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MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  JĘZYKA  OJCZYSTEGO 

Skąd się wziął Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego? 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dzie-
dzictwa Językowego) to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ono usta-
nowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Jego data upamiętnia wydarzenia 
w Bangladeszu, gdzie w 1952 r. zginęło pięciu studentów podczas demonstracji, 
w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowe-
go. Według UNESCO, od 1950 r. zaniknęło 250 języków, a niemal połowa z 6000 
języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności języ-
kowej jako dziedzictwa kulturowego. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

W dniu 21 lutego 2012 r. obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego po raz 
czwarty. Pierwszy raz zorganizowaliśmy ten dzień 
12 grudnia 2008 r. pod nazwą Dzień Języka Pol-
skiego. Wypracowany wówczas schemat obchodów 
święta jest kontynuowany do dnia dzisiejszego. 
Podczas pierwszych czterech godzin lekcyjnych 
uczniowie wzięli udział w „maratonie” - czytali 
fragmenty epopei Adama Mickiewicza pt. „Pan Ta-
deusz”. W każdej klasie wybrano najlepiej czytają-
cego ucznia do finału konkursu. Uroczystość rozpo-

częła się na piątej godzinie 
lekcyjnej przedstawieniem 
wierszy poetki i noblistki 
Wisławy Szymborskiej. Na-
stępnie pani Iwona Chwed-
czuk-Lesiak przeprowadziła 
wywiad z panią Katarzyną 
Nazaruk, która niedawno wydała własny tomik 
wierszy zatytułowany „Żona Beduina”. Odbyło się 
także wręczenie nagród związanych z konkursem 
ortograficznym. Jego poziom był bardzo wyrówna-
ny. Mistrzem ortografii została Angelika Popowycz 
z klasy II u T, II miejsce zajął Michał Garczyński 
z kl. III l T, a III miejsce Krzysztof Kuza z kl. IVbT. 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
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Po wręczeniu nagród przeprowadzono finał wcze 

śniej wspomnianego konkursu czytania. I tak I miej-
sce zajęła Karolina Idzikowska z kl. III b T, II miej-
sce Karolina Śledź z klasy III u T oraz III miejsce 
Aleksandra Droździńska z klasy II u T. Kolejny 
punkt programu miał na celu przypomnienie wia-
domości z lektur obowiązkowych. Uczniowie przy-
gotowali inscenizacje w formie  zagadek - każdy 
mógł wziąć udział w zabawie. Tę część konkursu 
poprowadziła pani Anna Twardowska. Ostatnią 
atrakcją tego spotkania była rywalizacja między 
klasami w konkursie orograficznym. Każda klasa 
wytypowała po dwóch reprezentantów z klasy, któ-

rych zadaniem było wykonanie VII zadań. Najlepsza 
okazała się klasa II l T, wygrywając jednym punk-
tem z klasą II u T i chłopcami z klasy II c T. Pani 
Iwona Chwedczuk-Lesiak, organizatorka tej części 
imprezy, oceniła uczniów z klasy II c T jako naj-
szybszych. 

Wszyscy, którzy włożyli swój wkład w to, 
aby Dzień Języka Ojczystego mógł się odbyć, mogą 
czuć satysfakcję, ponieważ była to impreza bardzo 
udana i atrakcyjna. Organizatorom i uczestnikom 
serdecznie dziękujemy.  

Marcin Machelski kl. III c T   

XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 8 stycznia 2012 roku już po raz XX odbył się 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
w tym roku pod hasłem: Gramy z pompą! Zdrowa 

mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli 
zbiórka na zakup najnowocześniejszych urzą-
dzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cu-
krzycą. Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka pu-
bliczna, organizowana przez Fundację Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyj-
nie w drugą niedzielę stycznia każdego roku.  
 Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się 
w tę szlachetną akcję. 5 stycznia 2012 roku na sali 
gimnastycznej miał miejsce, zorganizowany przez 
uczniów przy współpracy z nauczycielami, szkolny 
Finał WOŚP.  
 Uroczystość rozpoczęła się pokazem rzutów 
do kosza, wykonanym przez ucznia naszej szkoły – 
Szymona Długosza, grającego w drużynie Energa 
Czarni Słupsk oraz jego kolegę z zespołu – Patryka 
Przyborowskiego. Z zawodnikami przybył również 
menager zespołu. Koszykarze chętnie prezentowali 
swoje umiejętności, pozowali do zdjęć i rozdawali 
autografy. Przeznaczyli ponadto na aukcję plakat, 

piłki oraz swoje zdjęcia. Duża ilość gadżetów 
wzbudziła niemałe emocje wśród uczniów „Mecha-
nika”.  
 Kolejnym punktem programu była sprzedaż 
kuponów na niewiedzę i wykrętów. Wiele osób 
i klas czeka na tę możliwość przez cały rok! Trzeba 
przyznać, że w tym roku uczniowie „przeszli sa-
mych siebie”, ponieważ padły rekordowe sumy za 
wykręty. Moim zdaniem zawdzięczamy to również 
rewelacyjnie prowadzonej licytacji. Bez wątpienia 
był to największy plus tegorocznego szkolnego fina-
łu. Na licytację2 przeznaczone były także karykatu-
ry nauczycieli, wykonane prze uczniów naszej szko-
ły. Wiele frajdy sprawiło uczniom odgadywanie, kto 
na jakiej karykaturze się znajduje.;)  
 Zachwyt wśród damskiej części publiczności 
wzbudził występ grupy tancerzy breakdance. Chłop-
cy pokazali duży wachlarz swoich niesamowitych 

umiejętności, ale to jednak na wspomnienie naj-
młodszego B-boya na mojej twarzy pojawia się 
uśmiech.;) Męska część publiczności nie mogła czuć 
się poszkodowana, ponieważ specjalnie dla nich 
swój występ zaprezentowała grupa tancerek hip-
hopowych z zespołu „Przyjaźń”.  
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 Miłośnicy muzyki rockowej 
mieli okazję posłuchać debiutują-
cego podczas finału szkolnego ze-
społu rockowego. Gratuluję debiu-
tu i życzę dalszych sukcesów.;) 
Jestem pełna podziwu dla Arkadiu-
sza Osińskiego, który odważył się 
wyjść na scenę i solo, tylko w to-
warzystwie gitary, zaprezentować 
dwa utwory z repertuaru Stanisła-
wa Soyki i Budki Suflera. Na za-
kończenie uczennice klasy 3vT 
przygotowały pokaz mody i fryzur 

karnawałowych. Tym pozytywnym 
akcentem zakończyliśmy tegoroczny 
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.  
 Po podliczeniu wszystkich 
środków finansowych, uzyskanych ze 
sprzedaży kuponów na niewiedzę, li-
cytacji i puszek, okazało się, że w tym 
roku w naszej szkole padł rekord – 
zebraliśmy w sumie 2 409 zł, którymi 
wspomożemy fundację Jurka Owsiaka. 
Siema!    Alicja 
 

 

Breakdance to nasza pasja, to nasze całe życie 
– wywiad z tancerzami grupy „Haribo Crew”

Dnia 17 lutego przedstawiciele gazetki 
szkolnej, Asia Majka i Patryk Gościłowicz, prze-

prowadzili wywiad z tancerzami grupy ,,Haribo 
Crew". Spotkanie zorganizowała opiekunka zespołu 
redakcyjnego – pani Małgorzata Damaszk. W wy-
wiadzie wzięli udział czterej tancerze z naszej szko-
ły: Michał Waseńczuk z kl. III b T, Marcin Głowac-
ki z kl. I u T, Dawid Łukowski  z kl. I c T i Mateusz 
Grabowski z kl. II e Z. Najdłużej z nich tańczy Mi-
chał, bo około 6 lat, nieco mniej Marcin – 4 lata, 
krócej Dawid - 2 i pół roku, natomiast Mateusz za-
ledwie 6 miesięcy. Z rozmowy z nimi dowiedzieli-
śmy się, że tancerze tańczą grupowo bądź indywi-
dualnie, zależnie od rangi oraz rodzaju zawodów. 
Mateusz rozpoczął swoją przygodę z tańcem od 
uczęszczania na kursy taneczne w Grosinie, tam 
zaczął się wyróżniać i trafił do zespołu Haribo 
Crew. Nietypowo swoją przygodę rozpoczął Marcin, 
a mianowicie otrzymał zaproszenie na portalu 
,,Nasza-klasa" od trenera słupskiego zespołu tanecz-
nego. Jak twierdzi, w tym rodzaju tańca może się 
spełnić. Uważa, że wymaga on od niego o wiele 
większej sprawności niż inne rodzaje tańca czy dys-

cypliny sportowe. Dawid, podobnie jak Mateusz, 
rozpoczął swoją przygodę z tańcem od brania udzia-
łu w kursach tanecznych w Damnicy. Po pewnym 
czasie przeniósł się do szkółki Haribo Crew. Michał 
inspirację zaczerpnął od swojej siostry, która rów-
nież tańczyła. Wcześnie rozpoczął przygodę z tań-
cem, chciał spróbować czegoś innego niż jego ró-
wieśnicy. Gdy z podstawówki przeszedł do gimna-
zjum, z plakatu na korytarzu dowiedział się o zaję-
ciach w szkółce tanecznej i postanowił skorzystać 
z zaproszenia.  
Patryk Gościłowicz: - Co czuliście przed pierwszymi 
zawodami? 
Marcin Głowacki: - Strach, strach  przed pierwszy-
mi zawodami jest zawsze. Ogarnia mnie paraliż. 
Michał Waseńczuk: - Stres jest zawsze, a jeszcze 
większy, jak trafisz na kogoś mocniejszego niż ty. 
Pierwsze zawody są zapoznawcze, później jest już 
lepiej. Zaczynamy poznawać ludzi, na zawodach 

panuje ,,pełna kulturka". Dziwne uczucie jest, gdy 
patrzy się na profesjonalistów. Chcesz być kimś ta-
kim jak oni. 
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Największym dorobkiem może pochwalić się Mi-
chał. Pierwszy sukces odnosił, uczestnicząc w za-
wodach o wysokiej randze – IV Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca w Sławnie w roku 2010 – zajął II 
miejsce, zaś największą imprezą taneczną okazały 
się zawody pod hasłem ,,Taniec kontra Taniec" 
w Koszalinie oraz zawody w Rzepinie - ,,Bitwa 
o Rzepin". Młodzi tancerze twierdzą, że każde za-
wody są na wysokim poziomie. Wszyscy czterej pla-
nują w przyszłości otworzyć szkółki taneczne 
i, oczywiście, wygrywać w największych zawodach. 
Mówią: breakdance to nasza pasja, to nasze całe 
życie.  
M. D.:- Jakie jest wasze zdanie na temat programu 
,,Mam talent"? 
- Jest on robiony dla pieniędzy, nam nie o to chodzi. 
Każdy B-boy jest inny i nawet ludzie, którzy stracili 
nogę, dalej tańczą. W tym tańcu nie ma rzeczy nie-
możliwych, a kontuzje są nieuniknione. Chcemy 
mieć swój wkład w rozwój kultury tańca w Polsce. 
Breakdance się w ostatnich latach bardzo rozsławił. 
Ćwiczy go bardzo wiele osób i wymyśla ciągle coś 
nowego. Ci najlepsi najpierw robią TRICKI, a póź-
niej dopiero je nazywają. Jest to jakby kradzież 
z innych tańców i sztuk walki.  
P. G.:- Czy już ktoś przeprowadzał z wami wywiad? 

M. G.: - Tak. Dziennikarka z Kanału 6. Moje pierw-
sze słowa przed kamerami to : ..y..y..y.., ale dalej to 
już dobrze poszło. 
M. D.: - Życzymy dalszych sukcesów. Jesteście 

wspaniali!  
Na koniec wywiadu odbyła się sesja fotogra-

ficzna. Zdjęcia figur tanecznych pokazanych przez 
tancerzy świadczą o ich niezwykłym talencie 
i profesjonalizmie.  

Asia Majka, Patryk Gościłowicz 

MAM  HAKA  NA  RAKA

„MAM HAKA NA RAKA” to ogólnopolski 
program dla młodzieży, który został opracowany 
z myślą o budo-
waniu świado-
mego zdrowot-
nie społeczeń-
stwa obywatel-
skiego. Program 
skierowany jest 
do uczniów szkół 
ponadgimna-
zjalnych. Jed-
nym z jego nad-
rzędnych celów 
jest kształtowa-
nie postaw 
prozdrowotnych 
poprzez umie-
jętną edukację 
i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotwo-
rowych. Koncepcja Mam Haka na Raka oparta jest 
na idei Think Global, Act Local (myśl globalnie, 
działaj lokalnie). W myśl tej zasady, program akty-
wizuje młodych Polaków i zachęca ich do prowa-
dzenia działań profilaktycznych wśród lokalnych 
społeczności. Zarówno działania na poziomie lokal-

nym, jak i ogólnopolska kampania społeczna, opra-
cowana przez uczestników i emitowana po każdej 

edycji, mają szansę real-
nie przyczynić się do 
zmiany statystyk zapa-
dalności i umieralności 
na choroby nowotworo-
we w Polsce, wspierając 
tym samym Narodowy 
Program Zwalczania 
Chorób Nowotworo-
wych. Program wnosi 
nową jakość do polskiej 
ochrony i promocji 
zdrowia, w sposób natu-
ralny wykorzystując po-
tencjał młodego pokole-
nia – m.in. siłę perswa-
zji, niekonwencjonalny 

sposób myślenia czy potrzebę aktywnego współtwo-
rzenia otaczającej rzeczywistości. Program, reali-
zowany równolegle do roku szkolnego, ma charakter 
cykliczny. Każda z edycji dedykowana jest innemu 
nowotworowi.  

W poniedziałek, 20 lutego, odbyła się V edy-
cja Ogólnopolskiego Programu ''MAM HAKA NA 
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RAKA”. Happening poświęcono ostrzeganiu przed 
rakiem jelita grubego. Uczniowie między innymi 
z klas I l T i I u T wraz z panią Anną Kreft z balo-
nami, ulotkami i transparentami przeszli ulicami 
Słupska: Wojska Polskiego, J. Tuwima, S. Starzyń-
skiego. Byliśmy w słupskim Ratuszu po to, by 
przedstawić program wiceprezydentowi Słupska, 
panu Krzysztofowi Sikorskiemu. Zostawiliśmy 
w Ratuszu trochę ulotek i ruszyliśmy dalej. Wstąpi-
liśmy również do GH Podkowa i do Galerii Słup-
skiej, ale zostaliśmy poproszeni o wyjście, ponieważ 
nie posiadaliśmy pozwolenia na tego typu akcję i nie 
mogliśmy tam rozdawać ulotek promujących zdro-
wy styl życia. Ludzie, którzy dostawiali broszurki, 
z zaciekawieniem czytali ich zawartość, ale byli też 
i tacy, którzy brali je i zaraz wyrzucali do kosza lub 
po prostu dziękowali i ich nie chcieli. Następnie 
udaliśmy się na Uniwersytet III wieku i do Akade-
mii Pomorskiej po to, aby również studenci wiedzie-
li, że na raka jelita grubego choruje coraz więcej 
Polaków. W środę, 22 lutego, odwiedziliśmy Szkołę 
Policji, aby przedstawić ten program ponad trzystu 
słuchaczom. 

Wszystkie te działania podjęliśmy po to, że-
by ostrzegać ludzi i uświadamiać im potrzebę troski 
o własne zdrowie, ponieważ nowotwór jelita grube-
go zajmuje II miejsce na liście zachorowań w Polsce 
i, według statystyk, zachorowalność na niego będzie 
rosła. Jest też jedynym nowotworem przewodu po-

karmowego, w którym możliwe jest prowadzenie 

badań przesiewowych, a w konsekwencji zmniej-
szenie umieralności. Indywidualizacja postępowania 
pozwala zwiększyć skuteczność leczenia i minimali-
zować działania niepożądane. Wydłużenie przeżyć 
wieloletnich u chorych zawdzięczamy wprowadze-
niu nowych leków cytotoksycznych oraz ukierun-
kowanych molekularnie, lepszemu doborowi cho-
rych do leczenia, wielodyscyplinarnej strategii po-
stępowania oraz postępom w leczeniu chirurgicz-
nym zmian przerzutowych, zwłaszcza wątroby.  

Aleksandra Orzechowska 

 
 
 
 
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka
 Kubuś Puchatek to postać z literatury dzie-
cięcej stworzona 14 października 1926 roku przez 
brytyjskiego pisarza A. A. Milne'a. 
 Podobnie jak wiele innych postaci z książek 

Milne'a, Kubuś Puchatek został nazwany imieniem 
jednej z zabawek Christophera Robina Milne'a, syna 
pisarza. 
 Najstarsze i wciąż najbardziej popularne 
tłumaczenie obu Kubusiów jest autorstwa Ireny Tu-
wim. Istnieje też nowszy przekład Kubusia, pod 
tytułem Fredzia Phi-Phi, autorstwa Moniki Adam-
czyk-Garbowskiej.  Kontrowersyjny przekład tytułu 
uważany jest przez jego zwolenników za bliższy 
oryginałowi: Winnie to imię niedźwiedzicy z lon-
dyńskiego zoo, którą, zgodnie z oryginalnym wstę-
pem do książki, lubił odwiedzać Christopher Robin 
Milne, syn autora książki. 
 Przygody Kubusia Puchatka doczekały się 
wielu ekranizacji i adaptacji teatralnych. Obecnie 
prawa wydawnicze do książek o Kubusiu posiada na 
całym świecie The Walt Disney Company, który 
także zarejestrował jego wizerunek i imię jako znak 
towarowy w wielu krajach świata. Firma Disney 
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strzeże tego wizerunku i swoich praw autorskich do 
tego stopnia, że wymaga zezwolenia na użycie go na 
prywatnych stronach www i w adaptacjach teatral-

nych. W Polsce tłumaczenie Ireny Tuwim podlega 
ochronie prawno-autorskiej jako odrębny utwór.

23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych 
 Opakowania foliowe i plastikowe występują 
w naszym życiu na każdym kroku. Ich ciągle zwięk-
szająca się popularność sprawia, iż tego rodzaju 
opakowania przeniknęły w zasadzie w każdą sferę 
naszego życia. Według badań opinii publicznej, 
80% populacji uważa, że opakowania z tworzyw 
sztucznych są niezbędne do zachowania dzisiejszego 
standardu życia. 
 Każdy kraj rozwijający swoją gospodarkę 

jest skazany na opa-
kowania z tworzyw 
sztucznych. Pewne 
jest także i to, że 
efektem tego są coraz 
większe pokłady za-
legających śmieci 

pochodzących z porzuconych plastikowych opako-
wań - folii spożywczych, worków i reklamówek 

jednorazowych i wielorazowego użytku. To, 
w jakiej ilości będą one zalegać, zanieczyszczając 
środowisko, zależy zarówno od polityki państwa, 
jak i od świadomości ekologicznej każdego czło-
wieka. 
 Problemem zatem nie wydaje się ilość 
i popularność opakowań foliowych i plastikowych 
na rynku, a ich możliwość recyklingu. W Polsce 
ponad 80% odpadów z tworzyw sztucznych, pocho-
dzących od konsumentów, trafia na wysypiska, 8% 
tego rodzaju śmieci jest spalanych, a tylko 7% prze-
twarzanych ponownie. Na alarm biją ekolodzy. Przy 
tak silnej dominacji opakowań foliowych na wysy-
piska trafia tysiące ton wyrzuconych torebek folio-
wych, które nieprzetworzone mogą zalegać tam na-
wet 400 lat. W samej Warszawie dziennie jej miesz-
kańcy zużywają około 1,8 mln torebek foliowych. 
Większość z nich trafia na wysypiska. 

31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania
 Przytulanie - to najlepsza forma dziękowania 
za obecność. 
 Człowiek potrzebuje kontaktu z drugim 
człowiekiem, bliskości i przytulania od urodzenia aż 
do ostatnich chwil swojego życia. Jest to jedna 
z najważniejszych naszych potrzeb. Łączy się z po-
trzebą miłości, przynależności i akceptacji. Dodaje 
nam sił do życia, wyzwala uśmiech i czułe słowa. 
Daje zadowolenie i radość. Wpływa na dobre samo-
poczucie i zdrowie. Pomaga w realizacji marzeń. 

Czujemy się szczęśliwi i do-
cenieni. Spełniamy się. Ma-
my potrzebę najzwyczajniej 
w świecie po prostu przytulić 
się. 
 Otwierajmy się na 
bliskie nam osoby, przytu-
lajmy się, wyrażajmy naszą 
wdzięczność za to, że są.

4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
 Wskazówek, jak zapobiegać nowotworom 
dzięki zmianie stylu życia, jest wiele. Oto niektóre 
z nich: 
1.Bądź tak szczupła/y, jak to tylko możliwe, bez 
wpadania w niedowagę. 
2. Bądź aktywna/y fizycznie przez przynajmniej 30 
minut dziennie. 
3. Uniknij słodzonych napojów i żywności wysoko-
kalorycznej, zwłaszcza ubogiej 
w błonnik, a bogatej w tłuszcze i do-
datkowy cukier. 
4. Jedz jak najwięcej warzyw, owo-
ców i roślin strączkowych. 
5. Unikaj częstego spożywania czer-
wonego mięsa, jak wołowina, wie-
przowina i jagnięcina, a także wszel-
kiego rodzaju mięs przetworzonych. 

6. Jeżeli pijesz alkohol, ogranicz jego dzienne spo-
życie do dwóch drinków w przypadku mężczyzn 
i jednego w przypadku kobiet. 
7. Ogranicz spożycie słonej i przetworzonej żywno-
ści. 
8. Nie używaj suplementów diety i witamin w celu 
ochrony przed nowotworami. 
9. Dla matek: karm swoje dzieci piersią do szóstego 

miesiąca, a następnie 
zacznij wprowadzać 
inne płyny do ich die-
ty. 
10. Jeżeli chorowa-
łaś/eś na nowotwory, 
przestrzegaj zaleceń 
lekarzy i diety zapo-
biegającej nawrotom 
choroby. 
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17 lutego – Dzień Kota 
 Kot - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka 
z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych. Przez ludzi ceniony 
jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do niszczenia 
szkodników. Koty zostały udomowione około 9500 lat temu i są 
obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. 
Gatunek prawdopodobnie pochodzi od kota nubijskiego, przy czym 
w Europie krzyżował się ze żbikiem. 

Emocje 
Stan emocjonalny kota można odczytać, obserwując 
jego zachowanie. 
 Ogon kota, oprócz pomagania mu w utrzy-
maniu równowagi w chodzeniu na wąskich po-
wierzchniach, sygnalizuje również nastrój zwierzę-
cia. Ogon ustawiony na wprost oznacza, że kot jest 
spokojny. Ogon uniesiony pionowo do góry oznacza 
chęć kota do zabawy. Gdy zwierzę macha ogonem, 
oznacza to, że jest zdenerwowane, czyli inaczej niż 
jest to w przypadku psa. Machanie końcem ogona 
oznacza zainteresowanie, a jeżeli kot stoi przy tym 

na ugiętych łapkach – podniecenie. Kiedy kot ma 
lekko najeżone włosy na karku i napuszony ogon, 
jest poważnie zaniepokojony lub zdenerwowany 
sytuacją. Będąc rozdrażnionym, może zaatakować 
innego osobnika. Kot uwielbia pogoń za szybko 
poruszającymi się przedmiotami i wchodzenie na 
drzewa, z których jednak z trudem schodzi. Świetnie 
też potrafi bawić się sam. Z powodu braku gryzoni 
(np. w mieszkaniu, w mieście), aby zaspokoić swój 
instynkt łowiecki, poluje na owady, zwłaszcza lata-
jące.      Gaba&Siwa 

RATUJMY FOKI 
 Każdego roku na całym świecie zabijanych 
jest kilkaset tysięcy fok i foczych szczeniąt. Część 
z nich jest nadal świadoma podczas obdzierania ze 
skóry, doświadcza zatem niewyobrażalnego cierpie-
nia. Polska była jednym z głównych importerów 
foczych skór, więc głos Polaków w tej sprawie jest 
bardzo ważny! W 2004 roku do Polski trafiło aż 

24.000 foczych skór! 
Dzięki kampanii 
prowadzonej przez 
wiele organizacji na 
całym świecie udało 
się wprowadzić za-
kaz importu produk-

tów pochodzących z polowań na foki do UE, ale 
nadal potrzebna jest presja na rządy krajów, w któ-
rych polowania mają miejsce. 

WESOŁY ŻYWOT FOKI 
 Foki to zwierzęta wodno – lądowe. Podczas 
gdy na lądzie są ociężałe i niezaradne, w wodzie 
okazują się być wspaniałymi pływakami. Są szyb-
kie, zwinne i zdolne do rozmaitych akrobacji. Nur-
kując, pozostają pod wodą zwykle do 10 minut. 
Śpią, unosząc się na powierzchni wody, pod wodą 
lub wylegują się na lądzie. 
 W roku 2005 zabito dla futra ponad 317 ty-
sięcy fok, co oznacza, że od rozpoczęcia polowań 
zabito już prawie MILION fok! 

Znaczną część fok obdziera się ze skóry „ŻYWCEM”!
 W 2001 roku niezależna grupa ekspertów 
weterynarii przeprowadziła sekcje ciał fok na miej-
scu polowania. W 42% przypadków orzeczono, że 
uszkodzenia czaszek są zbyt małe, by zagwaranto-
wać nieprzytomność zwierzęcia w trakcie odskórza-
nia. 

 97% fok zabitych podczas komercyjnych 
polowań miało mniej niż 3 miesiące, a większość 
z nich poniżej jednego miesiąca. Wiele foczych 
szczeniąt nie zjadło jeszcze „prawdziwego” posiłku 
ani nie wykąpało się po raz pierwszy w morzu, po-
nieważ zostały zabite. 
 „Wszyscy oni starają się usprawiedliwić 
swoje okrucieństwo, mówiąc, iż taki jest zwyczaj. 
Lecz zbrodnia nie przestaje być zbrodnią dlatego 

tylko, iż ją wielu popeł-
nia.” 
Alcyone Krishnamurti  

 
Gaba&Siwa 
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Jak dbać o skórę i włosy jesienią i zimą? 
 Słońce niszczy naturalny płaszcz ochronny naszej skóry i wysusza włosy. Skóra zaczyna się łusz-
czyć, wiotczeć, pojawiają się na niej posłoneczne przebarwienia i zmarszczki. Włosy łamią się, wypadają, 
brak im sprężystości i blasku. Dbajmy zatem o poprawienie naszego wyglądu, by zima, która jest dużym 
obciążeniem dla organizmu, nie była naszej urodzie aż tak straszna.  

Złuszczać, nawilżać, odżywiać 
 Gabinety kosmetyczne polecają zabiegi regeneracyjne na twarz i ciało, które mają na celu nawilżenie 
i odżywienie skóry. Indywidualnie dopasowana pielęgnacja do potrzeb konkretnej skóry to prawie gwaran-
cja skuteczności. Zabiegi wykonywane w zaciszu domowym, choć ustępują ofercie salonowej intensywno-
ścią i zasięgiem działania (aparatura potrafi zdziałać cuda!), mogą być ich wartościowym wsparciem lub 
tańszą, choć mniej luksusową, wersją. Od naszej systematyczności zależy, jaka będzie ich efektywność.  

Po pierwsze - peeling 
 Pierwszym krokiem w pielęgnacji domowej powinien być peeling, który złuszczy obumarły naskó-
rek. Dzięki temu kosmetyki nawilżające lepiej będą się wchłaniać.  
Do ścierania naskórka ciała można wykorzystać np. sól morską, cukier trzcinowy, mieloną kawę lub płatki 
owsiane. Do skóry twarzy, szyi i dekoltu lepsze będą gotowe, delikatniejsze w działaniu peelingi enzyma-
tyczne.  

Po drugie - nawilżanie 
 Drugi krok to nawilżanie. Dobrze nawodniona skóra jest gładka, jędrna, wolniej się starzeje i staje 
się bardziej odporna na czynniki atmosferyczne. Salony kosmetyczne oferują zabiegi m.in. na bazie alg 
morskich, miodu, masła shea, kolagenu. W domu należy pamiętać o smarowaniu ciała balsamem nawilżają-
cym po każdej kąpieli. Na noc lepiej używać kremów odżywczych. 

Gaba&Siwa 

 
 
 
 
 
 
 Closterkeller to polska grupa muzyczna 
wykonująca rock gotycki. Powstała 1 stycznia 1988 
roku w Warszawie z inicjatywy muzyków Przemy-

sława Guryna, Jacka Skiruchy i wokalistki Anji Or-
thodox. Mimo wielokrotnych zmian składu, wypra-
cowała własne, łatwo rozpoznawalne brzmienie 
z charakterystycznym głosem wokalistki i liderki 

grupy Anji Orthodox, która jest obecnie jedynym 
członkiem z pierwszego składu zespołu, występują-
cym w niej nieprzerwanie od dwudziestu lat. Sama 
grupa zaś jest zaliczana do prekursorów gatunku 
gotyckiego i klimatycznego rocka w Polsce, zawie-
rającego w swej muzyce wpływy stylów new oraz 
cold wave, a nawet metalu. Do inspiracji dokona-
niami zespołu Closterkeller 
przyznawały się m.in. takie 
grupy, jak Delight, Moonli-
ght, Artrosis oraz wiele 
innych. 
 Kilka informacji 
o wokalistce: Anja Ortho-
dox, właściwie Anna Ku-
mala, to polska wokalistka 
i muzyk rockowy, autorka 
tekstów oraz kompozytor-
ka. Orthodox znana jest 
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przede wszystkim z wieloletnich występów w ze-
spole rockowym Closterkeller. Współpracowała 
także m.in. z takimi zespołami, jak: Wilki, Sweet 
Noise, Voo Voo czy IRA. Anja Orthodox zaczęła 

śpiewać w 1987 roku. Mimo dojrzałego wieku, 
nadal jej głos jest wprost urzekający, zwłaszcza 
w połączeniu z jej utworami. 

Gaba&Siwa
 

Bezdno 
 

Wiatr jest dziś chłodny i dokuczliwy 
Chce spałaszować wszystkie nieczystości 
Nie wykorzystujesz uwag do kąśliwych spostrzeżeń 
Twoje myśli wyraźnie zajmują coś innego 
Z zaułków sączy się światło 
Blask latarni sprowadza nas na ziemię 
Nieruchawa podróż upływa w milczeniu 
Jak byśmy powierzyli ciszy powinność 
Zaśmiewamy się przez chwilę 
Która w nadnaturalny sposób wydaje się bezkresna 
Stoisz obok mnie z przymkniętymi oczyma 
Z otwartym sercem 
Twój głos brzmi jak najpiękniejsza kołysanka 
Aby zapewnić Cię o swoich najlepszych zamiarach 
Odpowiadam Ci uśmiechem 
Palpitacje serca rosną 
Aż zaczynam się obawiać 
Czy nie słychać jego bicia na zewnątrz 
Żegnasz się ze mną tak długo 
Stoję nieruchomo a moja sylwetka rzuca podłużny cień 
Który wciąż wydaje się jedyną rzeczą 
Jaką mogę Ci ofiarować 
Muskam Cię delikatnie oddechem 
Aby nie zmącić Twej czystości 
Po czym połknięta sylwetka przez ciemność znika 
Wyswobadza się z uścisku 
Łapczywie przyciągam do siebie ramiona 
Aby zatrzymać ciepło 
Które wywołuje we mnie burzę myśli 
Którym przypada w udziale doniosła chwila 
Rozglądam się dookoła i czuję całą przeszłość 
Wiatr unosi pachnidło wczorajszego dnia 
W pewnej konotacji krąg się zamyka 
Dni te są jak perełki na strunie pamięci 
Choć jednocześnie próbuję zachować pozory 
Że wcale tak nie jest 
Heroiczna wyprawa, by nigdy nie powrócić 

Gaba 
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WALENTYNKI 
Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest 

wysyłanie listów i kartek zawierających wyznania miłosne. To idealny dzień, aby wyznać ukocha-
nej/ukochanemu swoje uczucia. Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie 
walentynkowych ozdobnych karteczek. Najczęściej są one czerwone, w kształcie serca, opatrzone wierszy-
kiem, a często i miłosnym wyznaniem.  
Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera upominkami w postaci kwiatów, słodyczy 
i pluszowych maskotek. 

Szkolna biblioteka zorganizowała w tym roku walentynkową pocztę. Dwie dziewczyny - Dagmara 
i Natalia z klasy 1 u T - sprawowały rolę amorków. Wręczały one kartki osobom w szkole bardzo lubianym. 
Każdy mógł wysłać swojej sympatii walentynkę. Poprosiłam je o podzielenie się wrażeniami z tego dnia. 

- Ubrane na czerwono rozniosłyśmy około 30 liścików. Najwięcej do jednego z kolegów ze starszej 
klasy. Napisał on je chyba sam do siebie. Nie chciał ich od nas przyjąć na przerwie. Zależało mu na tym, 
byśmy mu je przyniosły na lekcji. Powiedział: „Niech zobaczą, jaki jestem przystojny”. Wśród kartek prze-
ważały serduszka - wspomina Dagmara. 

- Ogólnie było sympatycznie, ponieważ nauczyciele pozwalali nam wchodzić do klasy i wręczać wa-
lentynki - dodaje Natalia. 

Na przerwach emitowano miłosne piosenki, które w szczególny sposób wprowadzały walentynkowy 
nastrój. Na pewno wiele osób zapamiętało recytowany tego dnia wierszyk: 

Miłość jest piękna, 
piękniejsza od słońca, 

ale tylko wtedy, 
gdy trwa do końca 

(0 Votes) 
         Sabina Jarosz 

 

     
 


