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JEDEN Z ,, 8 WSPANIAŁYCH 2012" 

JEST WŚRÓD NAS 

 
 

Dnia 12.04.2012 roku przeprowadziliśmy wywiad z naszym szkolnym 

kolegą, uczniem klasy II b T, Arkiem Osińskim, który ostatnio odnosił sukcesy 

w ważnych dla lokalnej społeczności konkursach.  Przede wszystkim został  

 

 
 

 

wyróżniony w XVII edycji Konkursu ,, 8 

Wspaniałych 2012" , zresztą nie pierwszy 

raz, gdyż w roku 2010, gdy był uczniem 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

w Słupsku, otrzymał w tym samym kon-

kursie wyróżnienie. 

Arek, nazywany w lokalnej prasie  

"aniołem" wolontariatu, młodym człowie-

kiem o wielkim sercu, pracuje jako wolon-

tariusz w słupskim hospicjum. Jego dzia-

łalność została dostrzeżona przez słupsz-

czan. Otrzymał nominację w plebiscycie 

"Róże i Kaktusy Roku", organizowanym 

przez tygodniki „Teraz Koszalin” i „Teraz 

Słupsk”, oczywiście w kategorii „Róża”. 

Przypomnijmy, że „Kaktus” trafia do auto-

ra największej gafy roku, natomiast osoba 

lub instytucja, która zdaniem osób biorą-

cych udział w plebiscycie szczególnie za-

służyła na  

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 

http://www.emcek.pl/index.php/dzial_teatralny/imprezy/ogolnopolski_samorzadowy_konkurs_8_wspanialych/xvii_edycja_2011r
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uznanie, otrzymuje tytuł „Róży Roku”. 

W tegorocznej edycji  przez dłuższy czas 

wydawało się, że zwycięży Arek Osiński, 

jednak tuż przed północą rozegrała się 

emocjonująca walka, w efekcie której nasz 

kolega zajął bardzo dobrą, trzecią lokatę. 

Zadaliśmy mu szereg pytań: 

- Jak to się stało, że zostałeś wolontariu-

szem i zacząłeś pomagać innym ludziom?  

- Moja praca społeczna to był przypadek. 

Schodząc do biblioteki, dowiedziałem się, 

że mamy zajęcia wolontariatu.  

- Kiedy rozpocząłeś przygodę z wolonta-

riatem? 

- Wszystko rozpoczęło się w 2008 roku, 

jeszcze gdy uczęszczałem do Gimnazjum nr 

3 w Słupsku. 

- Wolontariat to twoje hobby, pasja czy 

może traktujesz to jako obowiązek? 

- Wolontariat traktuję zdecydowanie jako 

hobby. Jest to moje własne hobby. 

- Wolontariat to pojęcie ogólne. Więc co 

najczęściej robisz w ramach tego wolonta-

riatu? 

- Najczęściej pracuję w hospicjum. 

- Na czym polega twoja praca w hospi-

cjum? 

- Praca ta dotyczy pomocy chorym, polega 

na karmieniu ich lub pomaganiu w sprzą-

taniu pomieszczeń. Często rozmawiam też 

z pacjentami. 

- Ile czasu zajmuje ci pomoc w hospicjum? 

- Zajmuje mi to od trzech do czterech go-

dzin tygodniowo. Do hospicjum chodzę raz 

lub dwa razy w tygodniu. 

- Odnośnie do twojego talentu wokalnego, 

grasz w jakimś zespole bądź w chórze? 

- Od ośmiu lat śpiewam w chórze „Fanta-

zja”. 

- Co jest dla ciebie ważniejsze: wolontariat 

czy muzyka? 

- Te dwie rzeczy równoważą się. Tyle samo 

czasu poświęcam na muzykę i na pomoc 

w hospicjum. Żadna z tych rzeczy nie jest 

ważniejsza, obydwie są tak samo dla mnie 

ważne. 

- Skąd się dowiedziałeś o nominacji do 

,,Róży"? 

- Sam do końca nie pamiętam i nie wiem. 

Stało się to jakoś zupełnie przypadkowo. 

- Śledziłeś wyniki tego plebiscytu? 

- Nie bardzo się tym interesowałem. Wiem, 

że przez pierwszy tydzień prowadziłem, ale 

później skończyło się na trzecim miejscu. 

 
- Co rodzice sądzą o twojej pracy w wo-

lontariacie ? 

- Rodzice nie mają nic przeciwko, wspiera-

ją mnie we wszystkim, co robię. 

- Co na to twoja klasa? Jaka była ich reak-

cja na wieść o tym, że w tak wielkim stop-

niu udzielasz się dla społeczeństwa? 

- Przyjęli to normalnie, mimo że klasa jest 

bardzo żywiołowa.-Zaśmiał się Arek. 

- Jak czujesz się w roli jednego z „8 Wspa-

niałych"? 

- Dobrze się z tym czuję. 

- Wcześniej otrzymałeś już taką nomina-

cję? 

- Tak. Było to dwa lata temu. 

- Co dalej z pomocą w hospicjum, co się 

z nią stanie, jak ukończysz technikum? 

- Do końca technikum na pewno będę po-

magał w hospicjum. Później raczej też, 

zależy, jakim czasem będę dysponował. 

- Jakie masz plany na przyszłość? 

- Chcę ukończyć tę szkołę i kierować się ku 

mechanice. 

- Od ilu lat uczestniczysz w zajęciach chó-

ru? 

- Śpiewam od ośmiu lat, lecz wciąż kształ-

tuję mój talent muzyczny. 
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- Wolisz bardziej perkusję czy gitarę? 

- Wolę gitarę. 

- Czemu akurat wybrałeś szkołę i klasę o 

profilu mechanicznym? 

- Lubię grzebać w samochodach. Nie inte-

resują mnie matematyka, informatyka lub 

inne przedmioty. Nie lubię sportu, bo je-

stem po prostu leniwy. 

- Ostanie pytanie: Jaki jest twój ulubiony 

rodzaj muzyki? 

- Metal! Zdecydowanie metal i jego od-

miany. 

Na zakończenie pogratulowaliśmy Arkowi 

i życzyliśmy dalszych sukcesów. 

Wywiad przeprowadzili uczniowie klasy I uT 

w składzie:  Aleksandra  Orzechowska, Patryk 

Gościłowicz, Sabina Jarosz.

 

 

 

Akcja „Mam haka na raka” 
 

 

 
 

 
Z programem „Mam haka na raka” za-

poznała nas pani Anna Kreft. Wzięli w nim 

udział następujący uczniowie: Krzysztof Poro-

żyński, Patryk Tyszer , Rafał Tęsny, Bartek 

Kłak oraz Patryk Kałużny. Zakresem naszych 

działań była edukacja społeczeństwa na temat 

raka jelita grubego i zachęcenie do zmiany 

trybu życia oraz badań profilaktycznych. 

W tym celu podjęliśmy następujące działania: 

- przygotowaliśmy w naszej szkole audycję, 

podczas której przedstawiliśmy uczniom wiele 

wskazówek dotyczących zdrowia, 
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- w poszczególnych klasach odbyły się 

prelekcje w formie prezentacji o raku jelita 

grubego, badaniach, profilaktyce, 

- udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 

8, gdzie w klasie 0 poprzez zabawę edu-

kowaliśmy dzieci, 

 

 
 

- odwiedziliśmy Gimnazjum nr 2, w któ-

rym prelekcje zaprezentowały uczennice 

z klasy I lT, 

- następnie przeprowadziliśmy wykład na 

temat raka w Szkole Policji, tam również 

pomagały nam koleżanki z klasy I lT, 

- przeprowadziliśmy ponadto ankietę 

wśród uczniów naszej szkoły. 

 Akcję zakończył tak zwany Dzień 

hakowicza, w którym kolorowym korowo-

dem ruszyliśmy ulicami miasta, rozdawali-

śmy ulotki dotyczące profilaktyki jelita 

grubego, spotkaliśmy się z włodarzami 

miasta. Pan wiceprezydent Sikorski przyjął 

nas bardzo serdecznie. Okazało się, że jest 

absolwentem naszej szkoły. 

 Udzieliliśmy również wywiadu dla 

telewizji ,,Vectra”, ,,Kanału 6” oraz radia 

Rmf Maxxx. O naszych działaniach ukazał 

się także artykuł w Głosie Pomorza. 

 W ostatnim dniu akcji przeprowa-

dziliśmy wykład w Środowiskowym Domu 

Pomocy Społecznej, do którego zostaliśmy 

zaproszeni po ukazaniu się artykułu 

w Głosie Pomorza.  

 Akcja wywarła na nas niesamowite 

wrażenie, ponieważ nie spodziewaliśmy 

się, że ludzie mogą być tak zainteresowani 

omawianym problemem. Słuchali nas 

wszyscy: i starsi, i młodsi. Niektórych 

ogarnął strach, ponieważ zorientowali się, 

że źle się odżywiają. Akcja ,,Mam haka na 

raka” bardzo nam się podobała, gdyż sami 

dowiedzieliśmy się o badaniach profilak-

tycznych oraz zdrowym trybie życia. Za-

pominamy bowiem, że fast-foody są bar-

dzo niezdrowe. Zawsze powinniśmy pa-

miętać o owocach i warzywach oraz o je-

dzeniu co najmniej 5 posiłków dziennie. 

  

Nasze działania zostały zauważone 

wśród organizatorów akcji, którzy zaprosili 

nas do drugiego etapu. Uczestniczyliśmy 

w tzw. Ogólnopolskim Warsztacie Kre-

atywnym prowadzonym drogą interneto-

wą. 

 

 
 
 

Patryk Kałużny kl. III aT 
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V Międzyszkolny Konkurs Poetycki 

 

 
Uroczystość wręczenia nagród 

zwycięzcom w V Międzyszkolnym Kon-

kursie Poetyckim, w którym uczniowie 

z różnych szkół w Słupsku mogą zaprezen-

tować swój talent, odbyła się 20 kwietnia. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez 

panią Katarzynę Nazaruk. Udział w uro-

czystości wzięli laureaci konkursu i ich 

opiekunowie, uczniowie klasy I c T  wraz 

z nauczycielami. Goście wysłuchali nagro-

dzonych wierszy i piosenek poetyckich 

w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Ze-

brani dowiedzieli się, że jury w składzie: 

Wiesław Stanisław Ciesielski - znany 

słupski poeta, Katarzyna Nazaruk – po-

etka, nauczycielka Mechanika  oraz Ja-

dwiga Węsierska - wicedyrektor szkoły, 

nauczycielka języka polskiego  w tego-

rocznej edycji konkursu przyznało nastę-

pujące miejsca i wyróżnienie: 

 

1 miejsce - Małgorzata  Wojnecka – uczennica kl. I b LO nr 2 w Słupsku, 

2 miejsce - Gabriela Pender – uczennica kl. III v T  ZSP nr 4 w Słupsku, 

3 miejsce - Karolina Litwin – uczennica kl. III e LO nr 1 w Słupsku,   

wyróżnienie: Kacper Brzeziński – uczeń kl. I c T ZSP nr 4 w Słupsku. 

 

Po zakończeniu części oficjalnej 

można było porozmawiać z laureatami. 

Uczennice z klasy I u T wykorzystały oka-

zję, żeby przeprowadzić wywiad z młody-

mi poetkami. 
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Wywiad z Małgorzatą Wojtecką 
 

Edyta: - Kiedy zaczęłaś pisać wiersze? 

Małgorzata Wojtecka : - Zaczęło się to 

w VI klasie szkoły podstawowej. Miałam 

napisać kartkę świąteczną dla sąsiadki 

w stylu listu, a nagle zmienił się mój tekst 

w wiersz. Właśnie wtedy zauważyłam, że 

dobrze mi to idzie. Moja polonistka zaczęła 

mi pomagać. To ona zauważyła mój talent. 

Aneta: - Czy początki były trudne? 

- Nie, to wyszło samo z siebie. To było 

„ubieranie myśli w słowa”. 

- Jaka jest tematyka twoich wierszy? 

- Na początku były to wiersze miłosne, 

później przeobraziły się w wiersze filozo-

ficzne, ale również piszę utwory o tematyce 

religijnej. 

- Jakich poetów lubisz? 

- W. Szymborską i K. K. Baczyńskiego. 

Gdybym miała podać tytuły, byłby to dla 

mnie problem. 

- Jak się czujesz po wygranej? 

- To był mój pierwszy konkurs i dziwnie się 

z tym czuję. Podczas recytacji mojego 

wiersza byłam  zafascynowana tym, że sły-

szę mój tekst z ust innej osoby. 

- Czy uważasz, że konkursy są potrzebne? 

- Myślę, że tak. Jest to bardzo budujące. 

Dzięki konkursom motywujemy się do ro-

bienia tego, w czym jesteśmy dobrzy. 

- Jakbyś motywowała ludzi, którzy piszą 

wiersze i chowają je do szuflady? 

- Myślę, że gdy ktoś ma talent, samo to 

z niego wyjdzie i ujawni swoją poezję. 

- Czy w przyszłości nadal zamierzasz pi-

sać? 

- Tak, jednak to na pewno nie będzie pisa-

nie, aby zarobić. Pisanie poezji to będzie 

dodatek do mojego życia. 
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Wywiad z Gabrielą Pender 
 

Edyta: - O czym są twoje wiersze? Co cię 

inspiruje? 

Gabriela Pender: - O życiu, które płynie 

falowo. Jestem w stanie pisać o każdej 

sytuacji, tej dobrej i o czasie niepowodzeń. 

Aneta: - Czy swoją przyszłość wiążesz 

z poezją? 

- Niestety nie. Moja twórczość „tkwi bez 

ruchu”. Staram się skupić na nauce, bo 

niebawem matura, ale chętnie piszę arty-

kuły do szkolnej gazetki. 

 

Wywiad z Karoliną Litwin 
 
Edyta: - Czy wiążesz swoją przyszłość 

z poezją? 

Karolina Litwin: - Raczej nie. Traktuję 

pisanie jak odskocznię. Jest to forma wyra-

żenia moich uczuć i emocji. Czasem przez 

jeden dzień potrafię napisać kilkanaście 

wierszy, ale bywa i tak, że przez miesiąc 

nie napiszę nic. 

Aneta: - Co cię inspiruje do pisania wier-

szy? 

- Są to głównie wiersze miłosne, inspiracją 

jest płeć przeciwna. 

- Czytasz jakąś poezję? 

- Tak, ale gdybym miała wymienić, nie 

dałabym rady. Zazwyczaj czytałam wiersze 

moich rówieśników, którzy umieszczają je 

na stronach internetowych, zaś z tych bar-

dziej znanych - to wiersze Szymborskiej. 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz 

 

znów rozlistnieniem przyszło stalowe futro nieba 

strząsając pył księżyca na parujące skronie 

i już zamilkły drzewa zamilkła cała ziemia 

w tej ciszy co pokorna jak ptak ściśnięty w dłoni 

 

nachyla się kamienic podłużny cień zgarbiony 

nad drogą co po zmroku wciąż bywa jeszcze moja 

wszeptując bezustannie w ciemności miękki dotyk 

w królestwie tego świata niech będzie wola Twoja 

 

Axis - I miejsce 
 

 

Edyta Kosecka, Aneta Wojewodzic  
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Dzień Języków Obcych 

 

Dnia 17.04.2012r. odbył się w 

naszej szkole Dzień Języków Ob-

cych. Tego dnia na trzeciej, czwartej 

i piątej godzinie uczniowie odwie-

dzili sale 206 i 307, gdzie oglądali 

krótkie prezentacje i byli częstowani 

popcornem. Sale przystrojono w sty-

lu Hollywood. Wybrani uczniowie 

mieli za zadanie przebrać się za zna-

ne gwiazdy filmowe, aby widownia 

mogła ich rozpoznać. Po piątej go-

dzinie lekcyjnej młodzież (oprócz 

klas maturalnych, które miały pla-

nowe lekcje) uczestniczyła w impre-

zie Samorządu Uczniowskiego na 

sali gimnastycznej. Impreza rozpo-

częła się krótkim przemówieniem 

wygłoszonym przez uczniów naszej 

szkoły. Po nim – na przemian - 

oglądaliśmy występy wokalne – 

i nagradzanych. Najpierw wyróżnia-

jący się uczniowie otrzymali dyplo-

my oraz stypendia pieniężne od dy-

rekcji szkoły, następnie zostali na-

grodzeni nauczyciele wytypowani 

przez uczniów w różnych, często 

zabawnych kategoriach. Po wręcze-

niu wszystkich tzw. "Tadzików 

2012" wykonano grupowe zdjęcie.   

Tradycyjnie również w czasie 

trwania Dnia Języków Obcych prze-

prowadzany jest finał szkolnego 

konkursu „Mechanik wczoraj i dziś”. 

Do finału zakwalifikowało się sze-

ściu uczniów (trzy dziewczyny 

i trzech chłopców). Rywalizowali 

oni w trzech kategoriach. Pierwsza 

kategoria to rozpoznanie loga firmy 

fryzjerskiej, kosmetycznej lub samo-

chodowej. Druga dotyczyła składa-

nia przez uczniów danych im mode-



PPPAAARRRAAADDDAAA  rok 2007/2008, numer 5 9 

li. Modele były dla każdego takie 

same. Kto złożył ich najwięcej, ten 

otrzymał największą ilość punktów. 

Ostatnia kategoria dotyczyła wiedzy 

na temat naszej szkoły. Pula pytań 

wynosiła trzydzieści. Po trzech kon-

kurencjach okazało się, że trójka 

uczniów zremisowała. Niezbędna 

stała się dogrywka, która wyłoniła 

laureata konkursu. Zwycięzcą zosta-

ła Martyna Osiak z klasy I uT. 

Troje najlepszych uczniów otrzyma-

ło nagrody rzeczowe.  

 

 

Joanna Majka 
 

 

 

SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE 
  

 

Dnia 21 kwietnia 2012 roku odbyły 

się  jubileuszowe XXXV wojewódzkie 

zawody w pięcioboju sportowo – obron-

nym „Sprawni jak żołnierze”. Po raz kolej-

ny udział w zawodach wzięli uczniowie 

naszej szkoły. Pod opieką p. Grzebieniaka 

do Wejherowa pojechały dwie drużyny – 

chłopców w składzie: Krzysztof Malec, 

Emil Mytych, Marcin Boniek oraz dziew-

cząt w składzie: Dorota Synal, Małgorzata 

Górska, Natalia Iwaniak. 

 Szczególnie gratulujemy grupie 

chłopców, którzy zajęli II miejsce 

w ogólnej klasyfikacji. Jest to jak dotąd 

najlepszy wynik uzyskany przez 

uczniów naszej szkoły w tych zawodach! 



PPPAAARRRAAADDDAAA  rok 2007/2008, numer 5 10 

Grupa dziewcząt zajęła V miejsce. Dziew-

częta się jednak nie poddały i zapowiedzia-

ły lepszy wynik w przyszłym roku.  

 Obydwa zespoły musiały wykazać 

się zarówno olbrzymią sprawnością fi-

zyczną, precyzją, jak i orientacją w terenie. 

Nie zabrakło również doskonałej współ-

pracy. 

Uczestnicy zmagali się w następujących 

konkurencjach:  

- test sprawnościowy (skłony z piłką lekar-

ską, bieg po kopercie, skok tygrysi przez 

piłkę lekarską ułożoną na materacu, prze-

wrót w przód na skrzyni wzdłuż, naprze-

mianstronne przeskoki obunóż wzdłuż 

ławeczki z piłką lekarską, obiegnięcie cho-

rągiewki),   

- rzut granatem (każdy zawodnik wykony-

wał po 3 rzuty do wyznaczonego pola),  

- strzelanie (każdy zawodnik oddawał do 

tarczy 3 strzały próbne oraz 5 właściwych),  

- bieg na orientację (zawodnicy otrzymali 

mapę i w ciągu 60 minut musieli znaleźć 

określone punkty w terenie),  

- pierwsza pomoc przedmedyczna (zawod-

nicy musieli dokonać oceny stanu  świa-

domości, wykonać oddychanie ratownicze 

oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji 

bocznej ustalonej).    

 W bieżącym roku nastąpiły zmiany 

w organizacji zawodów, które wprowa-

dzono w torze przeszkód oraz udzielaniu 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Tor 

przeszkód został pozbawiony dwóch ele-

mentów: zamiany dwóch piłek lekarskich 

oraz przejścia po odwróconej ławeczce. 

Natomiast do udzielania pierwszej pomocy 

losowana była tylko jedna osoba, która 

musiała wykonać obydwa zadania. 

 Oba zespoły składają podziękowa-

nia p. Piotrowi Grzebieniakowi za trud, 

wysiłek oraz czas poświęcony na przygo-

towanie zawodników do startu w zawo-

dach. 

 

A.N.A 

 

 

KĄCIK WYCZESANYCH 
ZADBAJ O WŁOSY NA WIOSNĘ! 

 

 Włosy dla wielu z nas są największą dumą 

i ozdobą, szczególnie, gdy są one lśniące, mocne 

i gęste. Niestety, nie każdy został obdarzony przez 

naturę pięknymi włosami, którymi można się chwalić. 

 Na kondycję naszych włosów wpływ ma wiele 

czynników. Jednym z najważniejszych jest oczywiście 

odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w witaminy 

i minerały, ale także odpowiednia pielęgnacja. Istotne 

są również czynniki atmosferyczne, w tym zanie-

czyszczenie powietrza, słońce, wiatr. 

 W zimie nasze włosy zazwyczaj są matowe, 

mają skłonność do łamania i wypadania. Dzieje się tak 

za sprawą diety ubogiej w warzywa i owoce, jak również z powodu mroźnego powietrza na 

zewnątrz, a ciepłego i suchego wewnątrz naszych mieszkań czy biur, gdzie korzystamy 

z ogrzewania centralnego lub klimatyzacji. Dodatkowo, włosy schowane pod czapkami i kap-

turami tracą swą elastyczność, elektryzują się, co osłabia ich kondycję. Aby na wiosnę cie-

szyć się pięknym i zdrowym wyglądem naszych włosów, warto już teraz poświęcić im trochę 
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więcej uwagi i odpowiednio o nie zadbać. Zacznijmy od diety. Powinna być ona bogata w 

produkty pełnoziarniste, zawierające dużo witaminy B1. Z kolei witaminę B6, która jest 

niezbędna dla ich zdrowia, znajdziemy 

w pestkach słonecznika, kiełkach pszenicy 

czy sezamie. By przyspieszyć regenerację 

włosów po zimie, sięgajmy po produkty 

zawierające witaminę A, którą znajdziemy 

w brokułach, sałacie, pomidorach, pie-

truszce. Dietę możemy również wesprzeć, 

stosując naturalne suplementy diety, które 

dostarczają kompletnych składników od-

żywczych potrzebnych naszym włosom. 

Nie zapominajmy także o minerałach. Dla 

włosów bardzo ważny jest cynk, który za-

pobiega wypadaniu włosów i korzystnie 

wpływa na ich strukturę. Z kolei na 

wzmocnienie włosów duży wpływ ma 

miedź. Minerały te znajdziemy w takich 

produktach, jak ryby, mięso, owoce morza, 

płatki owsiane oraz pszenne otręby. 

Oprócz diety musimy pamiętać o odpo-

wiedniej pielęgnacji włosów. Starajmy się 

myć włosy tylko wtedy, gdy są faktycznie 

brudne lub nieświeże. Róbmy to delikatnie, 

łagodnymi, najlepiej ziołowymi szampo-

nami. Po umyciu i lekkim osuszeniu wło-

sów warto nałożyć na nie odżywkę regene-

rującą. Nie suszmy włosów suszarką. Le-

piej poczekać, aż włosy wyschną 

w naturalny sposób. Jeśli nie jest to ko-

nieczne, nie nakładajmy zbyt często ko-

smetyków do układania włosów w postaci 

lakierów, pianek i żelu. Przez cały rok war-

to stosować specjalne tabletki na włosy, 

które każdego dnia zapewnią im odpo-

wiednią ochronę i pielęgnację.

 
GaBa 

 

 

AKTUALNOŚCI 

3 maja – Dzień Chorych na Astmę i Alergię 

 

Astma  

 Coraz więcej ludzi, zwłaszcza 

w krajach wysoko rozwiniętych, cierpi na 

pojawiającą się w pewnych okoliczno-

ściach nagłą duszność połączoną ze świsz-

czącym oddechem i nasilonymi wydecha-

mi. Atak astmy może wywołać wiele 

czynników, najczęściej należą do nich sil-

ne alergeny, jak pyłki roślin i mikroorgani-

zmów, niektóre pokarmy (szczególnie 

uczulające są orzeszki ziemne) czy sierść 

zwierząt domowych. Nierzadko jednak 

duszność przychodzi w reakcji na po-

wszechniejsze czynniki: zimne powietrze 

lub zwiększony wysiłek fizyczny. Astma 

występuje u ludzi ze wszystkich grup wie-

kowych, a jej stopień nasilenia oraz czę-

stość objawów jest bardzo zmienna. 

 

Alergia 

 Obecnie choroby alergiczne należą 

do jednych z najczęściej występujących 

schorzeń współczesnej cywilizacji. Szacuje 

się, że na alergię, w zależności od postaci 

choroby, choruje 10-30% populacji. Więk-

szość z chorób alergicznych ma charakter 

przewlekły i chorzy muszą być leczeni 

systematycznie, nieraz przez całe życie 

(tak jest w przypadku astmy oskrzelowej). 

Alergia spowodowana jest nieprawidłową 

reakcją układu odpornościowego na pewne 

czynniki. Chroni on człowieka przed pro-

cesami dezintegracji, wywołanymi różny-

mi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrz-

http://vita-centrum.pl/8-suplementy-diety
http://vita-centrum.pl/suplementy-diety/11-evocaps.html
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/3_maja
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nymi, w tym przed agresją drobnoustro-

jów, stanowiąc system obrony organizmu 

przed infekcjami. 

 Układ immunologiczny może jed-

nak reagować nie tylko na próby ataku ze 

strony niebezpiecznych drobnoustrojów, 

lecz również na każdą obcą substancję. 

Każdą substancję, która pobudza odpo-

wiedź układu odpornościowego, nazywa-

my antygenem, a tę odpowiedź - reakcją 

immunologiczną. Nie każdy antygen jest w 

rzeczywistości zagrożeniem. Zdarza się 

jednak, że system odpornościowy reaguje 

nawet na "niewinną" obcą substancję tak, 

jak gdyby był to czynnik infekcji. Wów-

czas antygen nazywamy alergenem, a re-

akcję organizmu - reakcją alergiczną. 

 

12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

Zjawisko przemieszczania się pta-

ków między dwoma obszarami (lęgowisko 

i zimowisko) spowodowane jest zmianami 

warunków atmosferycznych i, co się z tym 

wiąże, niedostępnością pokarmu. W kli-

macie tropikalnym wędrówka jest spowo-

dowana zmianami pór: suchej i deszczo-

wej. Poza wyjątkowymi przypadkami na 

zimowiskach ptaki nie przystępują do lę-

gów. 

Wędrówki mogą mieć także charakter lo-

kalny, określane są wtedy jako: 

 żerowiskowe (przemieszczanie się pta-

ków w miejsca obfitego występowania 

pokarmu), 

 pionowe (np. pomurnik w Tatrach), 

 pogodowe (np. u jerzyków). 

 Zdolność ptaków do powrotu 

w dokładnie te same miejsca po długody-

stansowych wędrówkach jest znana dzięki 

eksperymentowi, który został przeprowa-

dzony w latach 50. XX w. – wypuszczony 

w Bostonie (USA-Massachusetts) osob-

nik burzyka popielatego powrócił do swo-

jej kolonii w Skomer (Wielka Brytania-

Walia) w przeciągu 13 dni, pokonując dy-

stans 5150 km. 

 Podczas migracji ptaki posługują 

się różnymi metodami orientacji. Dla ga-

tunków migrujących dniem punktem orien-

tacyjnym jest słońce, dla nocnych wę-

drowców – gwiazdy. Ptaki orientujące się 

za pomocą słońca rekompensują zmiany 

jego pozycji na niebie wewnętrznym wy-

czuciem czasu. 

Natomiast w 

nocnej orientacji 

ptaki kierują się 

położeniem 

gwiazd wokół 

Gwiazdy Polar-

nej. Dodatkowo 

zdolności czyta-

nia gwiazd 

wspierane są u niektórych gatunków przez 

zmysł wyczuwania geomagnetyzmu za 

pomocą specjalnych magnetoreceptorów. 

 

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów

 Muzeum to instytucja powołana do 

gromadzenia, badania oraz opieki nad 

obiektami posiadającymi pewną wartość 

historyczną bądź artystyczną. W więk-

szych muzeach niewielka część z tych 

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/12_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99gowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hibernakulum
http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99g
http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99g
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomurnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boston
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burzyk_popielaty
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Skomer&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Polarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Polarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geomagnetyzm
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetoreceptory&action=edit&redlink=1
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/18_maja
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obiektów jest udostępniana publiczności 

w postaci wystaw stałych lub czasowych, 

natomiast reszta jest przechowywana 

w specjalnie do tego przystosowanych ma-

gazynach. 

 W uproszczeniu przyjmuje się, że 

muzea wielkomiejskie mają za zadanie 

reprezentować całokształt kultury polskiej, 

podczas gdy muzea regionalne mają za 

zadanie odzwierciedlać przede wszystkim 

duchową treść środowiska regionalnego 

i lokalnego, w którym powstały. 

25 maja – Dzień Mleka 

Mleko jest u ssaków pokarmem zapewniającym wszystkie składniki pokarmowe nie-

zbędne w pierwszym okresie życia. Skład ilościowy i jakościowy mleka jest przystosowany 

do potrzeb rozwojowych danego gatunku. Mleko zawiera białka, cukry, tłuszcze, witaminy 

i sole mineralne. 

 Pół litra mleka zawiera około 15 gramów lekkostrawnych i wysoce wartościowych 

białek. Białka te mają wysoką wartość odżywczą dzięki zawartości wszystkich ważnych ami-

nokwasów w odpowiednich ilościach. Są one dużo lepiej przyswajalne niż białka roślinne. 

Połączenie w pokarmach produktów mlecznych z roślinnymi poprawia przyswajalność białek 

roślinnych. Przykładem są następujące potrawy: płatki zbożowe z mlekiem, makaron z serem, 

chleb z serem, potrawy z soi z mlekiem lub jogurtem itd. Zawarta w mleku kazeina posiada 

zdolność ścinania się (sery), występuje w postaci kazeinianu wapnia, zawiera siarkę, fosfor, 

lizynę i kwas glutaminowy. Kazeina zawiera fosfopeptydy usprawniające przyswajanie wap-

nia. Organizm człowieka wykorzystuje albuminy do budowy tkanek, a globuliny (immuno-

globuliny, laktoferyna, lizozym) wspomagają układ odpornościowy. 

 

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu 

 (dawniej obchodzony 7 kwietnia)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wystawiennictwo
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/25_maja
http://portalwiedzy.onet.pl/69409,,,,ssaki,haslo.html
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/31_maja
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PUNK 
 Punk to gatunek muzyczny wywodzący się z rocka, będący 

jego ostrą, prostą i pełną różnego rodzaju przekazów politycznych, 

społecznych i egzystencjalnych odmianą. Nazwa odnosi się do po-

wstałej w latach 70. XX wieku subkultury, która w rożnych przeja-

wach kontynuowana jest do dziś. 

IDEOLOGIA PUNKA – NIE ISTNIEJE 

Punki w swym buncie zabrnęli tak daleko, iż sprzeciwili się wszyst-

kim instytucjom ograniczającym wolność i niezależność człowieka. 

Słowo punk oznacza w języku angielskim m.in. coś zgniłego, bezwar-

tościowego, śmiecia. 

UBIÓR: 

 

GaBa 

Miarodajność 

 

Nauczyć się być sobą 

W należytym czasie 

Wszystko czego potrzebujesz to miłość 

W imię czego? 

Ogień zgasł na dobre 

Im bardziej chcę to weryfikować 

Tym bardziej to dostrzegam 

Zapomnieć Cię 

Upadam całą sobą 

Konam by być kimś 

Zupełnie niepodobnym do siebie 

Aby nie czuć się wyobcowana 

Jestem zbyt odrętwiała by czuć 

Zegar odliczający mój czas 

Rozpływa się w półmroku 

Co wypala moją intencjonalność? 

Flakonik dezolacji 

Nie potrzebuję konieczności 

Bycia ocaloną 

Ugrzęzłam w zatrzęsieniu 

Widząc jak pryskasz w mojej głowie 

Dorosłam 

By nienawidzić, brzydzić się 

Ale należąca do mnie furia 

                                                                       Sama w sobie 

                                                                              Jest nieskalaną realiom 

 

 

GaBa 

Abstrakcja 

 


