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Stare uczucia w nowej szacie.  
Recenzja debiutanckiego tomiku poezji „Żona Beduina” Katarzyny 

Nazaruk. 
 

 
 

Katarzyna Nazaruk -  stypendystka Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury w 2011 r., zadebiu-
towała tomikiem poezji „Żona Beduina”.  Promocja jej książki odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Słupsku dnia 7 października 2011r. Katarzyna Nazaruk jest nauczycielką w ZSP nr 4, znanym jako „Mecha-
nik”.  Jej utwory były wielokrotnie nagradzane na prestiżowych konkursach. Zajęła III miejsce na Międzynaro-
dowym Konkursie Poetyckim Węglany w 2009 r., I miejsce na Konkursie Poetyckim dla Nauczycieli organizo-
wanym przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Słupsku w 2010 r., II miejsce na ogólnopolskim konkursie 
Szuflada w 2011 r, III miejsce na konkursie Harmonia Dusz w 2011 r.  

 
Wydawałoby się, że wszystko na 

temat uczuć napisali już starożytni, a zagi-
nione karty uzupełnili twórcy epok następ-
nych, że niczego nowego dodać już nie 
można, a jeżeli usiłuje się to zrobić, to wy-
chodzi jedynie płytka imitacja. Nie jest 
jednak tak w przypadku poezji Katarzyny 
Nazaruk z jej debiutanckiego tomiku „Żo-
na Beduina”. Poetka pisze o uczuciach 
i problemach starych jak świat, ale ubiera 
je w oryginalną szatę. Nie jest to szata 
modna, jednak na tyle mocno osadzona we 
współczesnych realiach, że kobieta żyjąca 
w XXI wieku, bo to ona przede wszystkim 

jest bohaterką liryczną,  może się przeglą-
dać w utworach słupszczanki.  
 Tomik składa się z dwóch części: 
„Zamyślenie” i „Gdzie wzrok nie sięga”. 
Podział ten zwraca uwagę na swoistą anty-
nomię, na istnienie dwóch światów: ze-
wnętrznego – często wywołującego nega-
tywne uczucia - i  osobistego, intymnego, 
zamkniętego w  wyznaczony przez pod-
miot mówiący krąg.  

W autorce wierszy, która mówi 
o sobie, że jest „od dziecka  chora na ide-
alizm” („Miejska kakofonia”), nie ma zgo-
dy na taki świat, jaki obserwuje. Dostrzega 
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powszechnie panoszący się komercjalizm, 
nonkonformizm, pozerstwo, egoizm, „inte-
lektualną prostytucję”. W wierszu „Nowy 
wspaniały świat”  z ironią pisze: 
Włącz falochron emocjonalny 
Może uchroni cię  
przed okrutnym szach-matem 
ze strony dwulicowego przyjaciela. 
Stwardniej 
bo wrażliwość sprzedano 
dawno na targu próżności 
Za srebrnik Judaszowy. 
Kumulacja negatywnych spostrzeżeń wy-
daje się nie mieć końca – Dyskoteka w takt 
muzyki marihuany / Bez pamięci dzień na-
stępny / Cybermiłość / z wirtualnym lecz 
przeciętnym gagu-gadu, pustka emocjo-
nalna, fałszywa przyjaźń, sztuczność, poza, 
zatracenie się człowieka we własnej grze 
pozorów, maska…  Gdy dokona się wyma-
rzony permanentny makijaż  duszy, czy 
odnajdziemy jeszcze pod nim ludzką twarz 
(„Czy to ty?”)? Kondycja współczesnego 
człowieka napawa pesymizmem – jego 
umysł / pochrapuje w śpiączce . znużony 
byciem . nie reaguje /  na bodźce nagich 
ciał . ubrane w kożuchy dusze / w brudnej 
bieliźnie szczerości . czy warto go budzić – 
zastanawia się poetka („Zamyślenie”). 
Świat w takim kształcie jest jednak jej 
światem - w „Miejskiej kakofonii” odnaj-
dujemy wyraz  ambiwalentnych uczuć: 
kocham miasto listopadowe 
skalane szarością 
bredzące telewizją 
gazety adwokaci skrzeczącej rzeczywistości 
tłok na cmentarzach 
czas… 
Trwanie w nieprzyjaznej przestrzeni jest 
niemożliwe – niezbędne jest jakieś antido-
tum – czasem jest nim zmiana tematu, in-
nym razem ucieczka we własną zmysło-
wość i szukanie oparcia w drugim czło-
wieku: 
Bezpieczna 
przykryta twoją dłonią 
W magicznej poświacie 
księżyca wielkiego miasta 
(„Antidotum”). 
 

 
 
Wiersze odsłaniające wnętrze osoby mó-
wiącej są pomostem łączącym obie części. 
Utwory zamieszczone w drugiej części 
przenoszą nas do świata bardzo osobistego, 
wypełnionego pragnieniami, marzeniami, 
refleksjami kobiety dojrzałej, myślącej, 
odczuwającej ból istnienia, ale również 
jego smak. Każdy kolejny tekst zachęca 
czytelnika do spojrzenia w swoje wnętrze, 
ustosunkowania się do własnych emocji 
i przeanalizowanie relacji z drugą osobą. 
Osoba mówiąca  zwraca naszą uwagę na 
to, że  
W miłości 
nie ma stanu constans 
Raz rozkoszujesz się  
wyrafinowanym smakiem potraw 
Kiedy indziej 
z glinianego talerza 
zgarniasz okruchy 
i zgodnie z tym spostrzeżeniem odsłania 
„kadry” miłosnych doznań. Jest w tej po-
ezji oczekiwanie na idealną miłość („Ro-
mans intelektualny”), pragnienie powrotu 
do minionych przeżyć, ale i spełnienie 
w teraźniejszości (patrząc na nas dzieci 
powiedzą / że to coś pięknego / ta nasza 
miłość / wieku średniego). Jest również 
obraz miłości trudnej w toksycznym 
związku („Żona Beduina” i „Żona Beduina 
II”). 
Podmiot liryczny prezentuje całą gamę 
uczuć. Nie poddaje się im jednak biernie. 
Świadomie dokonuje wyboru – negatywne 
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odrzuca, pozytywne pielęgnuje i dzieli się 
nimi z innymi ludźmi:  
prześlę wszystkim 
dobrych życzeń, 
bukiety 
Rozdmucham iskierki 
ciepłych spojrzeń 
atłasowych słów 
Rzucę zaklęcie 
Chwilo 
graj 
Indiańskim 
łapaczem snów 
zatrzymam 
magicznie dobry 
czas. 
(„Dobry czas”). 
Podobna myśl pojawia się w „Zmaganiach 
z czasoprzestrzenią”: 
z mrówczym zaangażowaniem 
noszę  tylko dobre emocje 
jak chrust 
na domowe ognisko.  

W poezji rzadko odnajdujemy 
utwory wyrażające niepokoje rodziców, 
dlatego „Ulica zagadek” stanowi pozycję 
wyjątkową. Mając czternaście lat / wyma-
gaj – taką dyrektywą zaczyna się wiersz – 
dialog matki z córką. Wymagaj od rodzi-
ców, świata, a może przede wszystkim od 
siebie. Stawiaj sobie wysoko poprzeczkę, 
bądź odpowiedzialna, nie dokonuj łatwych 
wyborów. Zachęta do samodzielności nie 
wyklucza jednak obecności matki w życiu 
córki. Pragnie ona przeprowadzić ją przez 
labirynt życia, odsłonić jego tajemnice, 
uchronić przed niebezpieczeństwami, od-
gonić młodzieńcze niepokoje: 
Ja przeprowadzę cię jeszcze 
przez ulicę zagadek 
Obetnę grzywkę kosmatych myśli. 
Jednocześnie przestrzega przed zbyt po-
śpiesznym wejściem w dorosłość i zatrace-
nie własnej indywidualności. : 
Wydziergam ci na szydełku 
berecik w stylu retro 
Nie zechcesz tak łatwo wkomponować się  
w nowoczesne kanony ulicy. 
 

 
 
Wyłania się z tych słów również pragnie-
nie zatrzymania córki na etapie dzieciń-
stwa, zapewniającego silną więź emocjo-
nalną z dzieckiem.  Obawę o jej zaniknię-
cie i walkę o jej utrzymanie wyraża hiper-
bola: Z siłą Etny wstrząsnę / gdy zatkane 
zostaną / kanały naszych emocji. Zmiana 
formy czasownika wskazuje, że między 
matką a córką odrodziła się więź, mówią 
jednym głosem: 
Zasupłamy gordyjski węzeł przyjaźni 
Kto go zechce przeciąć 
ten się zbłaźni. 
 Co może przemawiać przeciwko 
poezji Katarzyny Nazaruk? Przede wszyst-
kim nasycenie tekstu metaforą, budowaną 
często pod wpływem impresjonistycznego 
przeżycia – w pierwszym kontakcie z tek-
stem wydawałoby się rozumianą tylko 
przez autorkę. W następnym spotkaniu 
z utworem staje się jednak już naszą wła-
sną, odczytywaną na prywatny, subiek-
tywny sposób. 
Po drugie erudycja. Mamy w „Żonie Bedu-
ina” odwołanie do Biblii, mitologii skan-
dynawskiej, filozofii zen, dzieł literackich, 
by wspomnieć tu chociażby faustowskie 
„chwilo trwaj”. Niewątpliwie jest to liryka 
wymagająca wysiłku umysłowego, ale za 
to o ile ciekawsza! Zapraszam zatem na 
emocjonalną i intelektualną przygodę z za-
chwycającą poezją Katarzyny Nazaruk. 
     
    

Małgorzata Damaszk 
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OTRZĘSINY

Dnia 6 września odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Pierwszoklasiści 
musieli udowodnić, że w pełni zasługują na miano ucznia Mechanika, biorąc udział w rywali-
zacji między klasami.

  

 
 

Otrzęsiny poprzedziło zabranie gło-
su przez panią dyrektor mgr Barbarę Za-
krzewską. Prowadzące imprezę dziewczęta 
ze starszych klas objaśniły pierwszakom 
reguły otrzęsin i powiedziały, że należy 
kierować się zasadą: „Ty to klasa – klasa 
to ty”. Następnie zostali przydzieleni do 
poszczególnych grup kapitanowie, którzy 
wyznaczyli uczestników konkurencji. 
Współzawodnictwo rozpoczęło się od 
przyczepienia pierwszakom tzw. "kocich 
ogonów". Kolejnym etapem zabawy było 
malowanie przez starsze koleżanki oraz 
starszych kolegów "kocich nosów i wą-
sów". Wymalowani uczestnicy mieli za 
zadanie wypić zimne mleko bezpośrednio 
z talerzyków bez użycia rąk, robiąc to w 
jak najszybszym tempie. Po wypiciu mleka 
nadeszła kolejna konkurencja, a mianowi-
cie szkicowanie na kartkach portretów wy-
chowawców. Dla wychowawców również 
przygotowano zabawne quizy. Musieli oni 
odpowiedzieć na następujące pytania:  

Ile przedmiotów zawodowych mają ich 
uczniowie? Ilu jest uczniów w klasie, któ-
rych nazwiska zaczynają się na literę ”K”? 
Który kotek w klasie jest najmłodszy? 
Pierwszoklasiści później brali udział 
w wyścigach między sobą. Nie ominęła ich 
również wspinaczka na czas po drabin-
kach. Następnie uczestnicy musieli zapre-
zentować swoje umiejętności wokalne po-
przez zaśpiewanie swojemu wychowawcy 
„Sto lat…” z kawałkiem cytryny w ustach. 
Ostatnią już konkurencją było obcinanie 
ogonów wybranym uczestnikom, co 
świadczyło o zakończeniu zmagań w rywa-
lizacji podczas otrzęsin. Po tej konkurencji  
jury w składzie: K. Nowek – z kl. II l T, M. 
Kwinta – z kl. II b T i K. Paradiuk – z kl. II 
l T ogłosiło wyniki. Wygrała klasa I c T. 

 Imprezę zakończył krótki pokaz 
mody, w którym zaprezentowano nam, jak 
należy się stosownie ubierać do szkoły, a 
jak nie należy. Pani dyrektor podziękowała 
nam za uczestnictwo i dodała kilka słów od 
siebie. Następnie uczniowie i nauczyciele 
rozeszli się do klas. 

 

 
 

Otrzęsiny w tym roku szkolnym 
przygotowali uczniowie klas II l T i II b T 
pod opieką wychowawców – pani Anny 
Twardowskiej i pana Piotra Grzebieniaka. 

Asia Majka
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„JESIENNY TUŁACZ” 2011 Wejherowo 
 

 
 
 W nocy z 1 na 2 października 2011 
roku odbył się Nocny Bieg na Orientację, 
tzw. ,,Jesienny Tułacz”. 
 W rajdzie mogli brać udział wszy-
scy chętni, nie tylko uczniowie z różnych 
szkół, ale również rodziny z dziećmi czy 
też grona przyjaciół (znajomych).W zma-
ganiach nie liczył się wiek, pochodzenie, 
jaką szkołę czy też miasto się reprezentuje. 
Najważniejsze było to, aby być zdetermi-
nowanym i posiadać chęć uczestniczenia 
w biegu, no i oczywiście potrzebna była 
siła fizyczna oraz psychiczna. W zabawie 
brało udział bardzo wielu uczestników. 
Naszą szkołę reprezentowało zaledwie 
5 osób, w tym jeden nauczyciel - pan Piotr 
Grzebieniak, który przygotowywał nas do 
rajdu i jednocześnie był naszym opieku-
nem. W rajdzie uczestniczyły także dwie 
osoby z Zespołu Szkół Informatycznych 
w Słupsku, które wchodziły w skład naszej 
grupy. Naszym zadaniem było pokonanie 
w nocy trzydziestokilometrowej trasy po 
nieznanym terenie i odnalezienie piętnastu 
punktów kontrolnych. 
 Wyprawa rozpoczęła się zbiórką 
przed budynkiem Zespołu Szkół Informa-
tycznych w Słupsku przy ulicy Koszaliń-
skiej 9 o godzinie 13:00. Pan Piotr Grze-
bieniak wynajął busa, którym udaliśmy się 
do Wejherowa. Podróż nie trwała długo, 
ale była bardzo przyjemna. Wygłupialiśmy 
się i śmialiśmy z różnych powodów, 
przede wszystkim z kawałów, które opo-
wiadał jeden z naszych kolegów. Kiedy już 

dojechaliśmy na miejsce do Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Wejherowie, musieli-
śmy potwierdzić naszą obecność. Po sfina-
lizowaniu wszystkich spraw organizacyj-
nych, udaliśmy się na salę gimnastyczną. 
Tam zajęliśmy sobie 
miejsce i rozpakowaliśmy potrzebne nam 
rzeczy, których musieliśmy zabrać ze sobą 
bardzo dużo. Wśród nich znajdowały się: 
latarki czołowe, które były nam niezbędne 
do oświetlania drogi, po której się porusza-
liśmy, ubranie przystosowane odpowiednio 
do danej pogody (kurtki przeciwdeszczo-
we, czapki, rękawiczki), odpowiednie 
obuwie - najlepiej buty za kostkę (ko-
niecznie wygodne), które w razie upadku 
ochroniłoby kostkę przed skręceniem. Po-
trzebne były też napoje energetyzujące 
i izotoniczne, przede wszystkim woda, 
która miała dodawać nam siły, by zmagać 
się z przeszkodami. Niezbędne okazały się 
oczywiście czekoladowe batoniki - bardzo 
smaczne i niezbyt polecane dla tych, któ-
rzy walczą z nadwagą, ale w tym przypad-
ku potrzebne po to, by mieć dużo energii. 
Każdy miał to wszystko według własnego 
uznania i potrzeb. Jak wiadomo, organizm 
każdego człowieka jest inny i potrzebuje 
mniej lub więcej dodatkowych węglowo-
danów. Najważniejszym przedmiotem był 
kompas, bez którego nie mielibyśmy szans 
na odnalezienie danych punktów. Koledzy, 
którzy brali już udział w poprzednich edy-
cjach tułacza (było ich 12), zaopatrzyli się 
w różnego rodzaju scyzoryki i inne po-
trzebne przedmioty. Każdy obowiązkowo 
musiał mieć zapasowe baterie do latarek. 
Najgorsze było to, że te wszystkie przed-
mioty trzeba było dźwigać w plecaku, ale 
daliśmy radę. Oprócz tego w trasę zabrali-
śmy śpiwory i karimaty, dlatego że spali-
śmy w sali gimnastycznej. Niezbędne były 
też środki higieniczne pod prysznic (tak, 
były tam prysznice, a o kolejkach do nich 
już nie wspomnę…). 
 Przed wyruszeniem w trasę mieli-
śmy jeszcze trochę wolnego czasu, więc 



 6 

zwiedziliśmy szkołę. Jak wcześniej wspo-
mniałam, szkoła ta to „Mechanik”, podob-
nie jak nasza, tylko tyle, że nie taka fajna. 
Później udaliśmy się do pobliskiej pizzerii, 
oczywiście na pizzę. Nasza wycieczka 
miała tę zaletę, że cały czas było wesoło 
i radośnie. Mimo presji, jaka ciążyła na 
każdym z nas, nie opuszczał nas pogodny 

nastrój. Najedzeni wróciliśmy do szkoły. 
Ponieważ mieliśmy jeszcze godzinę do 
startu, więc trwały przygotowania. Kolejny 
raz sprawdziliśmy sprzęt, by nas nie za-
wiódł, spakowaliśmy do plecaków ubrania, 
jedzenie i picie. Nie zapomnieliśmy także 
o apteczce. Na szczęście nikomu nie była 
potrzebna - wróciliśmy cali i zdrowi.

 

 
 
Nasza grupa wystartowała o godzinie 
19:43, zgodnie z harmonogramem. Wszy-
scy mieli 8 godzin na odnalezienie punk-
tów. Dwie minuty przed startem każda 
osoba dostawała mapę terenu, na której 
były zaznaczone numerami punkty, któ-
rych, jak już wspomniałam wcześniej, mu-
sieliśmy szukać. Zawody odbywały się 
w lesie, ale żeby tam dotrzeć, trzeba było 
przejść ulicami miasta. Ludzi, których mi-
jaliśmy na ulicy, dziwiło to, jak jesteśmy 
poubierani i jak się zachowujemy, przy-
glądali się nam i nawet jedni nas zaczepili 
i zapytali o to, co robimy i dlaczego. Nie 
odpowiedzieliśmy im, ponieważ zależało 
nam na czasie.☺ Plusem było to, iż pod-
powiedzieli nam, w którym kierunku udała 
się poprzednia grupa. Teren był bardzo 
zróżnicowany pod względem ukształtowa-
nia, wchodziliśmy na górki i z nich scho-
dziliśmy. Musieliśmy radzić sobie nawet 
z bagnami i krzakami oraz wieloma innymi 

niespodziankami, które spotkały nas 
w lesie. Do pierwszego punktu dotarliśmy 
bez trudu, z kolejnymi było już gorzej. Za 
każdy nieznaleziony punkt było zero punk-
tów. Wygrywali ci, którzy mieli ich jak 
najmniej. Za każdą minutę przekroczonego 
czasu był jeden punkt karny, brak punktu 
kontrolnego – 90 punktów karnych, po-
twierdzenie punktu stowarzyszonego – 25 
punktów. Punkty były czasami mylne, nie 
należały do naszej trasy, tylko na przykład 
do trasy dla rowerzystów, bo tacy też byli. 
Żeby wyeliminować oszustwa, przy każ-
dym właściwym punkcie była przywiązana 
kolorowa kredka. Naszym zadaniem było 
nanieść na kartkę, którą otrzymał pan 
Grzebieniak, godzinę odnalezienia punktu 
i numer, który się na nim znajdował, jed-
nak zapisu można było dokonać tylko 
i wyłącznie kredką, która była tam przy-
czepiona. Każdy punkt miał inny kolor 
pisaka. Punkty wyglądały różnie: w jed-
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nych kartka była przyklejona do drzewa 
lub też do kamienia; czasami bywało tak, 
że na jednym drzewie znajdowały się dwa 
punkty i trzeba było dokonać odpowied-
niego wyboru. 
 Nie udało nam się, niestety, odna-
leźć wszystkich punktów, ale wróciliśmy 
przed czasem do szkoły i to się także liczy-
ło. Miały miejsce takie sytuacje, że punktu, 
który wskazywała mapa, po prostu nie było 
i wtedy traciliśmy wiele cennego czasu na 
jego odnalezienie, zresztą podobnie jak 
inne drużyny. Zmęczenie dawało nam się 
we znaki, ale mimo tego wytrwaliśmy 
i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Po 
ukończeniu trasy o godzinie 02:37 w nocy, 
dostaliśmy gorący posiłek, jeżeli ktoś 
chciał, to również i gorącą herbatę. 
W końcu udaliśmy się pod prysznice, roz-
łożyliśmy śpiwory i karimaty i mimo zmę-
czenia i bólu nóg, wcale nie poszliśmy 
spać. Ponieważ byliśmy jedną z pierw-
szych drużyn, które ukończyły trasę, więc 
mogliśmy jeszcze troszkę pobuszować i się 
pośmiać. Jak już dołączyli do nas inni, 
musieliśmy pozwolić im na odpoczynek 
i sen. Muszę po cichu przyznać, że byliśmy 
chyba najgłośniejszą grupą w całym zgro-
madzeniu, nie przestawaliśmy się śmiać. 
Jedni opowiadali kawały, a drudzy rywali-
zowali ze sobą w grach telefonicznych.☺ 
Nie spaliśmy prawie w ogóle, jedynie nasz 

opiekun musiał udać się na spoczynek, bo 
był naszym kierowcą i musiał nas cało 
i zdrowo dowieść do domu. My natomiast 
mieliśmy w sobie jeszcze wiele energii, by 
się powygłupiać.☺ Następnego dnia o go-
dzinie 10:00 odbyło się oficjalne zakoń-
czenie „Jesiennego Tułacza”, ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród. Najbardziej 
podobało mi się to, że nie było ani prze-
granych, ani wygranych! Sam fakt, że bie-
rze się udział w takim rajdzie, jest spraw-
dzeniem przede wszystkim siebie, wła-
snych sił i determinacji. Zatem każda oso-
ba biorąca udział w rajdzie dostała jakiś 
upominek, dyplom uczestnictwa, mapkę na 
pamiątkę i medal. Jakże byłam miło zasko-
czona! Po oficjalnym zakończeniu udali-
śmy się do domu. Droga powrotna do 
Słupska nie była już taka wesoła jak dzień 
wcześniej do Wejherowa, ponieważ byli-
śmy zmęczeni i spaliśmy. 
 Bardzo się cieszę, że wzięłam 
udział w tej wyprawie. Polecam ją na-
prawdę wszystkim, zarówno starszym, jak 
i młodszym. Jest to niesamowita przygoda 
i takich chwil się nie zapomina.☺ Planu-
jemy powtórzyć naszą podróż, ale już na 
większy dystans, bardzo możliwe, że na-
wet na 100 km.  
 

Natalia Iwaniak, uczennica klasy II l T 

 
 
 

RAJD NA ORIENTACJĘ
 

8 października klasa II b T wraz 
z wychowawcą panem Piotrem Grzebie-
niakiem wybrała się na rad na orientację 
do Lasku Południowego.  
Uczniowie zostali podzieleni na pięć ze-
społów i przeszkoleni z korzystania mapy 
i kompasu. Każdy zespół otrzymał mapę, 
na której zaznaczono 15 punktów. Dzie-
sięć z nich to były punkty kontrolne, zaś 
pięć to punkty stowarzyszone. Punkty 
rozmieszczone były na trasie obejmującej 
około 6 kilometrów. Uczestnicy mieli 90 
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minut na zaliczenie wszystkich punktów 
kontrolnych. Drużyny startowały po sobie 
co dwie minuty. Za każdy niezaliczony 
punkt drużyna otrzymywała – 90 pkt., za 
oznaczenie punktu stowarzyszonego – 30 
pkt., za każdą minutę po czasie – 1 pkt., za 
błędne oznaczenie – 15 pkt., a za oddziele-
nie się od grupy – 80 pkt. Końcowa klasy-
fikacja wykazała, że zwyciężyła drużyna 

składająca się z następujących osób: Prze-
mek Wolski, Emil Kierszk i Mateusz Wa-
rząchowski. 

Po biegu wszyscy posilili się kieł-
baskami z grilla. Nie zabrakło wygłupów, 
śmiechu i dobrej zabawy. Wszyscy liczy-
my na kolejne rajdy.  

Michał Kwinta 

 

 
WIZYTA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 

 

 
 

Dnia 10 października uczniowie 
naszej szkoły pod opieką Pana Dariusza 
Warmbiera wybrali się na wycieczkę do 
schroniska w celu ustalenia formy współ-
pracy oraz pomocy dla opuszczonych 

zwierząt. Po dotarciu na miejsce wysłucha-
li krótkiej historii powstania ośrodka i do-
wiedzieli się, ile zwierząt zostało porzuco-
nych przez właścicieli.  

W naszym kraju jest wielu ludzi, 
którzy nie mają serca dla zwierząt, są obo-
jętni na ich los, dlatego uczniowie posta-
nowili im pomóc i się nimi zaopiekować. 
Po zwiedzaniu schroniska oraz poznaniu 
warunków życia samotnych psów i kotów 
wrócili do szkoły na dalsze lekcje. 
 
 

Sabina Jarosz 

 
 

WYCIECZKA DO SZYMBARKA 
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Dnia 11.10.2011 roku (wtorek) 
uczniowie naszej klasy, tj. II l T, oraz I l T 
pod opieką p. Anny Twardowskiej, p. Re-
naty Pastuszko i p. Małgorzaty Środy poje-
chali na wycieczkę do Szymbarka. Desz-

czowa i pochmurna pogoda nie zepsuła 
nam humoru. Zaraz po przyjeździe przywi-
tała nas pani przewodnik. Wyjątkowo cie-
kawymi opowieściami o skansenie zainte-
resowała każdego!  

 

 
 

 
Na własne oczy widzieliśmy najdłuższą, 
mierzącą 36,83 m, deskę świata, wpisaną 
do księgi rekordów Guinessa. Ciekawostką 
jest to, że z tego samego drzewa, czyli da-
glezji, wycięto stół noblisty im. Lecha Wa-
łęsy na około 200 osób! Zwiedzaliśmy 
także „Dom Sybiraka”, liczący 240 lat. Na 
jego tyłach znajdowała się rekonstrukcja 
sowieckiego łagru, wykonana na podstawie 
rysunków żołnierzy Armii Krajowej. Po 
wysłuchaniu opowieści o „Pociągu Doni-
kąd”, którym transportowano polskich ze-
słańców na Syberię, udaliśmy się do zre-
konstruowanego bunkra tajnej organizacji 
wojskowej „Gryf Pomorski”. Wszyscy 
szeptali z zaciekawieniem o tej atrakcji. Do 
bunkra wchodziło się wąskim, ciemnym 
i wilgotnym korytarzem. W środku, w sali 
dydaktycznej odbywały się symulacje na-
lotów Luftwaffe. Efekty świetlne i dźwię-
kowe sprawiły, że na własnej skórze od-

czuliśmy, jak było w czasach wojny. Jed-
nak największą i najbardziej oczekiwaną 
przez nas atrakcją był „Dom do góry no-
gami”. Jest on symbolem obalenia komu-
nizmu! Do budynku wchodzi się przez 
okno szczytowe, a krótki pobyt tam powo-
duje zaburzenia zmysłu równowagi, 
z trudnością stawia się kolejne kroki. Do 
dzisiaj pamiętamy słowa naszej koleżanki, 
gdy wyszła z domu: „To prawdziwe sza-
leństwo! Nigdy w życiu czegoś takiego nie 
przeżyłam, uczucie nie do opisania!”. Wy-
cieczka okazała się nieocenioną formą roz-
rywki i jednocześnie edukacji. Polecamy 
serdecznie wszystkim wyjazd w malowni-
cze strony Kaszub. 

 
 

Agnieszka i Aleksandra,  
uczennice klasy II l T 
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Mistrzostwa Europy 
w tenisie stołowym 2011 

Gdańsk-Sopot - ERGO ARENA 
 
 
 13 października bieżącego roku uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w eliminacjach do finału mistrzostw Europy w tenisie 
stołowym. Zanim dotarli na miejsce, musieli pokonać autokarem 

ponad stukilometrową trasę. Rozmowy, żarty, słuchanie muzyki oraz wspólny śpiew sprawiły, że 
droga minęła im szybciej, niż się spodziewali. Dodatkowo czas skracały im emocje związane 
z możliwością udziału w tak prestiżowej imprezie. 
 Polacy byli już wprawdzie organizatorami mistrzostw Europy, ale jedynie juniorów i to 
dość dawno temu. Tegoroczne mistrzostwa były jednocześnie główną częścią obchodów 80-lecia 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Najlepsi 
zawodnicy i zawodniczki w tej dyscyplinie spor-
towej z całej Europy rywalizowali ze sobą 
w dniach od 8 do 16 października. 
 W najważniejszej imprezie 2011r. 
w ERGO ARENIE nie zabrakło takich sław, jak 
choćby brązowy medalista świata – Timo Boll. 
W turnieju wzięło udział dziesięć zawodniczek 
i dwunastu zawodników z Polski. Rywalizowali 
oni z pingpongistami z Węgier, Słowacji, Serbii, 
Niemiec i Chorwacji. 
 Wyjazd był udany. Szkoda tylko, że to 
były eliminacje, a nie finał. 
 

GaBa & Siwa 
 
 
 

 
 

„Szukać prawdy, kochać piękno, 
chcieć dobra, czynić najlepsze – 

To zadanie i cel człowieka…” 
 
 Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Na-
uczyciela, uroczyście obchodzony w instytucjach związanych 
z edukacją, jest okazją do nagradzania wyróżniających się 
w oświacie osób. Minister Edukacji Narodowej przyznaje nauczy-
cielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji 
Edukacji Narodowej oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze. Na uroczystościach organizowanych z tej okazji 
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wręczane są także odznaczenia i wyróżnie-
nia dla nauczycieli przez kuratorów oświa-
ty, władze samorządowe oraz dyrektorów 
szkół. 
 Dzień Nauczyciela obchodzony jest 
w większości krajów na świecie w różnych 
dniach (np. w Argentynie 11 września, 
w Brazylii 15 października, w Chinach 10 
września) związanych, podobnie jak 
w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. 
Światowy Dzień Nauczyciela pod patro-
natem UNESCO obchodzony jest w dniu 
5 października. Dzień ten proklamowany 
został w 1994 r. na pamiątkę podpisania 
w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statu-
su nauczyciela”, opracowanej przez UNE-
SCO i Międzynarodową Organizację Pra-
cy. Jest to okazja do podkreślenia wiodącej 
roli nauczycieli w zapewnianiu najwyższej 
jakości edukacji na wszystkich poziomach 
nauczania. 
 Tegoroczny Dzień Edukacji Naro-
dowej w naszej szkole rozpoczął się spek-
taklem przygotowanym specjalnie na tę 
okazję pod kierunkiem pań Małgorzaty 
Damaszk oraz Anny Twardowskiej. Były 
to współczesne „Dziady”. Na scenie poja-
wił się chór, któremu towarzyszyły pohu-

kujące sowy. Odwiedzili nas Leń, Modni-
sia, Wagarowicz i inne postacie. Każdej 
z nich towarzyszyły inna historia, inne 
przesłanie. W zabawny sposób publiczno-
ści zostały przekazane przywary i prze-
strogi kierowane do każdej ze „szkolnych 
warstw społecznych” . O część wokalną 
zadbały uczennice klasy I u T. 
 Po części artystycznej, licznych 
ukłonach i brawach dla młodych aktorów, 
nadszedł czas na część oficjalną. Rozpo-
częła się ona wierszem z debiutanckiego 
tomiku poezji pani Katarzyny Nazaruk, 
naszej szkolnej poetki, nagradzanej na 
licznych konkursach literackich. Następnie 
głos zabrała pani dyrektor Barbara Za-
krzewska. Wyróżniającym się nauczycie-
lom wręczyła nagrody, wszystkim złożyła 
podziękowania, brawom nie było końca. 
Głos zabrał również pan Krzysztof Smuga-
ła, przewodniczący Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w naszej szkole. 
 Uroczystości zakończyły się słod-
kim poczęstunkiem dla emerytowanych 
nauczycieli, a także naręczami kwiatów, 
które nauczyciele odbierali od swoich 
wdzięcznych, za przekazywaną wiedzę, 
uczniów. 

 
 

Nauczycielom  ucz ącym w Mechaniku  
oraz Wszystkim Pracownikom 

Oświaty  
życzymy takich my śli i marze ń,   
które daj ą si ę urzeczywistni ć,  

pi ęknych i szlachetnych pomys łów,   
które podszeptuje serce,  

cierpliwo ści i wra żliwo ści,   
aby s łużba m łodym ludziom  

i ca łemu środowisku  zrodzi ła  
wiele szlachetnych owoców. 

 

UCZNIOWIE ORAZ REDAKCJA SZKOLNEJ  GAZETKI „PARADA” 
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MŁODZIE ŻOWA RADA MIASTA  
 
 
 
 

 
  

Dnia 18 października 2011 roku 
w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku 
o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami samorządów uczniow-
skich szkół ponadgimnazjalnych w Słup-
sku w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Miasta Słupska. 
 Utworzenie Młodzieżowej Rady 
Miasta Słupska przyczyni się do większego 
zaangażowania młodzieży w życie spo-
łeczności lokalnej poprzez zapewnienie 
realnego wpływu na decyzje podejmowane 
w płaszczyźnie polityki młodzieżowej. 
 W mieście brakuje organizacji i in-
stytucji, w której młodzi mogliby zapre-
zentować swoje propozycje działań na 
rzecz miasta. Najlepszym rozwiązaniem 
jest utworzenie takiego organu, który bę-
dzie reprezentował ich interesy oraz miał 
wpływ na działania w obszarze polityki 
młodzieżowej w Słupsku. 
 Młodzi radni zostaną wybrani 
w demokratycznych wyborach w swoich 
szkołach. Członkiem rady może zostać 
każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej 

w Słupsku. Członkowie rady będą repre-
zentować wszystkich uczniów. Ich naj-
ważniejszym zadaniem będzie pomoc 
w podejmowaniu decyzji dotyczących ich 
samych.☺ 
 W konsultacjach społecznych w ra-
mach utworzenia Młodzieżowej Rady 
Miasta Słupska naszą szkołę reprezentowa-
li uczniowie klasy III l T. W spotkaniu 
uczestniczyli również uczniowie innych 
szkół ponadgimnazjalnych, zastępca pre-
zydenta miasta Krzysztof Sikorski oraz 
podinspektor Rafał Kuligowski. Uczniowie 
naszej szkoły brali aktywny udział w dys-
kusjach dotyczących utworzenia rady, re-
gulaminu jej działania, długości trwania 
kadencji, liczby reprezentantów i wielu 
innych istotnych czynników wpływających 
na płynność i skuteczność działania rady. 
 
 

 
 

 
Doris
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FIOLETOWY FRONT 
 
  

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cała ekipa na Dworcu PKP 
 
 

Fioletowy Front to grupa organizu-
jąca flash moby, którą wyróżnia kreatyw-
ność i dobra zabawa - zatem po co się nu-
dzić w domu, gdy można uczestniczyć 
w tego typu imprezach? Ostatnim wypa-
dem tej grupy był Zombie Walk, który 
odbył się 31 października 2011r. Akcja 
rozpoczęła się o godzinie 15:00 przed 
słupskim Ratuszem. 
 

Razem z kolegą z klasy – Tomkiem posta-
nowiliśmy się tam wybrać i tak też zrobili-
śmy. Każdy uczestniczący musiał być od-
powiednio przebrany i ucharakteryzowany. 
Gdy dotarliśmy na miejsce zwarci i gotowi 
na Zombie Walk, czekała nas już tylko 
charakteryzacja sztuczną krwią. Niemalże 
każdy przyszedł z odpowiednim nastawie-
niem na żarty, wygłupy i świetną zabawę. 
Wśród uczestników można było również 
spotkać kilka osób z naszej szkoły – 
dziewczyny z I l T. Okazało się, że jest nas 
aż albo może i tylko 100 osób. Gdy wszy-
scy doszli do „ładu zombie”, o zmroku 
wyruszyliśmy w miasto.  
Kiedy tylko się ściemniło, potruchtaliśmy 
w stronę ulicy Jagiełły, pod Motor Rock 
Pub, nieistniejące Kino Milenium, prze-
szliśmy ulicą Wojska Polskiego i dotarli-
śmy do Dworca PKP – gdzie mieliśmy 
spektakularne wejście. Kierując się w stro-
nę Galerii Słupskiej, przeszliśmy ulicami 
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Kołłątaja i Tuwima, aż znaleźliśmy się na 
miejscu zbiórki, gdzie zebrano ekipę, która 
zdecydowała się pójść na cmentarz. Mimo 
mniejszej ilości osób, udaliśmy się tam, 
a w czasie drogi poznaliśmy nowych ludzi, 
z którymi umówiliśmy się na następne 
spotkania. Po dotarciu na miejsce, skoń-
czyliśmy nasze rozmowy, wygłupy i żarty, 
po czym pożegnaliśmy się i wszyscy wró-
cili do domów. 

 Wrażenia mamy jak najbardziej 
pozytywne,  mimo że ludzie różnie nas 
odbierali. Niektórzy śmiali się, udawali, 
bądź i też nie, wystraszonych, inni posyłali 
dziwne spojrzenia i wyzwiska na temat 
zombie. Naszym tropem podążały także 
wozy policyjne, ale na szczęście odjechały 
i mogliśmy w „spokoju” kontynuować  
akcję. Impreza jest zaliczona do wyjątko-
wo udanych. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GaBa 
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1 listopada 

Dzień Wszystkich Świętych 
 
 
 

  

 
Dnia 1 listopada obchodzone jest 

święto na cześć chrześcijańskich świętych, 
bardzo często mylone z następnym dniem 
(2 listopada), tzw. Dniem Zadusznym. 
W krajach katolickich zwyczajowo w Dniu 
Wszystkich Świętych odwiedzamy rodzin-
ne groby, czcząc zmarłych. Jest to dzień 
zadumy związany ze wspominaniem zmar-
łych. W kościele prawosławnym takim 
dniem jest Niedziela Wielkanocna. 
W krajach anglosaskich natomiast odpo-
wiednikiem Dnia Wszystkich Świętych 
jest Halloween. W większości religii ze 
świętem zmarłych związany jest ogień, 
który symbolizuje pamięć, wdzięczność, 
modlitwę. Według tradycji pogańskiej, ma 
on także na celu oświetlanie drogi zmar-
łym, spalenie ich grzechów i odpędzenie 
demonów. 
 Uroczystość Wszystkich Świętych 
wywodzi się głównie z czci oddawanej 
męczennikom, którzy poświęcili swoje 
życie dla wiary w Chrystusa. Pierwotnie 

święto to obchodzono 13 maja. Kiedy w 
610r. papież Bonifacy IV otrzymał od ce-
sarza starożytną świątynię pogańską Pan-
teon, kazał złożyć tam liczne relikwie 
świętych i poświęcił tę budowlę na kościół 
pod wezwaniem Matki Bożej Męczenni-
ków. Od tego czasu oddawano cześć 
wszystkim zmarłym męczennikom w dniu 
1 maja. Papież Grzegorz III w 731r. prze-
niósł tę uroczystość na dzień 1 listopada. 
Powodem były prawdopodobnie trudności 
z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przy-
bywających do Rzymu na wiosnę. W 837r. 
Grzegorz IV wydał rozporządzenie, aby 
odtąd 1 listopada był dniem poświęconym 
pamięci nie tylko męczenników, ale 
wszystkich świętych Kościoła Katolickie-
go. Jednocześnie na prośbę cesarza 
Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto 
na cały Kościół. 
 W Polsce jeszcze na początku XX 
wieku podczas uroczystości Wszystkich 
Świętych szczególną czcią otaczano żebra-
ków i tzw. proszalnych dziadów, siedzą-
cych zazwyczaj przed wejściem do kościo-
łów i na cmentarzach. Na tę okazję gospo-
dynie wypiekały specjalne małe chlebki, 
zwane powałkami lub heretyczkami. Pie-
czono je dzień lub dwa wcześniej, gdyż 
dnia 1 listopada, gdy dusze przodków wra-
cały do swoich domów, nie wolno było 
rozpalać ognia. Piec miał być bowiem ulu-
bionym miejscem przebywania duchów. 
Uważano, że jeśli ktoś tego dnia piecze 
chleb, domostwu grozi pożar. Zgodnie 
z tradycją, wypiekano tyle chlebków, ilu 
było zmarłych w rodzinie. Wręczając 
chlebki żebrakom, uważanym za osoby 
utrzymujące kontakt z zaświatami, proszo-
no ich, aby modlili się za dusze zmarłych. 
Chlebek ofiarowywany był również księ-
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dzu, by modlił się w intencji dusz tych 
zmarłych, o których nikt nie pamiętał. 
Wieczorem 1 listopada rodzina gromadziła 
się w domu na modlitwę w intencji zmar-
łych. Gospodynie na stole odświętnie 
przykrytym białym obrusem pozostawiały 
chlebki, aby zmarli, "odwiedzający" dom, 
nie odeszli głodni. Zwyczaj "karmienia 
zmarłych" wyrósł z tradycji przedchrześci-
jańskiej, gdy na grobach stawiano chleb, 
miód i kaszę. Często urządzano na cmenta-
rzach lub w pobliskiej kaplicy uroczystości 
Dziadów. Wywoływano dusze zmarłych, 
zastawiano jadłem stoły i śpiewano - uwa-
żając, że to przyniesie ulgę duszom. 
 Innym akcentem święta było pale-
nie ognisk. Początkowo płonęły one na 
rozstajach dróg, wskazując kierunek wę-
drującym duszom, które 
przy ogniu mogły się 
ogrzać. Na przełomie 
XVI i XVII wieku za-
częto palić ogień na 
grobach. 

 1 listopada jest w Polsce dniem 
wolnym od pracy. Tego dnia ludzie odwie-
dzają cmentarze, aby ozdobić groby kwia-
tami, zapalić znicze i pomodlić się w in-
tencji bliskich zmarłych. 
 2 listopada w Dzień Zaduszny 
(w Polsce zwany Zaduszkami) wspomina 
się wszystkich zmarłych. Dla katolików 
łacińskich i wielu innych chrześcijan za-
chodnich jest to dzień modlitwy za 
wszystkich wierzących w Chrystusa, któ-
rzy odeszli już z tego świata. Pamięć 
o zmarłych znajduje również bardziej 
świecki wyraz. Organizuje się zaduszkowe 
koncerty, wystawy i spektakle, poświęcone 
zmarłym artystom, wydaje okolicznościo-
we czasopisma i książki. 

Alicja 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Dla kobiet - złoto i miedź w towarzystwie ponadczasowej grzywki 
 
Obowiązującymi kolorami są różne odcie-
nie blond i rudego. Jasny, niemalże słom-

kowy blond powinien zostać przełamany 
różnego rodzaju odcieniami złota - głębiej 
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i bardziej nasyconymi. Podobna mieszanka 
kolorystyczna zalecana jest do koloru ru-
dego. Tutaj jednak obowiązuje kolor tzw. 
„marchewki” z wplecionymi w pasma od-
cieniami nasyconej miedzi i koloru złote-

go. Styliści radzą, aby odbiec nieco od 
normy i w przypadku dwukolorowych 
włosów kolor ciemniejszy umieścić pod 
spodem.

 
Długość włosów 
 
Polecana jest długość co najmniej do linii 
połowy pleców. Włosy zaleca się nosić 
rozpuszczone. Tej jesieni triumfuje grzyw-
ka. Koniecznie musi być puszysta, gęsta, 

najlepiej sięgająca swoją długością do linii 
brwi lub też za nią. W przypadku grzywki 
sięgającej do linii brwi radzi się noszenie 
włosów prostych. 
  

 
Dla mężczyzn - czarny kruk w miedzi 
 
W kolorystyce męskich fryzur dominuje 
głęboka, nasycona miedź. Dopuszczalnym 

kolorem jest również blond oraz tzw. cie-
pły brąz. 
  

Długość 
 
Obowiązują włosy krótkie, odpowiednio 
wycieniowane i ułożone na styl „grzeczne-
go chłopca” bądź przeciwnie - „niepokor-
nego buntownika”. W pierwszym przypad-
ku zaleca się noszenie włosów dłuższych, 
jednak maksymalnie do linii ucha. Prze-
działek – idealnie równy – powinien znaj-

dować się na środku lub na boku głowy. 
Styl buntownika charakteryzuje się nato-
miast wystrzyżeniem włosów po obu bo-
kach głowy, z pozostawieniem dłuższych 
kosmyków na jej środku. Poleca się fryzu-
rę tzw. „irokez”. 

GaBa & Siwa

 

 

 

5. kolejka: Roszyk bohaterem Słupska! 

Energa Czarni Słupsk pokonali 
Trefl Sopot 73:72 dzięki rzutowi Krzyszto-
fa Roszyka w ostatniej sekundzie meczu. 
Dla gości z Sopotu to już druga porażka z 
rzędu w końcówce. 
Mecz ten miał być hitem 5-tej kolejki Tau-
ron Basket Ligi, spekulacje okazały się 
trafne. Mówiono, że będzie to rewanż so-
pocian na Enerdze Czarnych za przegraną 
walkę o brązowy medal w ubiegłym sezo-
nie. Jednak Czarne pantery walczyły do 

końca i pokazały, że koszykówka jest taką 
dyscypliną, w której gra się całe 40 minut. 
 
Co ciekawe, decydujący mecz o brąz 
w słupskiej Gryfi w maju tego roku zakoń-
czył się wynikiem 72:71 dla gospodarzy. 
Tym razem obie drużyny zdobyły zaledwie 
po punkcie więcej, ale w odróżnieniu do 
poprzedniego sezonu, to Energa Czarni 
musieli gonić swoich rywali, a nie Trefl. 
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Goście spotkanie zaczęli bardzo dobrze, 
postawili oni na dwóch środkowych, co 
przyniosło bardzo dobry rezultat, i po kilku 
minutach Chris Burgess i John Turek mieli 
na swoich kontach po sześć punktów, 
a Trefl prowadził już 16:6. Czarni 
w pierwszej kwarcie mieli problemy ze 
skutecznością, trafiając zaledwie trzy rzuty 
z gry. Prowadzenie gości w drugiej kwar-
cie sięgało dwunastu punktów i goście 
całkowicie kontrolowali wydarzenia na 
boisku. 
 
Zmiana na lepsze przyszła po piętnastomi-
nutowej przerwie. Słupszczanie wyszli na 
boisko bardziej skoncentrowani i postawili 
na agresywną obronę, przez którą przeciw-
nik poniósł wiele start. Czarni, kontrataku-
jąc, zdobywali łatwo punkty spod kosza. 
 

Energa Czarni zastosowali bardzo mądrą 
taktykę. Gospodarze już w drugiej części 
trzeciej kwarty doprowadzili do remisu 
i choć nie udało im się wyjść na prowa-
dzenie, a kontrolę nad spotkaniem ponow-
nie przejął Trefl, nie pozwolili oni swoim 
rywalom na kolejną, wyraźną ucieczkę. 
Mecz był bardzo wyrównany, dopiero 
w ostatnich 32 sekundach, w których sopo-
cianie popełniali błąd za błędem, a słupsz-
czanie doskonale je wykorzystywali, sytu-
acja się zmieniła. 
 
Wtedy to, po rzutach wolnych Łukasza 
Koszarka, Trefl prowadził 72:67. Słupsz-
czanie wznawiali akcję zza linii bocznej 
i wychodzącego po piłkę Mantasa Cesnau-
skisa niesportowo faulował Marcin Stefań-
ski. Kapitan Energi Czarnych wykorzystał 
oba rzuty wolne, a następnie niecelny rzut 
Stanley’a Burrella dobił Paweł Leończyk. 
Na niecałe trzynaście sekund przed koń-
cem gracze Trefla rozpoczęli swoją akcję 
i liczyli na szybki faul gospodarzy. Nie 
doczekali się go jednak i pod wpływem 
agresywnej obrony Adam Waczyński wy-
puścił piłkę na aut. 
 
Energa Czarni miała osiem sekund na ro-
zegranie ostatniej akcji i zaledwie punkt 
straty do rywali. Nie niepokojeni przez 
obrońców zawodnicy mogli opóźnić uru-
chomienie zegara poprzez wypuszczenie 
piłki przez Burrella, który następnie popę-
dził „na kosz” po zwycięskie punkty. Ame-
rykanin został jednak efektownie zabloko-
wany przez Johna Turka, a piłka trafiła 
w ręce K. Roszyka, który zrobił zwód 
i z odejścia, nad blisko broniącym Bur-
gessem, wykonał swój najważniejszy rzut. 
Równo z końcową syreną piłka wpadła do 
kosza, a słupska Gryfia oszalała z radości.  
 
 

Robert Sadowski

 


