaprzyjaźnił się z Bonnie.
W 43 Odcinku serii XYZ zostaje pokonany przez Zygarde i wpada do zielonej dziury
którą stworzył Zygarde. Jak na złoczyńcę jest bardzo kulturalny.
Xerosic jest prawą ręką Lysandera i głównym naukowcem. W 46 odcinku serii XYZ
chciał przywrócić znaczenie Zespołowi lecz przegrał z Ashem w walce.
Aliana, Bryony, Celosia,

Marble są najważniejszymi członkiniami Zespołu Flare.

W odcinku 14 wysłane zostały z misją zdobycia Sqishiego.
Członkowie Zespołu Flare którzy odeszli z tej organizacji:
Malva jest członkinią Elite four, elity trenerów pokemon w późniejszych odcinkach
serii XYZ opowiedziała się po stronie dobra i zerwała z organizacją.
Alain to rywal Asha, który posiada m.in. Mega Charizarda i zna Mega Ewolucję.
Obsada serialu:
W

Oryginalnej

wersji

obsada

aktorska,

prawie

nie

zmieniła

się

przez

20

lat,

mianowicie do dziś wygląda tak: Ash Ketchum-Rica Matsumoto(ma świetny głos i jest
piosenkarką J-popową tzn. śpiewającą J-pop i śpiewała do paru czołówek z tego
serialu.
Misty-Mayumi Ilzuka

Brock-Yuji Ueda(on ma niezły głos)
James-Shin'ichiro Miki(Dla mnie on jest najlepszym japońskim seiyuu tzn. aktorem)
Jessie-Megumi

Hayashibara

(jej

głos

bardzo

mi

się

spodobał,

ona

ma

ładny

głos),Akkiko Hiramatsu (AG085-AG092)
Meowth-Inuko Inuyama(Dla mnie najlepiej gra tę postać)
Giovanni-Hirotaka Suzuoki(zmarł w 2006),Kenta Miyake(obecnie) (jego głos mi się
bardzo spodobał)
Clemont-Yuji Kaji(Jego głos jest znakomity)
Bonnie-Mika Kanai(Jej głos jest przesłodki)
Dawn-Megumi Toyogochi
Cilan-Mammoru Miyano
Iris-Aoi Yuki
Ghetsis-Masaki Aizawa
Colress-Hiroki Tochi
Lysander-Hideaki Tezuka
Alain-Kensho Ono
Max-Fushigi Yamada
May-KAORI (Właściwie Midori Kawana)
Tracey-Tomokazu Seki

Butch-Takehito Koyasu
Cassidy-Masako Katsuki
Alexa-Aya Endo
Serena-Mayuki Makiguchi
Malva-Akeno Watanabe
Profesor Oak-Unzo Ishizuka
Wersja Amerykańska (sezon 1-8 4Kids Entertainment, sezon 9-dziś TAJ Productions:
Ash Ketchum-Veronica Taylor(moja ulubiona aktorka, wiem że urodziła się w 1978 roku
i

grała

April

o'

Natochenny(najmłodsza

Neil

w

serialu

aktorka,

bo

z

2003

urodziła

r
się

Wojownicze
w

1986

Żółwie

r.),Kayzie

Ninja),Sarah
Rogers(film

Mastermind of Mirage Pokemon, gra Wobuffeta, zagrała również agentkę Topaz w Sonic
X.
Drake z Orange Islands-Scottie Ray (ten aktor grał Shreddera w serialu Wojownicze
Żółwie Ninja z 2003 roku, tej same postaci, głosu podkładał Tomasz Marzecki znany z
podkładania głosu Xardasowi w Gothic I, II, III).
Misty-Rachael Lillis(moja ulubiona aktorka, spodobał mi się jej głos z południowym
akcentem-urodziła się w Dallas w lipcu 1978 r),Michelle Knotz Brock-Eric Stuart
(spodobał mi się jego głos z bardzo eleganckim akcentem niczym z wyższych sfer

z

Anglii,

muzyczny

zagrał
Eric

Seto

Stuart

Kaibę

w

Band,

Yu-GI-Oh,
też

jest

zagrał

piosenkarzem,

Jamesa),Bill

ma

własny

Rogers

zespół

Giovanni-Ted

Lewis(obecnie) (jego głos mi się spodobał, jako szefa Zespołu R, znam go z roli
Nelsona

Thorndyke

z

Sonic

X,

Króla

DeDe

z

Kirby

Right

Back

At

Ya),

Craig

Blair(DP002-DP042)
Jessie-Rachael Lillis,Michelle Knotz
James-Eric Stuart(EP002-AG145),Jimmy Zoppi(znany jako James Carter Catchart lub
Billy Bleach)
Meowth-Maddie Blaustein(wspaniale odtworzyła rolę Meowtha, lecz niestety zmarła 12
grudnia 2008 r.),
Tracey Sketchit-Ted Lewis,Craig Blair (AG192)
Oficer Jenny-Lee Quick, Jamie Owens, Maya Rosewood, Emilly Jennes, Emilly Williams,
Saskia Maareleveld
Siostra

Joy-Megan

Hollingshead,

Erica

Schroeder,

Michelle

Rosenfeld, Jennifer Forziati-DaCosta, Kate Bristol(obecnie)
Butch-Eric Stuart, Jimmy Zoppi
Cassidy-Megan Hollingshead, Andi Whaaley, Emilly Williams
Dr Zager-Marc Thompson
Delia-Veronica Taylor, Sarah Natochenny

Knotz,

Alyson

Leigh

May-Veronica Taylor, Michelle Knotz
Max-Amy Birnbaum(grała Cosmo The Seedrian w Sonic X,Kayzie Rogers(lubie ją i grała
agentkę Topaz w Sonic X)
Profesor

Oak-Stan

Hart

(Mój

ulubiony

odtwórca

roli

Oak'a),Jimmy

Zoppi,Tara

Jayne(Jako dziecko)
Serena-Haven Paschall
Clemont-Michael Liscio Jr
Meyer-Tom Wayland
Lysander-H.D.Quinn
Bonnie-Alyson Leigh Rosenfeld
Cilan-Jason Griffith(uwielbiam go najbardziej, ponieważ grał jeża Sonica w Sonic X
i grach w latach 2005-2010, przed zastąpieniem go w tej roli przez Rogera Craiga
Smitha)
Looker-Jason Griffith
Dawn-Emily Jennes
Ghetsis-Bill Roger
Colress-Eli James
Raul Contesta-Mike Pollock(zdecydowanie perfekcyjny aktor, gra on Dr Eggmana w
Sonic X,Sonic Boom

i grach od 2005,aż do dnia dzisiejszego.)
i inni

Polska wersja językowa:
Ash Ketchum - Hanna Kinder Kiss(też świetnie gra Asha)
Misty-Iwona Rulewicz(Świetnie grała ją)
Brock - Marek Włodarczyk(Świetnie go grał),Waldemar Barwiński
Giovanni - aktor nieznany (Sezon 1-4),Adam Bauman-Pokemon Film Pierwszy i film
Powrót Mewtwo(Też mi się spodobał, mój ulubiony polski aktor dubbingowy , obok np.
Tomasza Marzeckiego),Cezary Kwieciński (sezon Diamond and Pearl, obecnie),Wojciech
Paszkowski (BW001-BW021)(On świetne grał te postać)
James-Jarosław

Budnik(jego

głos

wywarł

na

mnie

pozytywne

wrażenie),Marcin

Przybylski
Jessie

–

Dorota

Lanton

(EP002-AG040)

(świetnie

ja

zagrała),

Izabela

Dąbrowska(obecnie-ona świetnie ją gra i pochodzi z Białegostoku, oraz występuje w
serialu „Blondynka”.

Meowth-Mirosław Wieprzewski(obecnie-On rewelacyjnie gra tą postać i grał Prosiaczka
w serialu Nowe Przygody Kubusia Puchatka),Łukasz Lewandowski(on grał Zgredka w
filmach o Harrym Potterze)
Delia-Anna Bielańska (EP001-EP116), Agata Rzeszewska, Joanna Węgrzynowska,

Anna

Ptysiak, Anna Sroka, Anna Gajewska
Butch-Janusz Rymkiewicz(Ma świetny głos, zobaczcie to w odcinku 86 i 56 serialu
Pokemon na YouTube
w wersji Polskiej)
Cassidy-Magda Ostolska, Joanna Domańska(Urodziła się w Białymstoku w 1970 r)
Profesor Oak-Grzegorz Pawlak(świetny aktor),Jacek Kałucki, Janusz Wituch
Tracey

Sketchit-Wojciech

Majchrzak,

Jacek

Kopczyński-Pokemon

2

Uwierz

siłę,Józef Mika-Pokemon 3 Zaklęcie Unown, Arkadiusz Detmer,Aleksander Gawek
May-Iwona Rulewicz
Max-Joanna Domańska
Serena-Dominika Sell
Clemont-Maciej Falana
Bonnie-Natalia Jankiewicz
Lysander-Jacek Król
i inni

w

swoją

Więcej informacji o obsadzie serialu w różnych wersjach językowych dowiecie się na
stronach. Bulbapedia, Wikipedia
Jakub Łapiński-autor

Dlaczego kocham i uwielbiam Zespół R?
Powitam Was charakterystycznym dla Zespołu mottem by zapoznać Was z tym co piszę.
Te dwie niecnoty, to kłopoty
By uchronić świat od dewastacji
By zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji
Miłości i prawdzie nie przyznać racji

By gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć.
Jessie! i James!
Zespół R, walczy w służbie zła.
Więc poddaj się lub do walki stań.
Miau! to fakt.
I tak oto postanowiłem zacząć opowieść o tej organizacji…
Przedstawię szerzej jej przedstawicieli (tych, których omówiłem wcześniej) oraz
tych których jeszcze nie omówiłem.
Giovanni (Sakaki)-Szef rodem z filmów o Jamesie Bondzie

On

głaszcze

arcywróg agenta 007 i szef WIDMA.

swego

Persiana

jak

Ernst

Stavro

Blofeld,

Giovanni jest synem Madame Boss, i liderem Sali w Wertanii, jego głównym celem jest
zdobywanie rzadkich Pokemonów i w filmie Pokemon Film Pierwszy można się dowiedzieć
że kazał naukowcom sklonować Mew i ich twór zniszczył laboratorium i oni zginęli.
Giovanni zaproponował Mewtwo współpracę i w ten sposób dla niego pokonywał trenerów
pokemon a zwłaszcza Gary'ego w Sali lecz Mewtwo szybko odkrywa jego egoistyczne
zamiary wobec niego i niszczy kwaterę Zespołu R lecz Giovanniemu nic się nie stało.
Giovanni nazywa Jessie, Jamesa i Meowtha nadętymi idiotami bo przegrywają i nie
przynieśli mu Pikachu, traktuje ulgowo Butcha, Cassidy i Domino bo oni należą do
klasy A. Chociaż w 23 pierwszych odcinkach serii Czerń i Biel Giovanni awansował
Jessie,

Jamesa i do klasy A,(zmienili uniformy na czarne).Wszystkie inne Pokemony

traktuje źle
o

imieniu

poza Persianem. W mandze Pokemon Adventure dowiadujemy się że ma syna

Silver.

W

odcinku

17

dowiadujemy

się

że

miał

mechanicznymi instalacjami przypominającymi pokemony na wyspie.

Oto ten park

park

tematyczny

z

Jessie-bardzo złożona psychologicznie bohaterka serialu i do
tego bardzo przepiękną i mającą za sobą ciężkie dzieciństwo.
Zdjęcie pochodzi z filmu Pokemon Mewtwo Strikes Back (Pokemon
Film Pierwszy).Jessie ma 17 lat i jest członkinią Zespołu R.
Jej

matka

Miyamoto,

była

agentką

wysokiej

rangi

która

na

zlecenie ówczesnej szefowej Zespołu R-Madame Boss wyruszyła do
Andów

w

poszukiwaniu

Mew

i

zagineła,

lecz

mogła

zostać

uratowana przez Articuno. Jessie gdy została sierotą, została
przyjęta przez rodzinę zastępczą gdzie z powodu biedy musiała
jeść przyrządzone przez jej nową mamę potrawy ze śniegu i soi,
czemu jak twierdzi ona sama zawdzięcza swoją świetną figurę.
Jessie zapewne wstąpiła do tej organizacji w wieku 12 lat i spotkała Jamesa gdy
chodziła do Pokemonowego Technikum, które musieli opuścić z powodu najgorszych
wyników w historii tej szkoły. Jessie chciała zostać pielęgniarką i zaprzyjaźniła
się z Chansey który obecnie pomaga Siostrze Joy, oraz aktorką dziennikarką a nawet
wojowniczką Ninja. Ona i James spotkali się znowu jako członkowie Zespołu R (w tym
samym czasie co ich rywale i ulubieńcy szefa-Butch i Cassidy).Pojawiają się w
odcinku 2 gdzie spotykają po raz piewszy Asha i jego Pikachu i chcą mu go zabrać,
lecz im się to nie udaje ,dlatego więc nazywają go i jego przyjaciół "głąbami"(ang.

twerps. Uważam, że Jessie nie jest w ogóle negatywną postacią tylko dlatego, że
pracuje dla tej organizacji i dla niej kradnie pokemony, ponieważ ma ona uczucia
takie same jak te co mają bohaterowie pozytywni miłości, spokoju, mimo tego że
częściej widać ją rozhisteryzowaną np. z powodu zniszczenia jej pięknych włosów,
zasadniczo

z

powodu

bardzo

ciężkiego

dzieciństwa

jest

taka

częściej

w

złym

nastroju. Ponadto być może darzy Jamesa miłością, o czym świadczą sceny w odcinku
24 i 48(przede wszystkim w tym, odcinku 63 sezonu 18, i wielu innych, co więcej
w ostatnim, epilogowym numerze mangi „The electric tale of Pikachu”, gdzie jest
przedstawiona ilustracja pokazująca Jessie w ciąży razem z Jamesem i Meowthem (jest
to obraz przyszłości. A także gdy światu grozi niebezpieczeństwo, czy pojawiają się
jeszcze

gorsi

przeciwnikami,
James-członek

łotrzy,

z

którymi

walka

wymaga

połączenia

sił

ze

swoimi

zbierać

kapsle

i

hodować

stają po stronie dobra.
arystokratycznej

trawiaste pokemony.

rodziny,

uwielbiający

James

ma

25

lat,

jest

członkiem

zespołu

R,

pochodzi

on

z

rodziny arystokratycznej, w dzieciństwie uciekł z domu bo chciano go wyswatać z
apodyktyczną Jessiebellą.

Jessiebelle-przyczyna jego ucieczki z domu.James spotkał
Jessie w Technikum Pokemon, po czym ich drogi, na jakiś czas się rozeszły, znowu
się spotkali, jako członkowie Zespołu R. Uważam że on też ma dobre serce, dba o
swoje pokemony, i na przykład wypuścił Weezinga, by chronił stado Koffingów przed
kłusownikami. Jego pokemonami były m.in Inkay, Victreebel, który połykał prawie, że
go.
Butch(Kosaburo)-rywal
Zespołu R,

Jamesa,

i

jego

aroganckie

alter-ego.

Butch,

to

członek

klasy A, wstąpił do organizacji w tym samym czasie co Jessie, James i

Meowth, lecz wspiął się od nich wyżej w hierarchii. Giovanni zawsze ratuje ich z
tarapatów, jakby ich faworyzuje. Butch jest arogancki, wredny i wkurza się gdy ktoś
przeinacza jego imię, mówiąc Biff, Butcher, Hotch, Bill, Chuck, itd. W odcinku
"Zbuntowany

Pikachu",

razem

z

Cassidy,

chciał

przy

pomocy

hipnotyzującego

Drowze'ego ukraść Pokemony, lecz Jessie, James i Meowth połączyli siły z Ashem i
jego przyjaciółmi i pokrzyżowali im plany. To co się działo w czasach gdy trenowali
na

przyszłych

członków

zespołu,

można

się

dowiedzieć

w

odcinku

13

spinn-offu

Pokemon Chronicles, który można obejrzeć na YouTube.
Cassidy-partnerka Butcha i rywalka Jessie. Cassidy też jest elitarną członkinią
Zespołu R. Jest arogancka wobec niej, posiada m.in Raticate itd. Po raz pierwszy
pojawiła się w odcinku 57 pod tytułem Sekret centrum hodowlanego.

Domino- elitarna oficerka Zespołu R i ulubienica szefa.
Po lewej stoi Domino, jako pomocniczka Cullena Calixa.

Hun i Attyla. Postacie pojawiające się w dwóch odcinkach spi-offu
Pokemon Chronicles.
Naukowcy

Dr Zager. Pojawił się w sezonie Czerń i Biel Przygody w
Unova.

Profesor Sebastian. Współpracował z Hunem i Attylą.

Dr

Namba.

Współpracował

z

Cassidy

i

Butchem.

Recenzja filmu Pokemon Film Pierwszy.
Japonia 18 lipca 1998
USA 6 listopada 1999
Polska 9 lutego 2001
Opis fabuły

Milioner Giovanni finansuje wyprawę archeologiczną, podczas której zostaje
znaleziony włos potężnego Pokemona typu psychicznego – Mew. Dzięki temu znalezisku
Giovanni chce stworzyć jego klona. Naukowcom opłacanym przez milionera i kierowanym
przez wybitnego uczonego, profesora Fuji, udaje się osiągnąć ten cel, lecz powstały
klon o imieniu Mewtwo różni się fizycznie i psychicznie od swego oryginału. Po
przebudzeniu zabija on naukowców, którzy go stworzyli, oraz niszczy ich
laboratorium. Później spotyka Giovanniego, który proponuje mu współpracę. Pokemon
zgadza się i zamieszkuje w posiadłości mężczyzny, który zakuwa go w specjalną
zbroję i zmusza do walki z innymi trenerami Pokemonów. Mewtwo orientuje się w
końcu, że jest tylko narzędziem w rękach milionera, postanawia więc uciec. Udaje mu
się, po czym planuje zemstę na ludziach.
Tymczasem główny bohater filmu, Ash Ketchum wraz z przyjaciółmi Misty i Brockiem
podróżuje po świecie, by zrealizować swoje marzenie zostanie Mistrzem Pokemonów.
Przyjaciół obserwuje trójka złodziei Pokemonów, Jessie, James i Meowth, znani jako
Zespół R, którzy czekają na okazję, by zabrać Ashowi jego Pikachu. Główny bohater
pokonuje właśnie w pojedynku Trenera-Pirata, następnie zaś otrzymuje list, w którym
znajduje zaproszenie na miejsce zwane Nową Wyspą. Zaproszenie to otrzymuje jeszcze
wielu innych trenerów. Nikt nie podejrzewa, że za tym wszystkim stoi Mewtwo, który
teraz wywołuje sztorm, by sprawdzić, ilu ludzi mimo wszystko przybędzie do niego.
Większość trenerów rezygnuje z podróży, jedynie kilku z nich postanawia mimo
wszystko przepłynąć morze. Wśród tych śmiałków są Ash, Misty i Brock, którym pomoc
w dotarciu do celu oferuje Zespół R przebrany za wikingów. Sztorm niszczy łódź,
którym płyną bohaterowie, ci jednak dzięki swoim Pokemonom dopływają na wyspę. Tam
wita ich zahipnotyzowana siostra Joy. Zabiera ona trenerów, którzy dotarli na wyspę
(oprócz głównych bohaterów są to Nessha, Corey i Fergus), przed oblicze gospodarza
- jest nim Mewtwo. Pokemon zdejmuje hipnozę z Siostry Joy, której (jak mówi) już

nie potrzebuje, po czym wyjawia, że zamierza sklonować Pokemony trenerów, których
tu zwabił, a następnie zabić wszystkich swoich "gości". Chce zabić również ich
Pokemony, które jego zdaniem zhańbiły się służeniem ludziom. Następnie wyzywa
kolejno wszystkich trenerów na pojedynek, po czym bez trudu ich pokonuje. Zgodnie z
zapowiedzią
Pokemony
trenerów
zostają
porwane
i
uwięzione
w
specjalnych
pokeballach, a następnie sklonowane. Meowth Zespołu R jako jedyny unika porwania,
ale za to zostaje mu wyrwane kilka włosów z ogona, przez co jego klon również
powstaje. Wśród porwanych Pokemonów jest również Pikachu Asha. Jego trener rusza mu
na ratunek. Chłopakowi z trudem udaje się zniszczyć maszynę klonującą oraz uwolnić
wszystkie uwięzione stworki. Następnie Ash wraca z uwolnionymi Pokemonami i rzuca
się na Mewtwo, który jednak bez trudu odrzuca go od siebie. Chwilę później Mewtwo
ukazuje swoim przeciwnikom stworzone przez siebie klony ich Pokemonów, które stają
do walki ze swoimi oryginałami. Walka jest jednak nierówna, bo klony mają o wiele
większe moce niż ich pierwowzory.

Walkę na chwilę przerywa pojawienie się Mew, którego Mewtwo atakuje. Mew jednak z
łatwością unika jego ciosów i dowodzi, że same umiejętności to za mało, liczy się
przede wszystkim moc płynąca z serca. Mówi również, że klony stworzone przez Mewtwo
nie poradziłyby sobie w walce ze swoimi oryginałami bez specjalnych mocy, jakie
mają. Mewtwo chcąc dowieść, że jego adwersarz się myli, blokuje specjalne moce
swoich klonów, po czym sam zaczyna pojedynkować się z Mew. Ash, Misty, Brock,
Siostra Joy oraz inni trenerzy obserwują tę walkę zaszokowani. Oryginały i ich
klony walczą ze sobą na śmierć i życie. Jedynie Pikachu Asha odmawia walki ze swoim
klonem - Pikachutwo pomimo tego, iż ten chce go zabić. Ash widząc to ze łzami w
oczach wbiega pomiędzy Mew a Mewtwo i próbuje przerwać walkę. Uderzają w niego

wówczas dwa silne promienie, które oba Pokemony wystrzeliły w siebie nawzajem. Ash
umiera i zamienia się w kamienny posąg. Pikachu załamany próbuje ocucić Asha
piorunem, a gdy nie daje to żadnego rezultatu, zaczyna płakać. Inne Pokemony oraz
ich klony robią to samo, a ich łzy łączą się ze sobą i ożywiają młodego Ketchuma.
Mewtwo jest w szoku po tym, co zobaczył. Czuje, że być może źle ocenił ludzi i ich
świat. Wraz z Mew zabiera stworzone przez siebie klony, by znaleźć z nimi swoje
miejsce na tej planecie. Przed odlotem wymazuje z pamięci wszystkich osób obecnych
na wyspie wspomnienie tego, co miało niedawno miejsce oraz przenosi ich do miasta,
z którego wyruszyli oni na jego wyspę.

Ocena
Uważam że ten film był genialny. Ponieważ był wzruszający i piękny pod wieloma
względami.
Po pierwsze gra aktorska była świetna, bo to byli w dużej mierze ci sami aktorzy,
co występowali w tej kreskówce (no może poza Jayem Goede i Markiem Obertynem,
którzy użyczyli głosu Mewtwo). Przede wszystkim, Rica Matsumoto, japońska Seiyuu,
miała ładny głos, co można słyszeć w wielu odcinkach z oryginalnej wersji serialu,
które są na YouTube, i do tego śpiewała czołówki do wielu sezonów. Zaś HannaKinder-Kiss, urodzona w 1958 roku polska aktorka głosowa, potrafiła odegrać rolę
Asha, i do tej roli dopasowywała swój głos. A Veronica Taylor, była wprost
przecudowna, dzięki swegu głosowi, powaliła mnie z nóg, i uważam, że nowi
dystrybutorzy serialu, którzy przejęli od 4KidsEnertaimnent, dystrybucję serialu w
USA, czyli PUSA i TPCI, popełnili błąd odsuwając ją od roli Ash'a na rzecz młodszej
Sarah Natochenny. Odnośnie Jessie, uważam że Megumi Hayashibara najlepiej swym

głosem oddała charakter Jessie, natomiast Rachael Lillis zachwyciła mnie swym
pięknym i delikatnym głosem, i uważam, że powinna znowu zostać zaangażowana do
grania tej postaci.

