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UROCZYSTE OTWARCIE HALI SPORTOWEJ 

 

 Nareszcie! Mamy halę sportową jak ze 

snów! 

 W piątek 15 marca br. odbyło się uroczyste 

otwarcie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego przy 

ul. Niedziałkowskiego i nadanie mu imienia Tade-

usza Gwiżdża. Nowy obiekt powstał w ramach rewi-

talizacji Traktu Książęcego. Patronem ośrodka zo-

stał Tadeusz Gwiżdż – wybitny słupski pedagog, 

z zamiłowania sportowiec, trener siatkówki, przyja-

ciel młodzieży. 

 Piątkowa uroczystość zgromadziła w naszej 

szkole wielu znakomitych gości, m. in. Prezydenta  

Miasta Słupska, pana Macieja Kobylińskiego, rodzi-

nę i przyjaciół Tadeusza Gwiżdża, byłych i obec-

nych nauczycieli, a także uczniów i absolwentów 

Mechanika. 

 Uroczystość umiliły występy młodzieży: 

grupy tanecznej z naszej szkoły oraz Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Słupsku. Młodzi 

tancerze zaprezentowali różne style tańca towarzy-

skiego. Wśród moich faworytów znalazły się dwie 

pary, które wyróżniały się na tle całej grupy swoimi 

umiejętnościami. Również występ uczniów Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego wywarł na mnie 

ogromne wrażenie. Przygotowanie tego przedsta-

wienia wymagało od nich na pewno olbrzymiego 

wysiłku i zaangażowania. Nie zabrakło pokazu sztuk 

walki, tańca break dance i piosenek. 

 I tym sposobem nasza szkoła może się po-

chwalić jedną z najnowocześniejszych i najlepiej 

wyposażonych hal sportowych w Słupsku.  Kierow-

nikiem ośrodka został pan Radosław Wiśniewski, 

któremu serdecznie gratulujemy nowego stanowi-

ska, a także życzymy sukcesów i radości w dalszej 

pracy. 

 A dla nas? Hala umożliwia jeszcze większy 

rozwój naszych umiejętności oraz realizację naszych 

pasji. To idealne miejsce do aktywnego spędzania 

czasu wolnego, zwłaszcza, że ośrodek jest wyposa-

żony w nowoczesny sprzęt. 
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 Nauczyciele wychowania fizycznego zapra-

szają wszystkich chętnych do udziału w sportowych 

zajęciach pozalekcyjnych, w tym do gry w siatków-

kę, koszykówkę, a także piłkę nożną. Zarówno pa-

nowie, jak i panie znajdą coś dla siebie. Dotychczas 

wśród panów największym zainteresowaniem cieszy 

się oczywiście siłownia, natomiast przez płeć piękną 

oblegana jest bieżnia. Ale to nie wszystko! Nie za-

pominajmy o innych możliwościach relaksu. 

W ośrodku nie brakuje bowiem sauny oraz ścianki 

wspinaczkowej. 

 Ja osobiście mocno trzymam kciuki, aby 

zapał do sportu, którym pałamy obecnie, nigdy nie 

zmalał, a czas spędzony na treningach przełożył się 

na kolejne sukcesy naszej szkoły. Nowy sprzęt stwa-

rza nam możliwości poszerzania horyzontów. 

A.N.A 

 

I DZIEŃ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 

21 marca 2013 

 

L. p. Branża / Temat Sala 

1.   MECHANICZNA 

„Obróbka CNC w wytwarzaniu elementów maszyn” 

klasa 3bT 

i Ryszard Ograbek 
207 

2.   

MECHATRONICZNA 

„Bujaj się” 

klasa 3cT 

i Milena Ginko 
306 
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3.    

SAMOCHODOWA 

„Elektronika samochodowa” 

klasa 2aT 

i Beata Majewska 

oraz Marcin Ślufarski 

111 

4.   LOGISTYCZNA  

„Logistyka w domu  

i w szkole” 

klasa 3lT 

Tomasz Szumiło 106 

5.   FRYZJERSKA 

„Modna fryzura” 

klasa 2uT 

Beata Podoba 206 

W dniu 21 marca 2013 roku po raz pierwszy 

został zorganizowany Dzień Przedmiotów Zawodo-

wych. Uczniowie Michał Kwinta i Jakub Kasprzycki 

z klasy 3bT we współpracy z panem Ryszardem 

Ograbkiem zaprojektowali plakat informujący 

o rozmieszczeniu ekspozycji w poszczególnych sa-

lach. 

 W sali 207 uczniowie zorganizowali ekspo-

zycję pod tytułem „Obróbka CNC w wytwarzaniu 

części maszyn”. Uczniom z klas zwiedzających eks-

pozycję przedstawiono prezentację o istocie i zasto-

sowaniu obróbki CNC, którą przygotowali ucznio-

wie Jakub Sinica i Adam Kalinowski z klasy 3bT. 

Następnie zwiedzający mogli zapoznać się z przy-

kładowymi elementami wykonanymi na obrabiar-

kach CNC oraz obejrzeć symulację obróbki części 

maszyn wykonaną w programie MTS. Programy 

symulacyjne zostały wykonane w pracowniach CKP 

przez uczniów z klasy 3bT, nad którymi opiekę 

sprawował nauczyciel Aleksander Czarnacki. Pierw-
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szy program, przygotowany przez Łukasza Hawrył-

kę, przedstawiał wykonanie na frezarce CNC ramie-

nia docisku przyrządu wiertarskiego. Drugi dotyczył 

wykonania na tokarce CNC głowicy ze skompliko-

wanymi kształtami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

Przygotowali go uczniowie Arkadiusz Osiński i Bar-

tosz Pieczka. Trzecia symulacja obrazowała wyko-

nanie korpusu przyrządu wiertarskiego, a przygoto-

wał ją Mariusz Janik. Symulacje można było przed-

stawić dzięki wypożyczonym z CKP komputerom 

z programem MTS do symulacji obróbki CNC. 

Prezentacje i przykładowe elementy wykonane 

w technice CNC wzbudziły duże zainteresowanie 

zwiedzających klasę uczniów, zwłasz-

cza tych, którzy realizują programy 

z branży mechanicznej. 

Ryszard Ograbek 

 

Również bardzo dużym zainte-

resowaniem cieszyła się ekspozycja pod 

hasłem „Bujaj się”, wykonana przez 

uczniów pod opieką pani Mileny Gin-

ko. Projektanci i wykonawcy to: 

Paweł Grzybek, Mariusz Pietras – heli-

kopter, 

Szymon Lehmann, Szymon Domarus, 

Damian Potrykus - platforma z placem 

zabaw, 

Kacper Brzeziński, Darek Sajko – huś-

tawka, 

Robert Jaworski, Jarosław Leśkiewicz - 

wirujące światełka, 

Krzysztof Kołodziej, Krystian Droz-

dowski – samochód, 

Nowitkiewicz Patryk – mikołaj, 

Jacek Bakalarz – amortyzator, 

Karol Kuklis – dzwoneczek. 

 

Tych, którzy nie mieli okazji podziwiać poszczególnych ekspozycji, zapraszamy do obejrzenia filmu 

pana Grzegorza Starzeckiego. Jest on dostępny na stronie http://pl-pl.facebook.com/pages/ZSP-nr-4-

Mechanik.

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI
 Dnia 19 kwietnia 2013 

roku w słupskim „Mechaniku” 

odbyła się uroczystość wręczenia 

nagród zwycięzcom VI Mię-

dzyszkolnego Konkursu Poetyc-

kiego, w którym uczniowie 

z różnych szkół ponadgimna-

zjalnych ze Słupska i powiatu 

słupskiego mogli zaprezentować 

swój talent pisarski. Spotkanie 

zostało zorganizowane przez 

panią Katarzynę Nazaruk. 

Celem konkursu jest 

podkreślenie roli i rangi twór-

czości poetyckiej w literaturze 

i życiu, odkrywanie młodych 

talentów, stwarzanie możliwości 

publicznych prezentacji. Patro-
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nat medialny nad konkursem objęły: Poezja Dzi-

siaj, Gazeta Kaszubska, Głos Pomorza, Telewizja 

KANAŁ6, Radio FAMA, przyczyniając się do po-

pularyzacji poezji i twórczej postawy młodzieży, 

patronat instytucjonalny nad konkursem spra-

wuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

w Słupsku i Stowarzyszenie Edukacyjne „Wolu-

min”. 

 Na tegoroczny konkurs wpłynęło 18 wierszy. 

Jury w składzie: przedstawiciele PBW w Słupsku - 

pani Jolanta Janonis, pani Jolanta Betkowska, przed-

stawiciel Stowarzyszenia Edukacyjnego „Volumin” 

w Słupsku – pani Magdalena Szczegielniak, poeta - 

pan Wiesław Stanisław Ciesielski, poetka, nauczy-

cielka języka polskiego – pani Katarzyna Nazaruk 

po wnikliwej ocenie nadesłanych prac przyznało: 

1 miejsce - Natalii Powęzce z Technikum Leśnego 

w Warcinie, 

2 miejsce - Małgorzacie Rządkowskiej z Liceum 

Ogólnokształcącego nr II w Słupsku, 

3 miejsce - Paulinie Bałachowskiej z Technikum 

Leśnego w Warcinie. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za podzielenie 

się swoją twórczością, a laureatom serdecznie gratu-

lujemy. Następny konkurs już za rok! 

WIERSZE LAUREATÓW KONKURSU 

Natalia Powęzka - I miejsce  

Złodziej 
Rozebrane drzewa  

kołyszą się 

w rytmie walca 

Granatowe niebo 

Rozsypuje gwiazdy 

Księżyc przesyła 

Serdeczne uśmiechy 

Gdy wkradasz się  

Do mojego serca 

Niedomkniętymi drzwiami 

 

Zatracenie 
Fortepian rozkoszuje się pod moimi palcami 

głaszczę każdy klawisz z osobna 

nie patrzę na barwy 

dźwięk urzeka delikatnością 

wnika głęboko we mnie 

pozwala odpłynąć 

w nieznane 

 

Dziecko 
Włosy w bezwładzie 

usta zamknięte kluczem sierocińca 

ubrane w nie miłość 

czeka… 

 

Małgorzata Rządkowska - II miejsce  

*** 
Co złego jest w maczaniu pióra 

w pustym kałamarzu? 

On chyba zwariował. 

To tak niepoważnie. 

Na poważnie. 

A do tego zielony garnitur! 

Śmierć się uśmieje. 

Padnie ze śmiechu z litości nad starym, 

który juz zapomniał, 

jak się wiąże sznurówki. 

Albo się uśmiechnie, 

rozpuści warkocze 

i treścić mu będzie poranki 

wiecznym piórem, 

aż po kres garnituru. 

 

Kalectwo 
Mówią mi, że Cię nie rozumiem, 

że nie znam zapachu Twoich rąk, 

że słychać Cię tylko tam, 

wśród głuchych ciemności 

Mówią, że nie rozpoznam, 

gdy nadejdziesz, bez uprzedzenia 

Cichym szeptem przywitasz, 

a ja Ci nie odpowiem 

Ale gdy jesteś, ja zasłaniam oczy 

i choć słuch nie ten, 

mam własnych słuchaczy 

Milczą, lecz słyszą 

poezję pustej kartki 

 

Czas 
Pamiętam jak czas we włosach się chował, 
wspominając zapach zerwanych truskawek, 

jak zamek z piasku cierpliwie budował 

i kurzem pokrywał stertę zabawek. 

 

Pamiętam jak deszcz prowadził powoli, 

poprzez całe miasto, zawsze szedł przed siebie. 

Nigdy nie zwalniał, nie skręcał z własnej woli. 

Malował ze mną gwiazdy i wieszał na niebie. 

 

Wspomnienie płatków śniegu na krawacie 

dziadka, przypomina mi wieczorne burze. 

I czas, gdy przychodząc, tworzył śnieżne postacie, 

i gdy odchodził, zostawiając kałuże. 

 

Pamiętam kwiaty budzące się w zachwycie, 

co kradły spojrzenia, otulały swą wonią. 

Lecz nikłe i kruche, jak kruche jest życie, 

więdły zaraz, gdy czas je dotknął dłonią. 

 

Pamiętam dni minione, wspominam je mile, 

choć ludzie myślą, że nic już ich nie zwróci, 

lecz czas sam mi szepta do ucha tamte chwile, 

bym wiedziała, że jest ze mną, chociaż już nie wróci... 
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Paulina Bałachowska - III miejsce  

Sens istnienia 
Szaro za oknem, słońce za chmurami, 
W dwóch światach, odległych miejscach 

Na krańcu świata owiani. 

Rodzimy się sami i nikt nie umiera z nami. 

Przez skalną pustynię życia, 

Kroczymy bosymi stopami. 

Lecz gdy tylko usłyszę, 

Słowo czasem dwa, jakiś taki cieplejszy robi się ten świat. 

Dostrzegając uśmiech, patrząc na Ciebie, 

Pomyślałam sobie, że tak naprawdę Słońce zeszło na Ziemię. 

I świeci jasnym i tak pięknym promieniem, 

Że czuję się jakbym mieszkała w niebie... 

 

 

 

 

Noc snu 
Pielgrzymem snów, 

Przygody tysiąc kilometrów w nieznane. 

Ciemną nocą, 

Nie wszystko zostało wypowiedziane. 

Rozkoszą marzeń, 

Idę powoli spacerem. 

Okryta żarem zostałam. 

Ciekawa dnia, 

W strachu przed uczestnictwa dnia rytuale 

Bo do nowego nieśpieszno mi wcale. 

Idąc w nieznane, 

Kierując natchnieniem, 

Płynę ślepa niesiona nocy strumieniem. 

Nocy ubiegłej, 

Nie pożądałabym wcale, 

Ale spotkałam Ciebie. 

I było mi wspaniale. 

WYWIADY Z LAUREATAMI

- Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w konkursie? 

- Warto spróbować wszystko. Albo wyjdzie, albo nie 

- w tym wypadku wyszło. Słyszałam o Waszym kon-

kursie, ponieważ moja polonistka zachęcała mnie do 

wysłania wierszy, ale rok temu nie wzięłam w nim 

udziału i bardzo tego żałowałam. 

- Skąd czerpiesz inspirację do pisania wierszy? 

- Piszę o wszystkim, na przykład moja koleżanka 

kończy niedługo osiemnaście lat, więc też chciała-

bym coś jej napisać. Do konkursu wysłałam te wier-

sze, które wcześniej wybrałam. Piszę od pierwszej 

klasy gimnazjum. Na pewno będę brała udział 

w kolejnych konkursach. 

- Spodziewałaś się zajęcia drugiego miejsca? 

- Nie, nie spodziewałam się tego. Czekam na inny 

konkurs, ale przy okazji wzięłam udział w tym. 

- Wiążesz przyszłość z pisaniem wierszy? 

- Na pewno tak. Chcę również brać udział w kolej-

nych konkursach. To, czym się zajmuję, jest dla mnie 

bardzo ważne. 

- Dziękujemy i życzymy powodzenia. 
 

Ze zdobywczynią II miejsca, Małgorzatą Rządkowską, rozma-

wiali: 

Monika Niziołek i Patryk Gościłowicz. 

 

- Co skłoniło Cię do tego, aby wziąć udział w kon-

kursie? 

- Pisałam wiersze od małego. To mama zaszczepiła 

we mnie pisanie. Wkładałam wiersze do szuflady, aż 

w końcu ktoś powiedział, że jest konkurs, więc po-

myślałam, żeby wysłać kilka utworów. No i stało się 

- zajęłam 3 miejsce. 

- Wiążesz przyszłość z pisaniem wierszy? 

- Jak pokazuje mundur, wiążę przyszłość z leśnic-

twem, ale mimo wszystko nie chcę „iść do lasu”, 

a także nie chcę pisać zawodowo. Mam inne plany, 

ale myślę, że wiersze nadal będę pisała. 

- Czy planujesz wziąć udział w kolejnych konkur-

sach poetyckich ? 

- Na pewno za rok się tu pojawię, będę też brała 

udział w innych konkursach, do których się zgłoszę. 

Wiersze, które przysłałam na konkurs, mają około 

pięciu lat. Nie spodziewałam się, że zajmę miejsce 

w pierwszej trójce, ale trzeba przyznać, że byłam 

mile zaskoczona. 

- Dwie osoby na podium z Warcina to duży sukces, 

czy jest coś takiego bądź ktoś taki, kto nakłania Was 

do pisania wierszy? 

- W Warcinie jest dużo miejsc pozwalających się 

wyciszyć. Właśnie w takich miejscach można się 

skupić i napisać kolejny wiersz. Las i krajobrazy 

pomagają w tworzeniu poezji. Piszę wiersze miło-

sne. Opisuję to, co czuję. To nie jest tak, że piszę 

codziennie. Czasami piszę raz na miesiąc. Nadal 

będę pisać i zbierać wiersze. Może kiedyś uda mi się 

je wydać. 

- Czy jako młoda pisarka będziesz prosiła o rady 

osoby już doświadczone w pisaniu wierszy? Na 

przykład panią Katarzynę Nazaruk? 

- Chcę, aby pani Nazaruk przyjechała do nas. Za-

prosimy ją do Warcina na spotkanie z uczniami na-

szej szkoły. 

- Życzymy Ci, aby Twoje wiersze były z dnia na 

dzień coraz lepsze.  

- Dziękuję bardzo. 
 

Ze zdobywczynią III miejsca, Pauliną Bałachowską, rozma-

wiali: 

Monika Niziołek i Patryk Gościłowicz. 
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ROZMOWA Z ABSOLWENTEM „MECHANIKA”
- Co zadecydowało, że wybrałeś studia na Politech-

nice Koszalińskiej? 

- Atrakcyjność kierunków. Słyszałem wiele dobrego 

o wykładowcach i wysokim poziome wyposażenia 

pracowni . Poza tym uczelnia jest blisko Słupska 

i posiada bardzo duże zaplecze techniczne dzięki 

korzystaniu z programów unijnych. 

 

- Co możecie powiedzieć o zajęciach dodatkowych 

bądź wyrównawczych ? 

- Zostały utworzone zajęcia dodatkowe dzięki pro-

gramom Unii Europejskiej, odpowiadające potrze-

bom danego kierunku. Ponadto każdy wykładowca 

przeznacza dwie godziny w tygodniu na zajęcia kon-

sultacyjne. Często też, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 

zajęcia trwają dłużej niż w grafiku. Odbywają się 

również szkolenia, które kończą się wydaniem certy-

fikatu, np. Solidworks, Matlab, programowanie ste-

rowników przemysłowych. 

 

- Czy istnieje współpraca z zakładami przemysło-

wymi? 

- Ogólnie w Koszalinie przemysłu nie ma, współpra-

cujemy z firmami, które dystrybuują automatykę na 

arenie krajowej i międzynarodowej.  

 

- Czy ciężko jest zaliczyć kolokwia i egzaminy ? 

- Na uczelni zostają ci, którzy chcą zostać. Problemy 

mają osoby, które nie uczęszczają na zajęcia. Na 

pierwszym roku jest największy „przesiew” z powo-

du przedmiotów ścisłych, lecz jest to spowodowane 

głównie poczuciem wolności studentów. Przez 

pierwsze pół roku nie ma obowiązku uczęszczania 

na wykłady, nie odbywają się żadne formy spraw-

dzania umiejętności oprócz „wejściówek”, które 

służą ustaleniu poziomu wiedzy grupy. Uzyskane 

z nich stopnie nie wpływają znacząco na ocenę koń-

cową. Z powodu braku obowiązku uczęszczania na 

wykłady duża liczba osób odpada. 

 

- Czy poziom wiedzy absolwentów liceum i techni-

kum jest podobny? 

- Osoby po liceum po kierunkach ścisłych mają ła-

twiej na zajęciach teoretycznych i absolwenci tech-

nikum muszą nadrabiać, lecz na zajęciach praktycz-

nych sytuacja się zmienia. 

 

- Jak wygląda wyposażenie sal dydaktycznych ? 

- Politechnika Koszalińska inwestuje zarówno 

w budynki, jak i wyposażenie, które jest na bardzo 

wysokim poziomie. Uczelnie techniczne dostają naj-

większe dofinansowania na zakup pomocy dydak-

tycznych.  

 

- Czy w akademiku jest czas na naukę ? 

- To zależy od osoby. Jeżeli ktoś chce, to się będzie 

uczyć. Okazji, by się nie uczyć, jest wiele, lecz jeżeli 

komuś zależy i uważa na wykładach, to znajdzie czas 

na zabawę i naukę. Jeżeli prowadzący daje jakieś 

zadania i nie są one sprawdzane, to najlepiej usiąść 

w grupie i zrobić je razem. Ktoś, kto lepiej rozumie, 

wytłumaczy innemu. Zadania zostaną szybciej roz-

wiązane i coś z nich zapamiętamy. 

 

- Jak wyglądają zadania projektowe na mechatroni-

ce? 

- Jest to głównie praca własna, uzależniona od zain-

teresowań. Uczelnia i wykładowcy są bardzo przy-

chylnie nastawieni do realizacji wszelkiego rodzaju 

projektów.  

 

- Jaki jest program nauczania? 

- Pierwsze 2 lata to kształcenie ogólne. Jest ono 

bardzo podobne na wszystkich kierunkach. Kolejny 

etap to kształcenie praktyczne, np. laboratoria, na 

których wykonujemy instrukcje i piszemy sprawoz-

dania według podanego wzoru. Ostatnie 1,5 roku, 

kiedy zaczyna się specjalizacja, to dopiero czas 

„swobody” - prowadzący proponuje ciekawe pro-

jekty, studenci dostają zadanie polegające na przy-

kład na zaprojektowaniu i zbudowaniu całego dzia-

łającego układu. 
Z absolwentem „Mechanika”, Damianem Ślędakiem, rozma-

wiali:  

Arek Osiński i Michał Kwinta.

 

DO CZEGO MOŻE PRZYDAĆ SIĘ MATEMATYKA?
Do czego to się nam przyda? Dlaczego się 

tego uczymy? Te i inne pytania często padają ze 

szkolnej ławy. Tym razem to ja poprosiłam, by moi 

uczniowie podzielili się swoimi przemyśleniami na 

ten temat. Ponieważ ich prace są interesujące, posta-

nowiłam Wam, drodzy Czytelnicy „Parady”, umoż-

liwić ich przeczytanie. 

Tomek, uczeń technikum, napisał: „Więk-

szość z nas nie lubi się uczyć matematyki, a jeśli 

ktoś się jej już uczy, to nie znaczy to, że ją rozumie. 

Matematyka jest chyba najbardziej abstrakcyjną 

z nauk. Jeżeli sobie z nią poradzisz, to prawdopo-

dobnie poradzisz sobie ze wszystkim. Matematyka 

uczy nas w sposób bierny. Najbardziej przydatnymi 

informacjami są te, które dotyczą dodawania, odej-
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mowania, mnożenia i dzielenia, lecz reszta nie jest 

wcale też taka obojętna. Szczegółowa matematyka 

uczy nas logicznego myślenia, które najbardziej 

przydałoby się, gdybyśmy chcieli być matematyka-

mi, zarządcami czy np. menagerami. Wiele osób 

uczy się matematyki wyłącznie dlatego, że wymaga 

tego ustawa programowa. Ja natomiast w pewnym 

stopniu lubię matematykę. Lubię „główkować” nad 

różnymi zadaniami i działaniami, które wymagają 

logicznego myślenia. Moim zdaniem, matematyka 

w dużym stopniu wpływa na nasz mózg, który dzia-

ła jak kalkulator, nieświadomie przez nas używany. 

Oblicza przecież, ile centymetrów w górę muszę 

podnieść nogę, by się nie wywrócić na schodach”. 

Zdaniem Krzyśka z tej samej klasy, „mate-

matyki uczymy się po to, byśmy mogli w życiu po-

radzić sobie bez kalkulatora. Będziemy mogli liczyć 

sami na siebie i nikt nas nie oszuka. Ucząc się rze-

czy, które pozornie wydają się niepotrzebne, posze-

rzamy nasze horyzonty umysłowe. Nasz mózg jest 

jak sylwetka, którą trzeba ćwiczyć. Każde ćwiczenie 

kształtuje inną postawę. Matematyka jest jednym 

z ćwiczeń. Jeżeli nie poznamy dobrze matematyki, 

to nie będziemy się mogli zabrać za inne nauki ści-

słe. Matematyka pojawia się wszędzie: na fizyce, na 

chemii, biologii itd. Poza tym wykonywanie zadań, 

które pozornie wydają się w naszym przyszłym ży-

ciu zbędne, pozwala nam dzielić ludzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Jak inaczej byśmy się dowiedzieli, 

kto nadaje się na studia, a kto na pomocnika budow-

lanego?”. 

Być może nie każdy podziela te poglądy. 

Przyjrzyjmy się jeszcze wypowiedzi Pawła: „Dla-

czego się uczymy matematyki? Takie pytanie zadaje 

sobie pewnie każdy człowiek, a już na pewno uczeń. 

Uczymy się różnych rzeczy: funkcji kwadratowych, 

wielomianów, geometrii. Jedne działy matematyki 

są bardziej ciekawe, drugie mniej. Jedne bardziej 

potrzebne, drugie – mniej. Nic na to nie poradzimy, 

musimy to umieć, by zdać maturę. Matematyki 

uczymy się również po to, żeby rozwijać swój 

umysł, wyobraźnię i wiele innych umiejętności. 

Wiadomo, te wielomiany czy sinusy nie przydadzą 

się w życiu codziennym czy nawet zawodowym, 

chyba że zostaniemy nauczycielem matematyki czy 

jakimś konstruktorem, ale sam fakt, że to potrafimy, 

działa bardzo pozytywnie na nasz mózg i samooce-

nę. Moim zdaniem, człowiek, który potrafi wyko-

nywać działania na wielomianach, czuje się bardziej 

wartościowy i ma lepszą samoocenę niż osoba, która 

potrafi tylko dodawać czy mnożyć. Myślę, że nie 

trzeba więcej pisać na ten temat, ponieważ odpo-

wiedź jest oczywista. Nie bez powodu matematyka 

nazywana jest matką nauk bądź królową nauk”. 

A Waszym zdaniem, dlaczego warto uczyć 

się matematyki? 

Wypowiedzi uczniów opracowała nauczycielka ma-

tematyki, pani Monika Szczepkowska. 

POŻEGNANIE ABITURIENTÓW 

ROCZNIK 2009 – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zdjęciu pani dyrektor Barbara Za-

krzewska i najlepszy abiturient - Grze-

gorz Tytko z klasy IV c T, nagrodzony 

odznaką  

„Primus Inter Pares”. 
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Dnia 25 kwietnia musieliśmy pożegnać tego-

rocznych abiturientów. Zebraliśmy dla nich życze-

nia, które zamieszczamy poniżej. 

 

 Już dziś zaczynacie wkraczać w dorosłość, 

gdyż jeszcze tylko egzaminy maturalne i egzaminy 

potwierdzające kwalifikacje zawodowe dzielą Was 

od dorosłego życia. 

 Życzymy Wam spełnienia marzeń, zdania 

matury i powodzenia w dalszym kształceniu. 

 Życzymy Wam, aby wiedza zdobyta w ciągu 

czterech lat zaowocowała wszelkimi sukcesami. 

 Życzymy Wam, aby podejmowane decyzje 

okazały się trafne. Jeżeli jednak kiedyś coś Wam się 

nie uda, pamiętajcie, że nie wolno się poddawać 

i rezygnować z marzeń. 

WYCHOWAWCY KLAS CZWARTYCH 

 

Czeka Was jedno z największych wyzwań 

w Waszym dotychczasowym życiu – matura i eg-

zamin zawodowy. Mamy nadzieję, że podejdziecie 

do tego najważniejszego zadania ze spokojem, a gdy 

już otrzymacie wyniki, będą one dla wszystkich sa-

tysfakcjonujące. 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODO-

WYCH 

W życiu najważniejsze jest szczęście. Ży-

czymy Wam więc, aby Wasze życie osobiste ukła-

dało się jak najlepiej, żebyście znaleźli w życiu 

prawdziwą miłość, wierną przyjaźń i żeby przypad-

kiem nie spełniły się Wasze wszystkie marzenia, bo 

do czego będziecie wtedy dążyć?   

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Przed Wami jeden z ważniejszych egzami-

nów. Musicie być silni i wierzyć w to, że Wam się 

uda. Najważniejsze to się nie poddawać! Sukcesem 

jest także konsekwentne i wytrwałe dążenie do celu. 

Mamy nadzieję, że lata spędzone w tej szko-

le były dla Was okresem bogatym w doświadczenia, 

że nasza szkoła rozbudziła Waszą zdolność samo-

dzielnego myślenia, pasję poznawania i tworzenia. 

Życzymy Wam, aby zdobyta wiedza i umiejętności 

pomagały Wam w realizacji planów życiowych. 

NAUCZYCIELE MATEMATYKI
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"Wohin du auch gehst, geh mit ganzem Herzen." 

                                     Confuzius 

Wünschen alle Deutschlehrerinnen   

 

"May your days be touched 

by a bit of Irish luck, 

brightened by a song in your heart, 

and warmed by the smiles 

of the people you love." 

          Traditional Irish Blessing 

 

Good luck from the English teachers 

 

 

 

 

Wkrótce przystąpicie do najważniejszego 

w Waszym dotychczasowym życiu egzaminu. Jego 

wynik będzie miał wpływ na Wasze losy. Wykorzy-

stajcie mądrze zdobytą w szkole wiedzę i wykażcie 

się swoimi umiejętnościami. Niech uzyskane przez 

Was wyniki egzaminu maturalnego będą jak najlep-

sze! Życzymy abiturientom: 

- wymarzonych tematów,  

- zadań, które potraficie rozwiązać celująco, 

- pytań, które sami sobie byście zadali, aby jak naj-

lepiej wypaść przed komisją… 

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO 

 
Życzymy MATURZYSTOM powodzenia. Pokażcie 

się z jak najlepszej strony! Połamania piór na egza-

minach! 

UCZNIOWIE KLAS I- III

 
 

 

 

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego 
 

 Dnia 12 kwietnia odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

Oto nowy skład Samorządu Uczniowskiego : 

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

 Łukasz Boba  - III c T 

- zastępca przewodniczącego: 

 Maciej Łukaszewicz - III c T 

- członkowie: 

 Karol Kurach - II f Z 

 Mateusz Petrusiewicz - II f Z 

 Bartłomiej Wietrak - I b T 

 Karolina Wietrak - II l Z 

 Maciej Komisarczuk - II a T 

 Ewa Drożdż - I u T 

 Julita Sankowska - II u T
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3 maja – Dzień bez Komputera 

 Komputer jest urządzeniem technicznym, 

które ułatwia człowiekowi życie, wspomaga jego 

edukację i pracę. Jednakże, tak jak każda praca, tak 

samo i praca z komputerem niesie za sobą różnego 

typu niebezpieczeństwa. Mimo tego faktu, współ-

czesne społeczeństwo jest niejako skazane na kom-

puter. Już od najmłodszych lat dzieci mają kontakt 

z komputerem w domu, w szkole, u kolegów. Jest 

on traktowany jak najlepsza zabawka, ale i jako źró-

dło wiedzy. Dzieci często spędzają przy komputerze 

wiele godzin, nie zdając sobie sprawy ze szkodliwe-

go wpływu komputera na ich zdrowie fizyczne 

i psychiczne. Również rodzice często nie są świa-

domi tych zagrożeń. 

Do najczęstszych niebezpieczeństw należy zaliczyć: 

 wady wzroku, bóle głowy, 

 promieniowanie monitora, 

 stres, 

 wady postawy, 

 uzależnienie od komputera, 

 fobie, depresję. 

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

 Stajemy się społeczeństwem, które czyta 

coraz mniej. Według niedawnych badań przeprowa-

dzonych przez Zakład Badań Czytelnictwa Bibliote-

ki Narodowej i TNS OBOP, 42% Polaków deklaruje 

brak zainteresowania książką. Wyniki te są zatrwa-

żające, ponieważ człowiek wychowany jedynie 

przez „szklany ekran” funkcjonuje zupełnie inaczej 

niż ktoś, kto czyta książki. Dlaczego? Ponieważ 

czytanie bardzo pozytywnie wpływa na ludzki roz-

wój. 

1. Czytanie uczy myślenia 

 Podstawowy kanon komunikacji między-

ludzkiej oparty jest na słowie, gdyż to właśnie ono 

poprzez odwołanie się do świadomości jest podsta-

wą naszego myślenia. W konfrontacji książki, opar-

tej na słowie, z przekazem telewizyjnym, bazującym 

na obrazie, język okazuje się bardziej uniwersalny. 

Dzięki niemu możemy wyrazić zarówno wydarzenia 

zewnętrzne, jak również przeżycia wewnętrzne, 

zjawiska świata materialnego i niematerialnego. 

2. Czytanie pobudza wyobraźnię 

 Czytając, mamy dużo więcej swobody. Sami 

obsadzamy role, obmyślamy tło i kierujemy akcją. 

Każdy szczegół wygląda tak, jak zechcemy. Dobra 

książka porusza i ożywia umysł. 

3. Czytanie rozwija umiejętność wysławiania się 

 Czytanie jednocześnie wymaga zdolności 

językowych, jak i je rozwija, ponieważ jest nieroz-

łącznie związane z mówieniem i pisaniem. Tych, 

którzy nie czytają nic albo niewiele, bardzo łatwo 

poznać. Zdradzają się częstym używaniem zwrotów 

typu: „No wiesz, o co mi chodzi”, „No… tego...”. 

Zacinają się, stękają, zastępują słowa gestami lub 

imitują dźwięki. Ocenę ludzi i przedmiotów ograni-

czają do przymiotnika „fajny” lub „super”. 

4. Czytanie wyrabia cierpliwość 

 Podczas czytania przetwarzanie informacji 

zachodzi w świadomości, a więc przebiega wolniej. 

Odwracając kartki, wchodzimy stopniowo w me-

chanizm narracji. Krok po kroku staramy się zrozu-

mieć książkę. Tempo zależy od nas. Do pewnych 

faktów można w każdej chwili wrócić, najistotniej-

sze można sobie zaznaczyć. Można powiedzieć, że 

czytanie jednocześnie wymaga oraz uczy cierpliwo-

ści. 

 

22 maja – Dzień Praw Zwierząt 

Jeśli zauważysz, że jakaś osoba maltretuje zwie-

rzę, zawsze możesz coś zrobić. Nigdy nie ma sy-

tuacji bez wyjścia. Nieraz dobra wola, działanie 

mogą przynieść wiele dobrego zarówno dla 

krzywdzonego zwierzęcia, jak i dla poprawy losu 

zwierząt w Twoim regionie, kraju. 
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Są różne przypadki krzywdzenia zwierząt. Do naj-

częstszych należą między innymi: 

 bicie, 

 głodzenie, 

 brak należytej opieki (pies bez budy, schorowa-

ny i nieleczony), 

 trzymanie zwierzęcia w małym pomieszczeniu 

bez możliwości ruchu, 

 trzymanie zwierzęcia bez możliwości schronie-

nia się przed opadami atmosferycznymi, słoń-

cem, zimnem, wiatrem, itp., 

 złe traktowanie zwierzęcia, np. uwięź w postaci 

łańcucha wrasta w szyję, postronek powoduje 

duszenie się, 

 specjalne drażnienie zwierząt, 

 porzucenie zwierzęcia, 

 zabicie zwierzęcia. 

„Art. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do od-

czuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 

mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” 

 

Co możemy zrobić na rzecz zwierząt? 

 

Jeśli w prosty sposób chcemy przyczynić się do po-

prawy warunków bytowych i sytuacji prawnej zwie-

rząt, to: 

- naciskajmy lokalnych radnych w sprawie np. bu-

dowy schroniska dla zwierząt, 

- popierajmy wszelkie inicjatywy służące zwierzę-

tom, 

- nie kupujmy kosmetyków testowanych na zwierzę-

tach, 

- przestańmy chodzić do cyrku ze zwierzętami, 

- przejdźmy na wegetarianizm. 

Gaba 

 

 
 Lato jest trudnym okresem dla włosów. 

O ile skórę smarujesz kremami z filtrem, a oczy 

osłaniasz ciemnymi okularami, to o zapewnieniu 

przeciwsłonecznej ochrony włosom najczęściej 

zapominasz. Dlatego promienie UV czynią 

w nich prawdziwe spustoszenie – rozszczelniają 

osłonę włosa, która jest zbudowana z zachodzą-

cych na siebie łusek, wnikają do warstwy koro-

wej i uszkadzają tworzące ją białka. Utleniają 

też melaninę, czyli barwnik będący naturalną 

tarczą przeciwsłoneczną – a im jest go mniej, 

tym słabsza ochrona. Dlatego naturalne włosy 

jasne i siwe gorzej bronią się przed słońcem niż 

ciemne (rozjaśniane czy farbowane na jakikol-

wiek kolor w ogóle nie mają takiej ochrony, bo 

podczas farbowania melanina zostaje zniszczo-

na). 

 Dodatkowe szkody czyni woda. Jej krople na włosach są niczym soczewka z jeszcze większą siłą 

skupiająca promienie słoneczne. Ponadto z cząsteczek wody powstają wolne rodniki, które przecinają włók-

na keratynowe – podstawowy budulec włosa. W efekcie tej niszczycielskiej działalności słońca i wody wło-

sy płowieją, są przesuszone i matowe, zaczynają się łamać i rozdwajać. 

1. Przed wyjazdem na urlop kup kosmetyki z filtrami UV. 

2. Zawsze ponawiaj aplikację preparatu. 

3. Po powrocie z plaży zregeneruj włosy. 

 Pasma niszczą nie tylko promienie UV, ale także chlor w wodzie z basenu, sól w morzu i wiatr. Dla-

tego po powrocie z plaży umyj głowę szamponem z serii przeciwsłonecznej. Jego zadaniem jest przede 

wszystkim oczyszczanie z soli morskiej, chloru i resztek mgiełek ochronnych. 

Gaba 
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KONKURS 
Uwaga: uczestniczą w nim wyłącznie czytelnicy, którzy zakupią „papierowe” wydanie „Parady”. 

Regulamin: 

1. Wytnij kupon konkursowy. 

2. Napisz na nim: 

 - swoje imię i nazwisko oraz klasę, do której chodzisz, 

 - imię i nazwisko osoby przedstawionej na zdjęciu. Ponieważ osoba ta jest dzisiaj nauczycie-

lem naszej szkoły, napisz, jakiego przedmiotu uczy. 

3. Wrzuć kupon do urny znajdującej się w bibliotece. 

4. Nagrodą w konkursie jest „kupon na niewiedzę”. Wygrywają cztery kupony (niezależnie 

od tego, czy odgadnięto imię i nazwisko osoby przedstawionej na zdjęciach). 

5. Losowanie odbędzie się w maju 2013 r. 

Uwaga: 

 Kupon zwalnia ucznia od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ust-

nych na wszystkich lekcjach w danym dniu. 

 Wylosowany kupon nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzia-

nów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowa-

nia fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 

podręcznika bądź zbioru zadań.  

 Kupon nie chroni od uwag za złe zachowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K U P O N  KONKURSOWY                      
 

…………………………………………………………….. 

                                            IMIĘ I NAZWISKO                             KLASA   

 

…………………………………………………………………………………………… 

   Rozwiązanie zagadki:         imię               -             nazwisko             -             przedmiot                                        

 

 

 

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru: 

PANI MAŁGORZATA DAMASZK 


