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ROZMOWA  Z  PANEM  JANEM  RYSZARDEM  KURYLCZYKIEM 
 

17 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie z panem Janem 
Ryszardem Kurylczykiem. Uczestniczyła w nim klasa II l 
T. Było to pierwsze z cyklu spotkań ze słupskimi litera-
tami, które zaplanowano w naszej szkole. Spotkanie z mło-
dzieżą poprzedził wywiad przeprowadzony przez uczniów 
klasy II b T, Wilhelma Kanię i Bartka Wietraka.  

Pan Ryszard Kurylczyk jest autorem między innymi 
następujących książek: 

Jeruzalem, Jeruzalem (1984), 
Sekretne archiwum Kambudżiji (1994), 

Od Maratonu do Arderriki  (1986), 
Niezłomny z Nazaretu (1988), 

Ostatni Apostoł (1995), 
Papież (2002), 

Słowiański przedświt (2003). 
 
 

- Jaka jest główna cecha pana charakteru? 
- Bardzo trudno samemu się oceniać, po-
nieważ nikt nie jest wobec siebie obiek-
tywny. Każdy raczej widzi siebie lepszym, 
niż jest w rzeczywistości. 
- Jakich cech szuka pan u ludzi jako przy-
jaciół czy współpracowników? 
- Po pierwsze punktualności. Ja jestem 
uporządkowany. Pomaga mi w tym system, 
który opracowałem - każdy zapis w kalen-
darzu inaczej oznaczam: kolor czerwony - 
muszę, pomarańczowy - powinienem, żółty 
-  mogę… 
Po drugie słowności. Uważam, że jeżeli się 
umawiam z kimś, to obowiązuje to obu-
stronnie. Dałem słowo, a słowo cenię naj-
wyżej. Poza tym pracowitości. Talent jest 
istotny, to dar Boży, który można jednak 
wypracować ciężką pracą. Zbieram mate-
riały do książek z reguły dwanaście, pięt-
naście lat. Gdy przygotowywałem mój  
pierwszy „trójksiąg”,  dotyczący  wojen 
persko-greckich, czyli  V wieku p.n.e., mu-
siałem się nauczyć języków, dotrzeć do 
materiałów źródłowych, do literatury, prac 
doktoranckich, habilitacyjnych -  dopóki 
nie poznam tamtych bohaterów, ich spo-
sobu myślenia, to znaczy „nie umiem cho-

dzić ich ścieżkami”, nie znam  pogody, 
warunków geograficznych, nie rozpoczy-
nam pracy nad książką. Jeżeli w moim 
utworze występuje jakieś imię, jakieś zda-
rzenie, jakiś fakt - to on jest sprawdzony 
minimum z trzech „kierunków bibliogra-
ficznych”. Archaizmy występujące w moich 
pierwszych książkach stały się materiałem 
do napisania dwóch prac doktorskich, 
a obecnie przygotowywana jest habilita-
cja. Codziennie, jeżeli nie gram w brydża, 
to od jedenastej do pierwszej czytam albo 
piszę, a poza tym pracuję zawodowo. Z 
zawodu jestem inżynierem ze specjalizacją 
budowa elektrowni jądrowych. Byłem dy-
rektorem budowy Elektrowni Jądrowej 
„Żarnowiec”, budowałem trzy elektrownie 
- wodną „Żydowo” , pompowo-szczytową 
„Żarnowiec” i jądrową „Żarnowiec”. 
Cztery lata byłem za Uralem. Budowałem 
dużą fabrykę  rozdzielnic średniego napię-
cia.  
      Niezwykle rzadko odstępuję od tych 
zasad. Kiedyś robiłem to dla syna, teraz 
dla wnuków i  żony, z którą za dwa lata 
obchodzimy pięćdziesięciolecie nienagan-
nego małżeństwa. W takich opowieściach 
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o sobie zostawiłbym te trzy cechy, które 
uważam za najważniejsze. 
- Czyli głównym ulubionym Pana zajęciem 
jest gra w brydża?  
- Ulubionym moim zajęciem jest praca. 
Jestem pracoholikiem w takim szerszym 
rozumieniu - i zawodowym, i literackim -  
a brydż to jest hobby. Brydż to jest doda-
tek, który bardzo rozwija, przede wszystkim 
wyobraźnię. Zajmuję się także zawodowo 
kosmologią. Prowadzę z tego przedmiotu 
wykłady na politechnice. 
- Co byłoby dla Pana  największym 
nieszczęściem, jakie mogłoby się zdarzyć? 
- Brak możliwości pracy. Siąść w kapciach 
przed telewizorem - to jest dramat. 
- Kim lub czym chciałby pan być, gdyby 
nie był tym, kim jest? 
- Uważam swoje życie za zupełnie udane. 
Nie widzę powodów, żeby cokolwiek zmie-
niać. Poza literackim i zawodowym mam 
jeszcze życie, w którym od czasu do czasu 
„wchodzę w politykę”. Byłem Wojewodą 
Słupskim, Wojewodą Pomorskim, Sekreta-
rzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 
Wolę jednak być menadżerem i inżynierem 
niż politykiem. Polityka to świat bardzo 
odrębny - jeżeli mnie ktoś wyraźnie prosi 
o zaangażowanie się w określone działa-
nie, a potrafię to zrobić, to wtedy zgadzam 
się, ale to są epizody. Polityka nie jest mo-
im marzeniem. 
- Jaka jest Pana główna wada? 
Na pewno je mam, ale rzecz polega na tym, 
żeby ich nie eksponować. 
- Jacy są Pana ulubieni bohaterowie lite-
raccy? 
- W każdym okresie życia byli to inni bo-
haterowie. W młodości Winnetou, później 
Kmicic. Był taki moment, kiedy fascyno-
wała mnie twórczość Teodora Parnickiego, 
którego uważam za najlepszego polskiego 
pisarza historycznego. Powinien otrzymać 
Nobla. To był w pewnym sensie mój mistrz. 
Kiedy żył, mieliśmy dobry kontakt. Przeka-
zał mi zresztą swoją bibliotekę. Fascynacja 
bohaterami literackimi wiązała się z moimi 
możliwościami intelektualnymi. Kiedy były 
one na poziomie Winnetou, to był Winne-
tou, jak Kmicica - to Kmicic, jak Zorro - to 

Zorro, a jak Parnickiego - to Parnicki. Nie 
ma takich bohaterów na całe życie, nie 
wierzę w to. Nie można się fascynować 
w wieku dojrzałym bohaterami z młodości. 
Boleję nad tym, że dzisiaj się mniej czyta. 
Bohaterowie książkowi zostali zastąpieni 
postaciami z filmów i gier komputerowych. 
Niestety,  uczą oni pewnej agresji i nie tych 
wartości, których powinni uczyć. 
- Jacy są pana ulubieni bohaterowie życia 
codziennego? 
- Wzorami dla mnie są ludzie związani ze 
środowiskiem technicznym, którzy uczyli 
mnie organizacji pracy bezpośrednio na 
budowie. Są to bohaterowie zdarzeń cią-
głych, zdarzeń rozłożonych w czasie, więc 
musiałbym opowiadać ich życiorysy. 
- Czego Pan nie cierpi ponad wszystko? 
- Odwrotności tego, co cenię -  niepunktu-
alności, lenistwa, etc. 
- Jaka jest Pana dewiza życiowa? 
Ja ją formuję mniej więcej tak: z przeszło-
ści pamiętać rzeczy  najpiękniejsze, 
o przyszłości myśleć negatywnie i dać się 
teraźniejszości miło rozczarowywać. Zaw-
sze jestem pogodny, nie jestem w konflik-
cie z rzeczywistością. 

- Skoro mowa o teraźniejszości, nad czym 
Pan teraz pracuje? 
- Nad książką o Jadwidze i Jagielle. 
- Pana powieści są zgodne z aktualną wie-
dzą historyczną. Czy jest w nich dużo fik-
cji? 
- Fikcji jest bardzo dużo, ale inaczej rozu-
mianej. Na przykład, jak piszę, że  Piłat 
Poncjusz spotkał się z Jezusem i odtwa-
rzam ich dialog, to jest on fikcją literacką. 
Jeżeli przedstawiam spotkanie w Inowro-
cławiu Jadwigi z Wielkim  Mistrzem Krzy-
żackim -  to fakt, ale treść ich rozmowy to 
już fikcja literacka. My, ludzie współcześni, 
tak naprawdę postępujemy dokładnie tak 
samo, jak ludzie sprzed pięciu lub czterech 
tysięcy lat: miłość jest dalej miłością, przy-
jaźń – przyjaźnią, żądza władzy – żądzą 
władzy, nienawiść – nienawiścią. Jeżeli 
wiem, co się zdarzyło, to jestem w stanie 
odtworzyć, jakimi uczuciami kierowali się 
moi bohaterowie. Fascynuje mnie fakt, że 
na przykład Jadwiga była dziesięcioletnią 
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dziewczynką,  kiedy założyła koronę, dwu-
nastoletnią, kiedy wyszła za mąż za trzy-
dziestosześcioletniego mężczyznę. On nie 
znał w ogóle polskiego, znał litewski i sta-
roruski, ona w ogóle nie znała polskiego, 
znała łacinę, niemiecki i troszeczkę wę-
gierski. Przez dwa lata w ogóle ze sobą nie 
rozmawiali. Porozumiewali się tyko  tylko 
przez tłumacza. Ona - z niewielką do-
mieszką krwi Łokietka, ale tak naprawdę 
niezwiązana zupełnie z Polską, po raz 
pierwszy przyjechała do Krakowa, żeby 

założyć koronę. On - który Polskę znał 
jedynie z łupieżczych wypraw z braćmi. 
Zatem jak ta para, nagle stała się monar-
chami Polski? Gdyby dzisiaj młodzież za-
pytać, kto jest najważniejszym królem 
i królową, odpowiedzieliby, że Jagiełło 
i Jadwiga. Jak jednak doszło do tego, że 
stali się oni tak wybitnymi władcami? Cały 
czas poszukuję odpowiedzi. Śledzę ich całe 
życie. Materiały do książki zbieram już 
piętnaście lat.  
- Dziękujemy za interesującą rozmowę.

 

 
STUDNIÓWKA   2014 

 

 
 
 
Taka noc zdarza się tylko raz w życiu. Noc 
wypełniona tańcem, wspaniałą zabawą, 
noc, która ma być ostatnim szaleństwem 
przed egzaminem dojrzałości. Tegoroczny 
bal studniówkowy odbył się 17 stycznia 
w Restauracji Aureus. O godzinie 20:00 
pani Dyrektor przywitała maturzystów i 
maturzystki wraz z osobami towarzyszą-
cymi oraz grono pedagogiczne, które przy-

było, by razem z nami rozpocząć odlicza-
nie dni do matury. 
 „Poloneza czas zacząć” - roz-
brzmiała muzyka, eleganccy panowie po-
prowadzili swe damy w tanecznym koro-
wodzie. Na jego czele oczywiście znajdo-
wała się pani Dyrektor wraz z dumnym 
przewodniczącym Samorządu Uczniow-
skiego. Widać było, że próby poloneza 
okupione zostały wieloma godzinami sta-
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wiania tanecznych kroków, gdyż prezen-
tował się wspaniale. Nie zabrakło łez 
wzruszenia naszych rodziców, którzy przy-
szli obejrzeć ten wyjątkowy moment. 
 Emocje opadły, didżej zagrał 
pierwsze rytmy, wszyscy wyruszyli na 
parkiet. Każdy bawił się, jak umiał: w pa-
rach, solo i w kółeczku. Parkiet rozgrzał 
się do czerwoności. Grono pedagogiczne, 
które w szkole wydaje nam się poważne 
i zasadnicze, pokazało się z zupełnie innej 
strony. Pedagodzy tańczyli i bawili się tak, 
że trudno było rozpoznać, kto jest nauczy-
cielem, a kto uczniem.  Prowadzący zad-
bali, aby nikomu nie chciało się siadać do 
stołów. W imieniu pani Dyrektor zaprosili 
wszystkich uczniów do „zwiedzania świa-
ta” – wsiedliśmy więc do pociągu 
i tanecznym krokiem przejechaliśmy przez 
różne kraje Europy. 

 Nadszedł moment na prezentacje 
poszczególnych klas. Obejrzeliśmy cie-
kawe chwile z życia szkolnego, uwiecz-
nione przez cztery lata. Był to moment 
pełen wspomnień, które wywołały łzy 
wzruszenia i łzy radości. Przedstawiciele 
klas podziękowali słowami i kwiatami 
swoim wychowawcom za czteroletni trud 
włożony w naszą edukację i wychowanie. 
O północy na salę wjechał ogromny tort. 
Pierwsze symboliczne cięcie należało do 
pani Dyrektor. Po uzupełnieniu kalorii 
wszyscy znów ruszyli na parkiet. Zabawa 
trwała do białego rana. 
 Nasz pierwszy bal zapamiętamy 
długo. Z łezką w oku będziemy go wspo-
minać, oglądając zdjęcia wykonane przez 
niezastąpionego fotografa – pana Grzego-
rza Starzeckiego. Teraz pozostało nam już 
tylko wziąć się do nauki …  

 

       
 

maturzystka Ola 
 
 
 
 
ROZMOWA   Z   PANEM  MIROSŁAWEM  KOŚCIEŃSKIM  
 
 

12 lutego 2014r., w ramach realiza-
cji projektu współpracy ze Związkiem 
Literatów Polskich w Słupsku, odbyło się 
kolejne spotkanie ze słupskim literatem, 
panem Mirosławem Kościeńskim. Jest on 
wiceprezesem oddziału ZLP w  Słupsku, 
poetą, redaktorem zbiorów poezji, tłuma-
czem  utworów z języka ukraińskiego, 
absolwentem „Mechanika”.  W spotkaniu 

uczestniczyła klasa I l T. Autor ciekawie 
przedstawił swoje szkolne lata i z humo-
rem opowiedział o pasji literackiej. Spo-
tkanie z młodzieżą poprzedził wywiad 
przeprowadzony przez uczniów klasy II b 
T, Wilhelma Kanię i Bartka Wietraka. 
- Jaka jest główna cecha pana charakteru? 
- Może poczucie humoru. 
- Jaka jest pana główna wada? 
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- Czasami, jak się zapomnę, potrafię poje-
chać na drugi koniec Polski i przez tydzień 
nie wracać do domu. Spotykam się  

wówczas z moimi znajomymi, a znam wielu 
poetów, malarzy i rzeźbiarzy. 
- Jakie jest pana ulubione zajęcie? 
- Czytanie i pisanie. Lubię też dobrą mu-
zykę. Moim ulubionym zespołem jest Pink 
Floyd. Ich „Ciemniejszą stronę księżyca” 
mógłbym słuchać godzinami. Lubię także 
Hendrixa. Jako jeden z pierwszych miałem 
nagranie Woodstock. Ponieważ była to 
muzyka zakazana, słuchaliśmy jej w piw-
nicy. 
- O czym pan marzy? Jakie jest pana wy-
obrażenie  szczęścia? 
- Żeby drukowano poezje. Za „komuny” 
organizowano nam spotkania i mieliśmy 
z tego dochód. Wygrywaliśmy dużo kon-
kursów. Dzięki temu, ze względu na trudną 
sytuację rodzinną, w technikum i na stu-
diach, sam się utrzymywałem. Z tego okre-
su zapamiętałem wydarzenie, które zakoń-
czyło się dla mnie dotkliwym pobiciem. Z 

okazji piętnastolecia odbył się w Białogar-
dzie zjazd Korespondencyjnego Klubu 
Młodych Pisarzy. Z Koszalina przyjechała 
młoda pani - I sekretarz PZPR, nazywanej 
wówczas „przewodnią partią narodu”. 
Byliśmy na tej uroczystości z Leszkiem 
Bakułą i zaczęliśmy żartować. Wstałem i 
powiedziałem po rosyjsku: „Wszystkiego 
dobrego”. Nie minęło 10 minut, przyje-
chała milicyjna nyska i dostaliśmy „strasz-
ny łomot”. Siedzieliśmy w areszcie 48 go-
dzin. Był to rok 1976, w którym nastąpił 
podział województw. Słupsk został stolicą 
jednego z nich. Naszych włodarzy ten incy-
dent oburzył. Wstawili się za mną u rektora 
i dzięki temu nie wyrzucono mnie ze stu-
diów. 
- Co wzbudza w panu lęk? 
- Długie umieranie. Nie chciałbym, żeby 
ktoś musiał mnie pielęgnować.  
- Jakich cech szuka pan u ludzi jako przy-
jaciół czy współpracowników? 
- Humoru i spolegliwości. Według filozofa 
Tadeusza Kotarbińskiego, człowiek spole-
gliwy to człowiek, na którym można zawsze 
polegać.  
- Jacy są pana ulubieni bohaterowie lite-
raccy? 
- Są to bohaterowie najpiękniejszych ksią-
żek świata: „Mistrza i Małgorzaty” Mi-
chaiła Bułhakowa, „Sto lat samotności” 
Gabriela Garcii Márqueza i „Paragraf 
22” Josepha Hellera. 
- Czego pan nie cierpi ponad wszystko? 
- Plotkarstwa. Dużo może zrobić krzywdy. 
- Dar natury, który pan chciałby posiadać, 
to?  
- Dar uzdrawiania. 
- Czy ma pan może jakieś ulubione słowo? 
- Miłość. Nie na darmo nazywają mnie 
w gronie literatów „królem erotyki”.  
- Jeśli niebo istnieje, co chciałby pan usły-
szeć od Boga u bram raju? 
- Że mnie przyjmie. 
- Dziękujemy za interesującą rozmowę. 
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„MAM HAKA NA RAKA” 
 
 

„Mam Haka na Raka” to Ogólno-
polski Program dla Młodzieży, którego 
ideą jest zaangażowanie młodych ludzi w 
kształtowanie postaw dorosłych Polaków. 
Program skierowany jest do młodzieży ze 
szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej 
Polski, a jego nadrzędnym celem jest 
kształtowanie postaw prozdrowotnych 
poprzez edukację oraz oswajanie młodzie-
ży z tematem chorób nowotworowych. 
Autorzy programu przedstawiają koncep-
cję programu „Mam Haka na Raka” jako 
opartą na idei Think Global, Act Local 
(myśl globalnie, działaj lokalnie). Zgodnie 
z nią program aktywizuje młodzież do 
podejmowania działań w regionie, które 
mają swój wydźwięk w całym kraju. 
 Dlatego młodzi ludzie prowadzą 
działania edukacyjne wśród 
społeczności lokalnej i 
zachęcają do wykonywania 
badań profilaktycznych 
w kierunku wykrycia 
nowotworu. W finale 
programu projektują zaś 
kampanię społeczną, która 
będzie emitowana 
w mediach na terenie 
całego kraju. Takie 
aktywności stwarzają 
szansę na zmianę statystyk 
dotyczących zachorowań 
na choroby nowotworowe 
w Polsce. 
 Każda edycja 
programu poświęcona jest 
innemu nowotworowi. Na przestrzeni sze-
ściu lat zostały poruszone problemy takich 
raków, jak: piersi, szyjki macicy, prostaty, 
jelita grubego, płuc oraz nowotwór skóry - 
czerniak. Tegoroczna 7. edycja programu 
została poświęcona nowotworom układu 
chłonnego - chłoniakom. 
 Autorzy akcji na specjalnie przygo-
towanym portalu internetowym (mamha-
kanaraka.pl) przygotowują grupy do udzia-
łu, zamieszczając tzw. bazę wiedzy oraz 

informując o koniecznych działaniach do 
wykonania. Poniższe informacje pochodzą 
z portalu wiedzy programu „Mam Haka na 
Raka”. Chłoniaki są to choroby nowotwo-
rowe, w których następuje nieprawidłowy 
wzrost komórek układu limfatycznego 
(chłonnego). Podobnie jak inne nowotwo-
ry, chłoniaki są chorobą komórek organi-
zmu. Komórki w różnych częściach ciała 
działają w inny sposób, ale wszystkie na-
prawiają się i rozmnażają w ten sam spo-
sób. Komórki dzielą się w organizmie w 
sposób uporządkowany i kontrolowany. 
Jeśli jednak z jakiegoś powodu proces ten 
wymyka się spod kontroli i komórki za-
czynają dzielić się i wzrastać bez zacho-
wania jakiegokolwiek porządku, formując 
się w jedną lub więcej grup węzłów chłon-

nych, tworzą w ten sposób chłoniaka. 
Chłoniak wywodzi się z limfocytów i po-
wstaje w wyniku sekwencji zmian doty-
czących genów i białek w komórce. Chło-
niaki mogą umiejscawiać się w węzłach 
chłonnych i w każdej innej tkance oraz 
narządzie, co odróżnia chłoniaki od innych 
nowotworów. Układ chłonny człowieka 
jest zespołem komórek, tkanek, naczyń 
i narządów wyspecjalizowanych 
w rozpoznawaniu i eliminacji mikroorga-
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nizmów, struktur białkowych oraz komó-
rek obcych lub własnych, ale poważnie 
zmienionych. Jest częścią układu odporno-
ściowego, broniącego organizm między 
innymi przed infekcjami. Układ naczyń 
chłonnych ma charakter otwarty. Naczynia 
chłonne (limfatyczne) rozpoczynają się w 
przestrzeniach międzykomórkowych 
śródtkankowych, łączą się w naczynia o 
coraz większym świetle, prowadząc do 
węzłów chłonnych. W węzłach chłonnych 

płyn śródtkankowy zawarty w naczyniach 
(chłonka) ulega filtracji (wychwytywaniu 
antygenów - cząsteczek mogących wywo-
łać reakcje odpornościowe). Naczynia od-
prowadzające chłonkę z węzłów chłonnych 
łączą się w kolejne naczynia zbiorcze, któ-
re ostatecznie tworzą przewód piersiowy, 
mający ujście do żyły głównej górnej, 
gdzie chłonka wraca do układu krążenia 
krwi. Do narządów limfatycznych, oprócz 
wspomnianych węzłów chłonnych, należą 
także: grasica, migdałki, skupienia tkanki 

limfatycznej, śledziona oraz szpik kostny. 
Zasadniczą strukturą spełniającą funkcje 
układu chłonnego jest grudka chłonna (wy-
stępująca w węzłach chłonnych i innych 
narządach limfatycznych). W części cen-
tralnej grudki chłonnej znajduje się ośro-
dek rozmnażania grudki chłonnej, w któ-
rym limfocyty B po zetknięciu się z  
antygenem, na który są przygotowane za-
reagować, ulegają przemianie i podziałom 
komórkowym, a następnie przekształcaniu 

do komórek plazmatycznych wydzielają-
cych swoiste przeciwciała. 

Zespół Szkół Mechanicznych 
i Logistycznych w Słupsku – pod nazwą 
programową Mechanik 7 – już po raz trze-
ci bierze udział w tej akcji. Po raz drugi 
jednak uczennice klasy logistycznej Karo-
lina Cieplińska, Karolina Wietrak, Patrycja 
Humska i Natalia Mikulak stworzyły wła-
sną grupę. Liderką została w tym roku 
Karolina Cieplińska. Pomysł na promowa-
nie profilaktyki nowotworowej rozpoczę-
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łyśmy od skrupulatnego rozpoznania pro-
blematyki zagadnienia i rozeznania w ba-
daniach statystycznych, aby jak najlepiej 
wybrać grono odbiorców. Ponieważ każdy 
może zachorować, więc nasz program był 
dostępny dla każdego. Odwiedziłyśmy 
wiele słupskich przedszkoli, gdzie przed-
stawiałyśmy dzieciom – oczywiście w 
formie zabawy - jak należy prowadzić 
zdrowy tryb życia. Dzieciaki zaskoczyły 
nas swoją wiedzą w tej dziedzinie, za co 
otrzymały baloniki z logiem programu. 
Stwierdziłyśmy, że edukowanie takich 
małych pociech to sama radość. Kolejnych 
odbiorców - podobnie jak w latach ubie-
głych - znalazłyśmy w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Słupsku. Spotkanie 
przyjęte zostało z wielkim zainteresowa-
niem, zadawano nam mnóstwo pytań na 
temat chłoniaka i tego, co można zrobić, 
aby się przed nim obronić. Przede wszyst-
kim jednak zorganizowałyśmy prelekcje w 
naszej szkole, aby w najbliższym otocze-
niu zarówno młodzież, jak i nauczyciele 
byli świadomi zagrożeń oraz tego, jak 
można się przed zachorowaniem na chło-
niaka bronić. Lekcje okazały się wielkim 
sukcesem. Promowałyśmy również akcję, 
a także profilaktykę na terenach swoich 
miejscowości . Mieszkańcy byli zaskocze-

ni takim zaangażowaniem, ale bardzo do-
cenili nasz wkład pracy w realizację pro-
gramu. 
 Kulminacyjnym punktem programu 
był Ogólnopolski Dzień Hakowicza, który 
zorganizowałyśmy w sali wykładowej 
Słupskiej Szkoły Policji. Gościem specjal-
nym był dr n. med. Wojciech Homenda, 
który przedstawił wykład na temat: „Chło-
niak - nowy problem współczesnej onko-
logii”. Przygotowałyśmy również prezen-
tacje na temat zdrowego trybu życia i pro-
filaktyki. Słuchaczami byli uczniowie 
słupskich szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz członkowie Uniwersy-
tetu III wieku, działającego przy Akademii 
Pomorskiej w Słupsku. Towarzyszyły nam 
oczywiście media. Z zaangażowaniem 
pisali o nas w „Głosie Pomorza”, na porta-
lu „gp24.pl”, pojawiły się także relacje w 
stacjach radiowe „Fama”, „Radio Kosza-
lin”, „RMF MAXX”. 

Oczywiście jesteśmy bardzo 
wdzięczne za zaangażowanie wszystkich 
w promowanie profilaktyki nowotworo-
wej. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach 
akcja będzie kontynuowana przez uczniów 
naszej szkoły i stanie się tradycją szkoły. 

 
Karolina Wietrak

 
MIĘDZYNARODOWY    DZIEŃ   JĘZYKA   OJCZYSTEGO 

 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest świętem, które zostało ustanowione przez 

UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku 
pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania 
językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. 

Międzynarodowy Dzień  Języka Ojczystego ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako 
dziedzictwa kulturowego, ponieważ żyjemy w epoce wielkiego wymierania języków. Połowa spośród po-
nad 6,5 tys. języków, którymi mówi się na świecie, jest zagrożona wyginięciem. 

21 lutego po raz kolejny obchodzi-
liśmy w naszej szkole Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. W ramach ob-
chodów tego święta został przeprowa-
dzony konkurs ortograficzny, następnie 

odbył się konkurs literacki i przedstawienie 
pt. „Korniszonka” oraz konkurs filmowy.  
 Konkurs ortograficzny przebiegał 
w trzech etapach. Jego organizacją zajęła 
się pani Agata Muraszko. Do udziału w 
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konkursie zgłosiło się wielu chętnych, ale 
rywalizować w tej trudnej dziedzinie mogli 

tylko najlepsi. Mistrzami ortografii zostali: 

 
I miejsce:  Dominik Łata - kl. II b T,   Daniel Kuchniak - kl. III e Z, 
II miejsce:  Dominik Koniuk - kl. I c T,  Patryk Szamatowicz - kl. II s Z, 
III miejsce:  Damian Gałęzowski - kl. I a T, Marcin Odziemczyk - kl. II s Z. 
 
 
 W konkursie literackim zmagały 
się klasy: IV u T z IV l T i III a T z III l T. 
Zadaniem uczniów było odgadnięcie tytułu 

i autora znanej lektury, przedstawionej 
w zabawnej, humorystycznej scence.  

 
 
 
Scenki zaprezentowali następujący 
uczniowie: Natalia Iwaniak, Anna Mar-
kowska i Dominika Wilkos z klasy IV l T, 
Rafał Lemańczyk i Mateusz Stefanek 
z klasy III b T, Angelika Filipowska, Karo-
lina Arcisz i Patrycja Grąziel z klasy II u 
T. Nad przebiegiem i całością konkursu 
czuwały panie: Anna Twardowska i Mał-
gorzata Damaszk.  
 W czasie konkursu uczniowie 
świetnie się bawili. Ci, którym udało się 
odgadnąć zagadkę literacką, otrzymywali 
drobne upominki, ale tak naprawdę ko-
rzyść z udziału w imprezie odnieśli wszy-
scy uczestnicy. Znana maksyma: „Uczyć, 
bawiąc” sprawdziła się w stu procentach. 
 Kolejny punkt programu przygoto-
wali uczniowie klasy I l T (Michał Bańka, 

Łukasz Łuciow, Aleksander Powierża, 
Aleksandra Marek, Małgorzata Janiszek, 
Mateusz Piechulski, Agnieszka Dobosz, 
Igor Czaja, Piotr Wierzchowski, Dawid 
Jurkowski) pod kierunkiem pani Iwony 
Chwedczuk-Lesiak oraz pana pedagoga 
Dariusza Warmbiera. Było to przedstawie-
nie zapowiadane plakatami od dłuższego 
czasu, dlatego wszystkich bardzo zaintry-
gowało. Cała społeczność „Mechanika’ 
chciała się dowiedzieć, kim jest tytułowa 

-ka. 
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 Mimo że inscenizacja była utrzy-
mana w formie lekkiej i zabawnej, przez 
widzów została odczytana właściwie. Je-
den z uczniów klasy zawodowej powie-
dział: 
 
To przedstawienie miało na celu ukazać, 
co alkohol może zrobić z człowiekiem. Pi-
cie alkoholu to nie zabawa, trzeba uważać, 
bo pod jego wpływem można popełnić róż-

ne głupstwa, np. kraść, włamywać się do 
czyjegoś domu. Przedstawienie pokazy-
wało również, że nie wolno wywyższać się 
nad innych ludzi, nie można kłamać ani 
wykorzystywać innych. W ogóle takie sytu-
acje nie powinny mieć miejsca. No i ogól-
nie chodzi o to, aby myśleć racjonalnie 
i nie pozwolić sobą manipulować. 
 

 

 
 
 Obchody Dnia Języka Ojczystego 
zakończył konkurs filmowy pod hasłem 
„Kochamy polskie seriale. Tym razem 
skierowany on był do uczniów klas pierw-
szych.  

Odświętny charakter obchodów 
podkreślał wystrój szkoły utrzymany 
w kolorach białym i czerwonym. Na kory-
tarzu na parterze pojawiła się gazetka po-

święcona słupskim literatom. Korytarz na 
pierwszym piętrze wyglądał jak galeria 
sztuki dzięki plakatom filmowym. Plakat 
wykonany przez uczniów zapraszał do 
udziału w konkursie filmowym. Dzień 
Języka Ojczystego okazał się dniem bardzo 
udanym. 
 

Krystian Niewęgłowski
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KĄCIK WYCZESANYCH 

.  

 

Do mody powracają, nieco wyparte 
przez romantyczne fale, loki. Wiosną będą 
się doskonale prezentować na blond wło-
sach. Taka fryzura świetnie wygląda 
w połączeniu ze świeżymi kolorami wio-
sny, na przykład błękitem, soczystą ziele-
nią czy kolorem żółtym i pomarańczowym. 
Można także zapleść warkoczyki lub upiąć 
na głowie tak zwane ślimaczki, dzięki 
czemu włosy będą ładnie podkręcone. In-
nym ciekawym i szybkim sposobem na 
stworzenie burzy loków i zwiększenie ob-
jętości fryzury jest użycie gąbki do two-

rzenia koka. Cienkie warkoczyki można 
przytwierdzić za uchem wsuwką lub spiąć 
z resztą włosów w luźny kok z tyłu głowy. 
Bardzo ciekawie wyglądają także luźne 
warkocze zachodzące na czoło. W takim 
wypadku należy włosy zaczesać na jeden 
bok, a na grzywce zapleść warkocz, który 
zostanie przypięty spinką z tyłu głowy. 
Ważne jest, by warkocz nie był zapleciony 
zbyt ściśle i prezentował naturalne piękno 
urody kobiety. 

Karolina Jachman 

 
 
 
 
 
 
 


