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POWÓDŹ 
 
 
 

Kilkaset tysięcy zalanych gospodarstw - to 
nie statystyka, to kilkaset tysięcy tragedii… 

Jak wszyscy wiemy, w tym roku mieliśmy 
do czynienia z drugą powodzią tysiąclecia. Zalane 
domy, pola, łąki, drogi - straty są olbrzymie. Zgi-
nęli ludzie, utonęły zwierzęta, tysiące mieszkań-

ców miast i wsi w jednej chwili straciło dobytek 
swojego życia. Majowa powódź jest porównywal-
na do tej z roku 1997. Długotrwałe i obfite opady 
deszczu spowodowały zalanie południowej i cen-
tralnej Polski. Powódź objęła między innymi wo-
jewództwa: małopolskie, łódzkie, mazowieckie, 
lubelskie, wielkopolskie, podkarpackie, święto-
krzyskie… 

Wszystkie jednostki ratunkowe niosą po-
moc poszkodowanym. Słupscy strażacy pojechali 
wspierać jednostki walczące z powodzią w War-

szawie. Poziom wód w 
stolicy na szczęście już się 
unormował. 

Woda w rzekach 
powoli opada, jednak wa-
ły przeciwpowodziowe są 
bardzo nasiąknięte – nie 
wiadomo, jak długo wy-
trzymają, tym bardziej, że 
wielka woda nie odpusz-
cza. Mieszkańcy zalanych 
terenów nie zdążyli jesz-
cze osuszyć swoich do-
mów, a już musieli się po 
raz kolejny ewakuować. 
Przez kraj przechodzi 
właśnie druga fala powo-
dzi i być może szykuje się 
trzecia, jak ostrzegają nas nasi południowi sąsie-
dzi – Czesi.  

Cały czas zbierane są dary dla powodzian. 
Nasza szkoła również przyłączyła się do akcji – 
ubrania, koce, żywność i inne dary można przyno-
sić codziennie do biblioteki szkolnej lub sali 303. 

Alicja Mańczak

 
 
 

czyli Nigdy nie rób tego, czego pó źniej b ędziesz żałował! 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr  4 
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Dnia 20. 04. 2010 r. w szkolnej czytelni 

odbyło się uroczyste podsumowanie organizowa-
nego w naszej szkole Międzyszkolnego Konkursu 
Poetyckiego. 

Laureaci konkursu wraz z opiekunami - 

nauczycielami języka polskiego wysłuchali swo-
ich wierszy, które recytowali uczniowie naszej 
szkoły przy dźwiękach gitary. Młodzi wyróżnieni 
poeci otrzymali nagrody, dyplomy oraz pokonkur-
sowe wydanie nagrodzonych utworów w formie 
broszurki. 
Laureaci konkursu odpowiedzieli na kilka pytań: 

1. Co was inspiruje do tworzenia wierszy? 
2. Jakie tematy poruszacie w wierszach? 
3. Czy to wasze pierwsze osiągnięcie w kon-

kursach literackich? 
4. Czy macie swoich ulubionych poetów? 
5. W jakich okolicznościach lubicie pisać 

swoje wiersze? 
6. Od jak dawna zajmujecie się poezją? 
7. Czy macie jeszcze jakieś inne zaintereso-

wania? 

Oto odpowiedzi na nie: 
 
Agata Basiecka: -Moją inspiracja jest morze. 
Mieszkam nad morzem, więc zawsze, gdy czuję 
wewnętrzną potrzebę, idę na plażę. Tam czuję się 
najlepiej. Słowa same przychodzą. Moje wiersze 
są najczęściej miłosne, egzystencjalne. Staram się 
pisać z serca. Piszę to, co myślę, a nie pod publi-
kę. W wierszach oddaję siebie.  
Jeżeli chodzi o osiągnięcia, to w gimnazjum na-
mówiona przez moją nauczycielkę oraz koleżanki 

wzięłam udział w konkursie „Matematyka wier-
szem pisana”. Poszczęściło mi się. Inspirują mnie 
takie poetki, jak Agnieszka Osiecka, Pawlikow-
ska, Poświatowska, także literatura  kobieca. Cza-
sem, gdy tylko zobaczę jakąś książkę, wiem, że 
muszę ją mieć. Popisuję sobie właściwie od pod-
stawówki, ale dopiero od niedawna wzięłam się za 
to bardziej na poważnie. 
Inne zainteresowania? Głównie sport, pływanie. 
Jednak przyszłość wiążę z matematyką, planuję 
studiować inżynierię na Politechnice Gdańskiej. 
Karolina Litwin : -Zainspirowała mnie pewna 
osoba, która jest mi bardzo bliska. W moich wier-
szach podejmuję tematykę tylko i wyłącznie miło-
sną. Dzisiejsze wyróżnienie to moje pierwsze 
osiągnięcie w konkursie literackim. Bardzo lubię 
śpiewać, tym raczej się nie chwalę, śpiewam naj-
częściej pod prysznicem, rysować oraz matematy-
kę. 
Poeta. Bardzo lubię Zbigniewa Herbarta. Rozu-
miem jego przesłanie (tak mi się przynajmniej 
wydaje). Pisze w sposób bardzo mi bliski. Moje 
wiersze powstają całkowicie pod wpływem emo-
cji. Piszę je wszędzie - na przerwie, w pociągu, 
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w kościele. Zawsze, gdy poczuję impuls. Piszę za 
„jednym pociągnięciem długopisu”. 
Zainteresowania, a więc tak: matematyka, śpiew, 
rysunek. 
Krzysztof Kirdzik: -Inspirują mnie głównie moje 
przeżycia, jakich doświadczam w życiu prywat-
nym. Tematyka? Głównie chyba cierpienie spo-

wodowane właśnie tymi doświadczeniami. To mój 
pierwszy sukces. 
Jeżeli chodzi o poetów,… oj ciężko! Różewicz. 
Kiedy tworzę? Głównie wieczorami, gdy mam 
ciszę, spokój. Od jakichś dwóch lat. 
Interesuję się także sportem i matematyką.

Oto jeden z nagrodzonych wierszy: 
Nie warto się starać 
Stanę się deszczem  

zaklętym w małe kropelki  
by tylko móc Cię dotykać  

Będę spływać  
tysiącami pocałunków  

po Twych ustach  
Stanę się słońcem 

By Ci każdą drogę oświecać 
W noc bezgwiezdną  
Stanę się księżycem  

Aby żaden kamień po którym stąpniesz 
Nie był za ostry dla Twych stóp 

Stanę się niezawodnym lekarstwem 
Aby móc ulżyć każdemu Twojemu cierpieniu 

Stanę się taktem Twojej muzyki 
Abym ciągle brzmiał w Twoich uszach i umyśle 

A Ty staniesz się moim przeznaczeniem 
Bo moja przyszłość zależy teraz tylko od Ciebie 

Lecz ja nie mogę stać się sobą 
Bo niestety nie jestem poszukiwany  

listem gończym  
Twojego serca

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży słupskich szkół ponadgimna-
zjalnych, dlatego będzie kontynuowany. Była to 
już trzecia edycja, w której wzięło udział 22 

uczestników z 11 szkół. Nagrodzonym poetom 
gratulujemy. Pozostałym uczestnikom życzymy 
powodzenia w następnej edycji konkursu. 

A.N.A
 
 
 
 
 
 
 

Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
organizowane są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Startują w nich 
pięcioosobowe zespoły, które w trakcie zawodów 
muszą wykazać się umiejętnościami udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym w wypad-
kach. 

Celem mistrzostw jest podniesienie po-
ziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie wystę-
powaniu wypadków poprzez upowszechnianie 

zasad bezpieczeństwa. Do startu w mistrzostwach 
uczniowie przygotowywani są przez cały rok 
szkolny podczas zajęć lekcyjnych oraz pozalek-
cyjnych. 

W czasie tegorocznych zmagań zawodnicy 
musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, 
jak i praktyczną. Ich umiejętności ratownicze 
sprawdzane były w tzw. scenkach indywidualnych 
oraz drużynowych. Brane były również pod uwa-
gę umiejętności współpracy między członkami 
zespołu oraz organizacja pracy zespołu przez ka-
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pitana. Każdy uczestnik oceniany był indywidual-
nie, następnie liczono sumę punktów uzyskanych 
przez członków zespołu. 
Rywalizacja obejmowała następujące zdarzenia: 
- wypadek komunikacyjny z ofiarą śmiertelną 
(osoba w szoku, ciało obce w policzku, uraz krę-
gosłupa, złamania), 
- napad na młodą parę (utrata przytomności, pa-
daczka, krwotok, złamanie otwarte, ciało obce 
w brzuchu), 
- zawał serca, szok,  
- upadek z wysokości (uraz kręgosłupa, złamanie 
nogi). 
Reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce 
w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomo-
cy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku.  
Naszą szkołę reprezentowali:  
Dorota Synal, 
Małgorzata Czerwczak, 
Izabela Włodarczyk, 
Alicja Mańczak, 
Krzysztof Malec, 

Dariusz Radomski. 
Z kolejnym wyzwaniem nasi koledzy mu-

sieli zmierzyć się dnia 29.05.2010r. w finale wo-
jewódzkim w Kościerzynie. 
Nasza szkoła zajęła VIII miejsce. 
Tutaj również czekały na uczestników nie lada 
wyzwania. Musieli wykazać się umiejętnościami 
udzielania pierwszej pomocy osobom, które: 
- chorują na cukrzycę, 
- uległy wypadkowi rowerowemu, 
- omdlały, 
- uległy wypadkowi na rolkach, 
- chorują na nadciśnienie, 
- próbowały popełnić samobójstwo (podcięcie żył) 
- utraciły przytomność, 

- dostały ataku serca, padaczki, 
- upadły z wysokości, 
- zostały przygniecione.  
Uczniowie musieli również wykazać się wiedzą 
z zakresu obrony cywilnej, prawidłowego odży-
wiania się, a także wiedzy o PCK. 

A.N.A
 
 
 

Uczniowie w składzie: Dorota Synal, 
Izabela Włodarczyk, Małgorzata Górska, Kon-
rad Komorowski, Krzysztof Malec, Emil My-
tych zajęli IV miejsce w wojewódzkich zawodach 
„Sprawni jak żołnierze”. Niestety, ani grupie 
dziewcząt, ani chłopców nie udało się stanąć na 
podium. Mamy jednak nadzieję, że następnym 
razem dopisze im szczęście. 

Zawody organizowane są pod patronatem 
Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji 
Narodowej. Ich celem jest popularyzowanie wśród 
młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbroj-
nych, zagadnień związanych z obronnością kraju 
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oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Zawody 
są formą rywalizacji zespołów w zakresie umie-
jętności sportowo – obronnych. 

W tegorocznych zawodach uczestnicy 
zmagali się z następującymi konkurencjami: 
- test sprawnościowy  
(5 skłonów, bieg po kopercie, zamiana dwóch 
piłek lekarskich, skok tygrysi przez piłkę lekarską 

ułożoną na materacu, przejście po odwró-
conej ławeczce, przewrót w przód na 
skrzyni wzdłuż, naprzemianstronne prze-
skoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką 
lekarską, obiegnięcie chorągiewki),  
- rzut granatem 
(każdy zawodnik wykonywał po 3 rzuty 
do wyznaczonego pola), 
-strzelanie 
(każdy zawodnik oddawał 3 strzały prób-
ne oraz 5 właściwych do tarczy), 
- bieg na orientację 
( zawodnicy otrzymali mapę i w ciągu 60 

minut musieli znaleźć określone punkty w tere-
nie), 
- pierwsza pomoc przedmedyczna 
(zawodnicy musieli dokonać oceny stanu świa-
domości, wykonać oddychanie ratownicze oraz 
ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej usta-
lonej).     A.N.A 

Matematyka nie jest nudna ani trudna
 
Dnia 27 maja 2010 roku po raz kolejny 

przeprowadzony został konkurs pod hasłem Ma-
tematyka nie jest nudna ani trudna, przygotowany 
przez panie Danutę Ptak i Monikę Szczepkowską. 
Jego celem było rozwijanie zainteresowania ma-
tematyką. W rywalizacji wzięły udział klasy I a, I 
b, I c, I l, I v oraz I u.  

Konkurs składał się z trzech etapów. 
Pierwszy wymagał rozwiązania zagadek logicz-
nych. Oto jedna z nich:  

Przez bystrą i głęboką rzekę chce się prze-
prawić dwóch przyjaciół. Mają oni tylko jedną 
łódkę, która może udźwignąć tylko jedną osobę. 
Obojgu jednak udało się przeprawić. Jak to zrobi-
li ???  
W kolejnym etapie każda drużyna miała przeana-
lizować wylosowany problem, a następnie zapro-
ponować jego rozwiązanie. Jedno z doświadczeń 
było następujące:  

Dwaj ojcowie podarowali synom pienią-
dze. Jeden dał swemu synowi 150 zł, drugi zaś dał 
swojemu - 100 zł. Okazuje się jednak, że obaj sy-
nowie razem powiększyli swoje kapitały tylko 
o 150 zł. Jak to wyjaśnić?  
Trzeci etap konkursu dawał możliwość sprawdze-
nia wiedzy uczestników o znanych matematykach. 
Czy wiecie, który matematyk urodził się na wy-
spie Samos położonej pośrodku Morza Egejskiego 
około roku 572 p.n.e.? 
 Najlepsza okazała się reprezentacja klasy I 
b, drugie miejsce ex aequo zajęły klasy I a oraz I l. 
Kolejne miejsca zajęły odpowiednio klasy I c, I v, 
I u. Wszystkich uczniów Mechanika zachęcamy 
do obdarzenia matematyki cieplejszymi uczucia-
mi, a zwycięzcom gratulujemy! 

Monika Szczepkowska 

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI 
 

W roku 2010 po raz ósmy zorganizowany 
został Bałtycki Festiwal Nauki. Jest to impreza 
popularno-naukowa organizowana w wojewódz-
twie pomorskim przez uczelnie wyższe przy 
współpracy z instytucjami branżowymi oraz zwią-
zanymi z nauką środowiskami pozauczelnianymi. 
Celem BFN jest upowszechnianie badań nauko-
wych i prezentowanie ich społeczeństwu w atrak-
cyjnej, zrozumiałej formie. 

W imprezie naukowej wzięli udział rów-
nież uczniowie Mechanika. Klasa III m T 
pod opieką pani Moniki Szczepkowskiej i pana 
Krzysztofa Smugały uczestniczyła w warsztatach 
na temat Aplikacje internetowe. Spotkanie prowa-
dzili dr Ryszard Motyka i mgr Dawid Rasała. 
Uczniowie zostali zapoznani z możliwością two-
rzenia dokumentów tekstowych, stron interneto-
wych i prezentacji multimedialnych dzięki aplika-
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cjom umieszczonym na takich serwerach jak np. 
www.thinkfree.com, www.pixer.us czy 
www.pixlr.com. Warsztaty były prowadzone bar-
dzo ciekawie, a prezentowane informacje wzbu-
dziły nasze zainteresowanie. W przyszłym roku 

z przyjemnością będziemy uczestniczyć w IX Bał-
tyckim Festiwalu Nauki i do tego samego zachę-
camy wszystkich czytelników. 

Monika Szczepkowska 

 

>> BYĆ SOBĄ, TO ŻYĆ WOLNYM <<
Pod takim hasłem odbyło się spotkanie ze 

Sławomirem Pyrko – muzykiem - amatorem 
związanym od lat ze sceną bluesową, świetnie 
grającym na harmonijce ustnej i gitarze, animato-
rem życia kulturalnego, działaczem społecznym, 
gawędziarzem. Występował jako gość na scenie 
między innymi z Kasą Chorych, Banaszak&the 
Best oraz The Hardworkers. Pełni też funkcję Dy-
rektora Otwockiego Stowarzyszenia Bluesowego. 

W trakcie spotkania pan Pyrko tłumaczył, 
jak ważne w życiu jest posiadanie swojego idola 
oraz przestrzegał przed niszczycielskim działa-
niem narkotyków. Swoje wystąpienie wzbogacił, 
grając bluesa na gitarze i harmonijce ustnej. Trze-
ba przyznać, że młodzież została „kupiona” już 

pierwszymi dźwiękami jego instrumentów. Radził 
uczniom, żeby każdy z nich miał swój ideał ży-
ciowy i żeby sami dla siebie byli idolami. Zapro-
ponował swój sposób na dowartościowanie wła-
snej osoby. Metoda ta polega na tym, by codzien-
nie wieczorem spojrzeć w lustro i powiedzieć: 
„było super”. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni 
z minionego dnia, powinniśmy na kartce wypisać 
z czego i powiesić ją w widocznym miejscu, by 
nie popełniać tych samych błędów i z dnia na 
dzień doskonalić się. 

Potem „łysy gangster” (tak siebie nazywa 
pan Sławek) powiedział, że jego idolem był Ry-

siek Skibiński - polski kompozytor i instrumenta-
lista grający na harmonijce ustnej. Poznał go 
w czasie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. 
Był to czas, w którym „ludzi zabijano na ulicach 
w imię prawa”. W trakcie koncertu Rysiek zwrócił 
się do niego słowami: „Ty, kucyk, zagraj”. Stało 
się to dla pana Sławomira wielkim wydarzeniem 
i zapamiętał je do końca swojego życia. Uściśnię-
tej przez Ryśka ręki nie mył przez trzy tygodnie. 
Po koncercie zaproponował mu, aby zapalił razem 
z nim i jego kumplami, ale odmówił, gdyż wie-
dział, że to narkotyki. Były to czasy, gdy ludzie 
rozdawali sobie narkotyki za darmo. Dzisiaj jest 
inaczej – rynek opanował „narkobiznes”. Skibiń-
ski kazał mu przyjść później, ale już go nie po-
znał. Tak działało na jego organizm opium. Po 
dwudziestu pięciu latach Rysiek Skibiński umarł 
z powodu przedawkowania narkotyków i alkoho-
lu. Wydarzenie to miłośnik bluesa    skomentował 
tymi słowami: „Skibiński przegrał swój talent jak 
wielu innych”. Aby uczcić jego śmierć, pan Sła-
womir wraz z „Kasą Chorych” zagrał na koncer-
cie.  Piosenkę, którą śpiewał dla uczczenia zmar-
łego muzyka, zagrał również na spotkaniu swoim 
słuchaczom.  

Na koniec pan Sławek przedstawił nam 
doskonały plan na to, jak być sobą „Sobą być, to 
znaczy napisać swojego bluesa” – powiedział. 
Według niego „muzyka jest w powietrzu. Nuty 
trzeba wyłapać, tak jak wyłapuje się prawdy ży-
ciowe”.    

Pan Sławek,  obserwując od strony kulis 
„ światek” artystyczny, poczynił wiele spostrzeżeń 
na temat życia osób nadużywających alkoholu, 
używających narkotyków lub innych środków 
odurzających. To pozwoliło mu przedstawić pro-
blem na przykładzie gwiazd muzyki i ich fanów 
w sposób atrakcyjny dla młodzieży. Swoje do-
świadczenia i obserwacje przedstawiał prostym 
językiem zrozumiałym i jasnym, jednocześnie 
stworzył atmosferę sprzyjającą refleksji dzięki 
połączeniu słowa i muzyki. Spotkania z takimi 
osobami pomagają młodym ludziom dokonywać 
właściwych wyborów i wchodzić na drogę wolną 
od narkotyków, alkoholu i przemocy. 

Mateusz Pachołek 
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
„Są to najlepsze wyniki od sześciu lat” – z 

dumą informują nauczyciele wychowania fizycz-
nego, panowie Andrzej Lichodziejewski, Rado-
sław Wiśniewski i Łukasz Szulc. Rzeczywiście, 
jest się czym cieszyć! W końcowej klasyfikacji 
chłopców Słupskiej Olimpiady Młodzieży Szkół 
Ponadgimnazjalnych zdobyliśmy IV miejsce 
(118,5 p.). W rywalizacji trwającej od września 
2009 r. do maja 2010 r. wyprzedziły nas tylko I 
Liceum Ogólnokształcące (138,5 p.), Zespół Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących (134,5 p.), 
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 
(131 p.).  Od najlepszego zespołu dzieli nas tylko 
20 punktów. Punktacja w poszczególnych dyscy-
plinach sportu przedstawia się następująco: 
indywidualne biegi przełajowe -  14 p. – II 
miejsce,  
sztaf. biegi przełajowe -    12 p. 
– IV miejsce, 
piłka nożna -    12 p. – IV 
miejsce, 
tenis stołowy -      9 p. – VI 
miejsce, 

pływanie -        9 p. 
– VII miejsce, 
piłka ręczna -       6 p. – VIII 
miejsce 
piłka siatkowa -     11 p. 
– V miejsce, 
koszykówka -     5,5 p. – IX 
miejsce, 
halowa piłka nożna -    14 p. – II 
miejsce, 
liga  LA -      13 p. 
– III miejsce, 
indyw. LA -     13 p. – III 
miejsce. 

Na wyróżnienie zasługują uczniowie 
Krzysztof Hojarski i Adrian Jażdżewski z klasy 
IV m T oraz Adrian Szamal z klasy IV c. To oni 
zdobyli dla szkoły najwięcej punktów. 

Dziewczęta, które trenowała pani Wioletta 
Knotki, mają również swój sukces. W biegu szta-
fetowym zajęły II miejsce. 
Poniżej zamieszczono krótkie sprawozdania 
z najważniejszych wydarzeń sportowych. 

MISTRZ LIGI PIŁKI NO ŻNEJ ZSP nr 
4 

Po 9 miesiącach walki udało się wyłonić 
Mistrza Ligi Piłki No żnej  ZSP nr 4, którym 
zostali reprezentanci klasy I cT.  W meczu fina-
łowym uzyskali oni wynik 3:1. Trener i wycho-
wawca tej klasy, pan Radosław Wiśniewski, 
stwierdził, że zwycięstwo nie przyszło łatwo, ale 
turniejowe zmagania były dzięki temu pasjonują-
ce. 

W turnieju brały udział cztery najlepsze 
zespoły rundy zasadniczej, tj.: 

• Piszczek, D. Majewski, E. Sobczak, M. Ma-
chelski, W. Wilawer, R. Sadowski (klasa I 
cT), 

• T. Sulecki, K. Ulanowski, D. Łotocki, P. Ja-
siński, S. Zaborowski, T. Dajer, K. Gieresz  
(klasa II sZ), 

• T. Szot, K. Peretiatko, B. Klin, M. Dwulit, M. 
Gliński – gościnnie (klasa IV cT), 

S. Stępień, W. Stępień, A. Żukowski, T. Dwulit, 
M. Koszałka, S. Łaga, K. Kocieniewski (klasa II 
cT). 

NAJLEPSI STRZELCY LIGI PIŁKI NO ŻNEJ 

Lp. Nazwisko, imię Klasa Ilość zdobytych 
bramek 

1. Piszczek Adrian I cT 14 
1. Ulanowski Kamil II sZ 14 
3 Sulecki Tadeusz II sZ 12 
4. Kowalczys Grzegorz I aT 11 
5. Bukowski Damian I cT 10 
5. Łotocki Damian II sZ 10 
5. Tęsny Rafał IaT 10 
5. Wójtowicz Mariusz III cT 10 
9. Labijak Mateusz III cT 7 
9. Machelski Marcin I cT 7 
9. Peretiatko Kamil IVcT 7 

 



PPPAAARRRAAADDDAAA rok 2010/2011, numer 5 8 

ZAWODY PŁYWACKIE  
Reprezentacja ZSP nr 4 uczestnicząca 

w zawodach pływackich, które odbyły się na słup-
skiej pływalni, zajęła siódme miejsce, wywalcza-
jąc w poszczególnych konkurencjach następujące 
pozycje: 

Sebastian Pawlik - 5 miejsce w stylu kla-
sycznym, 

Mieszko Więcławski - 8 miejsce w stylu 
grzbietowym, 

Patryk Prystupa - 9 miejsce w stylu do-
wolnym, 

Igor Jeleński - 10 miejsce w stylu klasycz-
nym.  
Sztafeta złożona z wyżej wymienionej czwórki, 
po zaciętej walce z „Budowlanką”  i SMS, upla-
sowała się na 5 miejscu. Dystans 4 x 50m stylem 
dowolnym pokonała w 2min. 14,62 sek. 
 

LEKKOATLECI NA PODIUM  
Świetne wyniki osiągnęli uczniowie na-

szej szkoły w indywidualnych zawodach lekko-
atletycznych, które odbyły się 12 maja na stadio-
nie 650-lecia, 

Drugie miejsce zajął uczeń klasy IV mT 
Krzysztof Hojarski w pchnięciu kulą. Uzyskał 
wynik 13,77 m, tym samym wyrównał rekord 
szkoły z 2004r., który należy do K. Zielińskiego. 
Startował on także w rzucie oszczepem i zajął 
szóste miejsce, osiągając wynik 38,83m. Piąte 
miejsce w pchnięciu kulą zajął Łukasz Augusty-
niak, uzyskując wynik 12,14m.            

Trzecie i czwarte miejsce w skoku wzwyż 
zajęli odpowiednio Sebastian Rogoża i Krzysztof 
Malec. Obydwaj pokonali wysokość 175 cm 
z tym, że Sebastian zaliczył ją w pierwszej, 
a Krzysiek w drugiej próbie.     

Adrian Jażdżewski zajął pierwsze miej-
sce, a tym samym ustanowił nowy rekord szkoły 
w skoku w dal, uzyskując wynik 6,34 m i o 17 cm 
poprawił odległość uzyskana w 2001 roku przez 
T. Zawadzkiego. 

Kolejny rekord, który poprawili ucznio-
wie naszej szkoły, to znakomity występ naszej 
sztafety 4x100m, która pobiegła w składzie: Ma-
teusz Bęben, Krzysztof Malec, Sebastian Rogoża i 

Adrian Jażdżewski. Nasi chłopcy uzyskali wynik 
46,7 sek. Poprzedni rekord to 48,44 sek. z 2001 
roku. 

 
SIATKÓWKA  

I miejsce w finale „B”  Słupskiej Olimpiady Mło-
dzieży (SOM) zajął nasz zespół w składzie: 

1. Krawczyk Krzysztof 
2. Stachowicz Paweł 
3. Jachimowski Mariusz 
4. Buśko Mateusz 
5. Ożóg Paweł 
6. Kiewro Jacek 
7. Lewnał Łukasz 
8. Morka Adrian 
9. Pender Łukasz 
10. Komorowski Konrad 
11. Ślędak Damian 
Drugie miejsce zajął zespół z Warcina, trzecie 
drużyna z Ustki, na czwartym miejscu uplasował 
się zespół IV LO.Ostatecznie, w klasyfikacji gene-
ralnej rozgrywek piłki siatkowej zajęliśmy V 
miejsce. 

BIEGI PRZEŁAJOWE 
Bardzo dobrze pobiegli w Indywidualnych 

Biegach Przełajowych uczniowie naszej szkoły, 
uzyskując 28 punktów. W konkurencji zaliczanej 
do Słupskiej Olimpiady Młodzieży zajęliśmy dru-
gie miejsce, tuż za „Budowlanką” (29 p.). Do 
zwycięstwa zabrakło nam zaledwie jednego punk-
tu. Trzecie miejsce przypadło w udziale I LO (26 
p.). 

Poniżej przedstawiamy nazwiska reprezentan-
tów naszej szkoły, liczbę punktów i miejsce uzy-
skane w biegu, który odbył się 19 kwietnia 2010 r. 
w Parku Kultury i Wypoczynku: 
1. Szamal Adrian – 4 p. – 8 miejsce, 
2. Pawlik Sebastian –  4 p. - 11 miejsce, 
3. Piszczek Adrian – 3 p. - 15 miejsce,  
4. Trejda Przemysław – 3 p. -23 miejsce, 
5. Dwulit Tomasz – 3 p. - 30 miejsce, 
6. Cyman Mateusz – 3 p. - 31 miejsce, 
7. Szot Tomasz  - 2 p. - 35 miejsce, 
8. Musiał Rafał – 2 p. - 38 miejsce, 
9. Musiał Paweł – 2 p. - 44 miejsce, 
10. Mytych Emil – 2 p. - 47 miejsce. 

Damian Sadowski

Czarni Słupsk 

Słupska drużyna koszykówki wraz z czwartą 
przegraną w play-off z Asseco Prokomem Gdynia 
zakończyła sezon 2009/2010. Teraz zarządcy klu-
bu mogą zacząć kompletować zespół na kolejny 

sezon. Podpisano już kilka kontraktów. Pewne 
jest, że w słupskiej drużynie zobaczymy jej wy-
chowanków, tj. Patryka Przyborowskiego i Huber-
ta Pabiana. Został także podpisany kontrakt z Da-
inius'em Adomaitis'em, który zostanie pierwszym 
trenerem Czarnych Panter na sezon 2010/2011. 
Drugim trenerem pozostanie Mirosław Lisztwan. 
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Również podpisany został kontrakt z 29-letnim 
Litwinem Mantasem Cesnauskisem, dla którego 
będzie to kolejny sezon w Słupsku. W słupskim 
klubie rozpoczął grę  w 2006 roku i od tego czasu 
nieprzerwanie reprezentuje jego barwy. Stał się 
jednym z ulubieńców fanów "Czarnych Panter". 
Po wypożyczeniu z PGE Turowa Zgorzelec Pawła 
Leończyka, Czarni zdecydowali się nawiązać z 
nim porozumienie, czego efektem jest kontrakt z 
tym zawodnikiem na kolejny sezon. 24-letni 
skrzydłowy swoją karierę rozpoczynał w Spójni 
Stargard Szczeciński. W roku 2006 przeniósł się 
do Polpharmy Starogard Gdański, gdzie w sezonie 

2007/2008 poczynił znaczne postępy. Do słupskiej 
drużyny zawita ponadto Zbigniew Białek, który 
poprzedni sezon spędził w Anwilu Włocławek. 
Białek nie pierwszy raz zagra w barwach Czar-
nych Panter. Skrzydłowy podpisał kontrakt z ze-
społem, w którym kilka lat temu występował i w 
którym zaczynał swoją przygodę w ekstraklasie. 

Póki co są to wszystkie pewne kontrakty. Miejmy 
nadzieję, że Czarni pokażą w przyszłym sezonie 
dobrą grę i osiągną więcej niż w poprzednim. 
Grzegorz Tytko 

W PUŁAPCE KOMPUTERA!!!  

Internet wkracza w nasze życie coraz bardziej, z dnia na dzień przy-
bywa jego zagorzałych wielbicieli i przeciwników, a wśród nich ludzi uza-
leżnionych, często niezdających sobie z tego sprawy. Ten test możesz po-
traktować jako zabawę lub małe ostrzeżenie i przestrogę. 
Weź kartkę i napisz w słupku cyfry po kolei od 1 do 20, a przy nich zapisuj 
litery oznaczające odpowiedzi, które najcelniej opisują Twój stosunek do 
odpowiedniej sytuacji. 
 
1.Moje otoczenie skarży się, że za dużo czasu spę-
dzam w sieci:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często 
2.W nocy, nawet bardzo zmęczony, oddalam mo-
ment odłączenia się od sieci:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
3.Coraz bardziej interesuje mnie, co może wyda-
rzyć się w sieci podczas mojej nieobecności:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
4.Źle się czuję, kiedy wiem, że muszę odłączyć się 
od Internetu:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
 
5.Coraz dłużej siedzę w Internecie i coraz mniej 
wychodzę z domu:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  

6.Budzę się w nocy i mam ochotę przyłączyć się do 
sieci:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
7.Mimo czynionych wysiłków, nie potrafię oprzeć 
się potrzebie wejścia do Internetu:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
8.Coraz częściej mam ochotę rozmawiać ze zna-
jomymi w Internecie niż spotykać się 
z "rzeczywistymi" ludźmi:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
9.Z powodu siedzenia w Internecie zdarza mi się 
zapomnieć o moich codziennych obowiązkach 
(sprzątanie, posiłki, zakupy ...): 

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
10.Surfowanie po Internecie powoduje, że jestem 
mniej wydajny w pracy:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  
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  D   Często  
11.Kiedy jestem w sieci, nie liczę upływającego 
czasu:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
12.Kiedy jestem daleko od komputera, mam ocho-
tę znaleźć się jak najszybciej przy nim z powro-
tem:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
13.Z ludźmi rozmawiam głównie na temat Interne-
tu:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
14.Odczuwam nieodpartą potrzebę częstego 
sprawdzania poczty:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  
15.Zrezygnowałem ze swoich codziennych przy-
jemności, aby więcej czasu spędzać  
w Internecie:  

  A   Nigdy  

  B   Sporadycznie  

  C   Czasami  

  D   Często  
 
Podlicz i zapisz na kartce, ile miałeś odpowiedzi 
A, B, C i D 
 
Jeśli odpowiadałeś najczęściej A i B lub tylko A 
lub tylko B w większości: 
 
Nie jesteś uzależniony i Internet raczej nie zakłóca 
Twojego normalnego życia. Internet traktujesz 
jako narzędzie, które ma służyć Ci pomocą 
w zdobywaniu potrzebnych informacji. Nie uwa-
żasz Internetu za "ósmy cud świata" i nie interesu-
je Cię specjalnie "wirtualne życie". Realizujesz się 
w życiu "rzeczywistym" i nie uważasz, że do In-
ternetu wchodzą bardziej interesujące osoby niż 
te, które spotykasz w innych miejscach.  
 
Jeśli odpowiadałeś najczęściej A i C, A i D lub 
B i C lub tylko C w większości przypadków: 
 

Jesteś pasjonatem Internetu i zaczynasz mieć 
z tego powodu problemy. Nie można jeszcze mó-
wić o uzależnieniu, ale raczej o nieodpartej po-
trzebie łączenia się z siecią. Jesteś jeszcze na eta-
pie, na którym możesz się kontrolować. Tak więc, 
ustal sobie limit czasu przebywania w Internecie 
i skrupulatnie go przestrzegaj. Wychodź, spotykaj 
się z przyjaciółmi, czytaj książki i dostrzegaj 
piękno otaczającego Cię "rzeczywistego" świata.  
 
Jeśli odpowiadałeś najczęściej C i D lub tylko D 
w większości przypadków: 
 

Jesteś uzależniony od Internetu i nie możesz bez 
niego żyć. Wyraźnie widać, że nie możesz obejść 
się bez Internetu i z tego powodu zaniedbujesz 
coraz więcej obowiązków w świecie "rzeczywi-
stym". Nie przychodzisz lub spóźniasz się na 
umówione spotkania, masz coraz mniej kontaktów 
z realnymi" ludźmi i straciłeś umiejętność ciesze-
nia się otaczającym Cię światem. Sytuacja jest 
poważna i jeśli nic z tym nie zrobisz, to stopniowo 
będziesz oddalał się od rzeczywistości. Powinie-
neś zadać sobie pytanie o przyczyny spędzania 
takiej ilości czasu przed komputerem. Co 
w "rzeczywistym" życiu jest dla Ciebie tak trudne 
i nieosiągalne, że musisz uciekać się do szukania 
tego w komputerze? Warto skontaktować się 
z psychoterapeutą i wziąć być może udział w gru-
pie terapeutycznej czy grupie wsparcia dla osób 
uzależnionych od Internetu. Pozwoli Ci to odkryć 
głębsze przyczyny Twojego uzależnienia i doko-
nać niezbędnych zmian w Twoim życiu.  

Gabriela Pender 
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MITY I FAKTY O ALKOHOLU
W naszym społeczeństwie krąży wiele mi-

tów na temat alkoholu, a wiele osób, usiłując 
usprawiedliwić swoje picie, dorabia do tego od-
powiednią ideologię. 

 
Oto przykłady najczęściej głoszonych mi-

tów i ich konfrontacja z prawdą: 
MIT:  Lampka wina, kufel piwa czy "kieliszek" 
wódki nikomu jeszcze nie zaszkodziły.  
FAKT:  Alkohol, wypijany w niewielkich ilo-
ściach i do tego sporadycznie, nie powoduje wi-
docznych zmian w organizmie. Kiedy sięganie po 
alkohol powtarza się zbyt często lub kiedy orga-
nizm jest szczególnie wrażliwy na działanie alko-
holu, nawet niewielkie jego ilości muszą w jakimś 
momencie zaszkodzić. 
MIT:  Alkohol dodaje sił.  
FAKT:  Rzeczywiście alkohol może sprawiać 
takie wrażenie, ponieważ poprzez swoje działanie 
pobudzające pozwala na krótko zapomnieć o zmę-
czeniu. Bardziej systematyczne picie alkoholu 
powoduje jednak uszkodzenie zarówno układu 
nerwowego, jak i mięśniowego, a tym samym 
osłabienie siły mięśniowej, a nawet zaniki mięśni 
i niedowłady. 
MIT:  Alkohol poprawia sprawność psychofizycz-
ną. 
FAKT:  Wykonywane na niezmiernie czułej apa-
raturze badania psychometryczne wykazują, że 
nawet po niewielkich dawkach alkoholu reakcje 
kierowców mogą wydłużać się nawet dwukrotnie, 
tzn. o 0,3-0,5 sek. (czas prawidłowej reakcji 
u trzeźwego i pełnosprawnego kierowcy mieści 
się na ogół w granicach 0,5 sek.). 
MIT:  Alkohol leczy nerki.  
FAKT:  Wprawdzie picie piwa bywa niekiedy 
zalecane osobom cierpiącym na kamicę nerkową 

("piasek w nerkach") ze względu na jego działanie 
moczopędne, jednak słysząc taką propozycję, na-
wet od lekarza, należy zawsze pamiętać 
o negatywnym wpływie alkoholu (bo piwo to 
przecież także alkohol) na inne układy i narządy.  
MIT:  Niektórzy rodzą się alkoholikami. 
FAKT:  Takie stwierdzenie nie jest prawdziwe, bo 
przemawiałoby za tym, że alkoholizm powstaje 
wyłącznie na drodze dziedziczenia. Dzieci alkoho-
lików byłyby wówczas skazane na alkoholizm, 
a tak przecież nie jest. W myśl dzisiejszych po-
glądów - na powstawanie alkoholizmu, czyli uza-
leżnienia od alkoholu, składają się nie tylko czyn-
niki biologiczne, ale także czynniki psychologicz-
ne, duchowe i społeczne. 
MIT:  Nie jestem alkoholikiem, bo nikt mnie nie 
widział pijanym.  
FAKT:  Upijają się zarówno alkoholicy, jak i nie 
alkoholicy. Jest wielu alkoholików, którym tylko 
sporadycznie zdarza się być pijanym, bowiem piją 
alkohol w niewielkich dawkach i tylko w takiej 
ilości, aby uzyskać stan lekkiego oszołomienia, 
a jednocześnie nie dopuścić do wystąpienia bar-
dzo przykrych dolegliwości związanych z zespo-
łem abstynencyjnym. Z kolei stwierdzenie, że ktoś 
jest pijany, nie upoważnia absolutnie do posta-
wienia diagnozy uzależnienia od alkoholu.  
MIT:  Alkoholik to ktoś, kto musi pić codziennie. 
FAKT:  Codzienne picie alkoholu nie jest obja-
wem alkoholizmu, aczkolwiek zdarza się, że alko-
holik pije przez wiele kolejnych dni (tzw. "ciąg" 
alkoholowy). Nie trudno spotkać alkoholików, 
którzy piją tylko raz czy parę razy w roku przez 
ileś kolejnych dni, zaś całymi tygodniami czy 
miesiącami potrafią zachowywać abstynencję. 
Coraz częściej można też spotkać alkoholików, 
którzy nie piją 5, 10, 20 czy nawet więcej lat. 
MIT:  Alkoholicy to ludzie z marginesu i degene-
raci. Alkoholicy to ludzie źli i niemoralni.  
FAKT:  Z opiniami tymi trudno dyskutować, bo 
przeczą im powszechnie znane fakty. Problemy 
z alkoholem mieli bowiem wspaniali pisarze 
i poeci (w tym niektórzy spośród laureatów lite-
rackiej Nagrody Nobla). Do pobytów w ośrodkach 
leczenia uzależnień przyznawały się gwiazdy 
światowego teatru i filmu. Także wśród znanych 
polskich aktorek i aktorów oraz innych osób pu-
blicznie znanych i szanowanych są takie osoby, 
które nie kryją tego, że miały w przeszłości pro-
blem alkoholowy, jednak potrafiły się z nim upo-
rać. 

Gabriela Pender
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W królestwie króla Dymka, jego żony 
Nikotyny i Papierosa – ich synka! 

 
Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszech-

nym w kulturze europejskiej. Jest bardzo szkodli-
we, a poziom wiedzy u wielu ludzi na temat szko-
dliwości jest niski. Analiza zjawiska palenia wy-
maga pogłębionej refleksji i oceny w aspekcie 
pedagogicznym, psychologicznym, klinicznym, 
społecznym, etycznym i moralnym. Należy żywić 
nadzieję, że wiedza w tej dziedzinie pozwoli na 
opracowanie bardziej skutecznych metod wycho-
wawczych, profilaktycznych, terapeutycznych 
i resocjalizacyjnych.  

Nikotynizm jest nałogiem rozpowszech-
nionym nie tylko wśród dorosłych, ale i wśród 
młodzieży. Ostatnio coraz częściej występuje już 
u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Nie można 
więc wobec tych faktów przejść obojętnie, udając, 
że się ich nie dostrzega. 
 
Pozytywne aspekty niepalenia ! 
W ciągu 20 min. – do normy wracają: ciśnienie 
tętnicze krwi, czynność serca oraz obniża się tęt-
no. 
W ciągu 8 h – zmniejsza się poziom tlenku węgla 
we krwi, a podnosi się poziom tlenu. 
W ciągu 24 h – zmniejsza się ryzyko ostrego za-
wału serca. 
W ciągu 48 h – powracają do normy zmysły sma-
ku i węchu.  
Od 2 do 3 miesięcy – poprawie ulega stan układu 
krążenia, zwiększa się wydolność fizyczna. 
Od 1 do 9 miesięcy – poprawia się wydolność 
układu oddechowego, ustępują kaszel, duszności 
i zmęczenie. 
Do 1 roku – o połowę zmniejsza się ryzyko zacho-
rowania na chorobę niedokrwienia serca.  
 
Jak przetrwać po rzuceniu palenia? 
1. W ciągu pierwszych dni staraj się spędzać jak 

najwięcej wolnego czasu w miejscach, gdzie 
palenie jest zabronione. 

2. Pij duże ilości wody i soków owocowych. 
3. Staraj się unikać alkoholu i innych sytuacji 

związanych z paleniem papierosów. 
4. Jeśli nie wiesz, co robić z rękami, naucz się 

zajmować je innymi przedmiotami. 
5. Jeśli brakuje Ci trzymania czegoś w ustach, 

spróbuj żuć gumę, ssać cukierki, gryź mar-
chewkę, jabłko. 

6. Śpij długo. 
7. Stosuj właściwą 

dietę. Przynajmniej 
przez 6 miesięcy 
ogranicz spożycie 
mięsa, tłuszczów 
zwierzęcych, cu-
kru, mocnej kawy i 
piwa. Jedz tłuszcze 
roślinne, ryby, 
świeże owoce i warzywa. 

8. Uprawiaj sport. 
 

W walce z paleniem największe znaczenie ma 
motywacja palacza dotycząca zerwania z nało-
giem. Pomocy należy szukać u swojego lekarza, 
który może doradzić różne leki jako środki za-
stępcze dla nikotyny. Czas walki z nałogiem 
i uzależnieniem wymaga ogromnej cierpliwości. 
Każdy musi być przygotowany na to, że nie zaw-
sze udaje się rzucić nałóg za pierwszym razem. 
 

Czasami rzuceniu palenia towarzyszy wzrost 
wagi ciała o parę kilogramów. Nie jest to nic 
groźnego dla organizmu, a przybrania na wadze 
możemy uniknąć, stosując dietę i dbając o ruch. 
Najczęstszą przyczyną przyrostu masy ciała jest 
to, że wracają smak i węch, a w związku z tym 
apetyt i przyjemność jedzenia. Często pojawia się 
chęć zastąpienia papierosa np. cukierkami, co mo-
że również prowadzić do przytycia. Rzucając pa-
lenie, pamiętajmy, że najważniejsze są motywacja 
i wytrwałość. 
Na temat nałogu palenia przeprowadziłam wy-
wiad z panią Dorotą Piegat-Hedeszyńską. 
 
Gabriela Pender: Z jakich niebezpiecznych sub-
stancji składa się papieros? 
P. Dorota Piegat-Hedeszyńska: Produkowane 
obecnie papierosy są dalekie od XIX-wiecznych 
oryginałów. W trakcie produkcji dodaje się do 
nich wiele środków konserwujących, które zmie-
niają ich właściwości. Tak chemicznie nafaszero-
wany papieros dostarcza palaczowi nie tylko niko-
tyny, ale przede wszystkim cztery tysiące związ-
ków chemicznych, np. denaturat, środki owado-
bójcze, środki rakotwórcze i wiele innych. 
GP: Jakie zagrożenia niesie ze sobą palenie? 
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DP: Paląc papierosy, możemy 
spodziewać się m.in. wielu 
nowotworów złośliwych, 
chorób układu sercowo- 
naczyniowego, układu 
oddechowego, układu 
nerwowego i układu po-
karmowego.  
GP: Jak duże znaczenie ma na-
sze palące otoczenie? 
DP: Palacze mają ogromny wpływ na swoje oto-
czenie, jest to tzw. bierne palenie. Palacze powo-
dują, że osoby przebywające w ich otoczeniu są 
narażone na bardzo podobne schorzenia. Boczny 
strumień dymu zawiera nawet trzy razy więcej 
dwutlenku węgla i cztery razy więcej nikotyny niż 
dym wdychany przez aktywnych palaczy. 
GP: Jakie są negatywne objawy odstawienia ni-
kotyny? 
DP: Objawy abstynencji są odwrotnością działa-
nia papierosów. Pojawiają się już po dwudziestu 
czterech godzinach i obejmują m.in. głód nikoty-
nowy, zmęczenie, niepokój czy zaburzenia kon-
centracji. 
GP: Jak rzucić palenie i nie przytyć? 
DP: Przybieranie na wadze w trakcie rzucenia 
palenia ma podkład zarówno fizjologiczny, jak 
i psychologiczny. Oznacza to, że spożywanie do-
datkowych kalorii wywołane jest nie tylko wzmo-
żonym łaknieniem, ale również chęcią zajęcia rąk 
czymś innym. Takie osoby szukają czegokolwiek, 
aby zająć ręce i zapomnieć o paleniu.  Jest wiele 
sposobów, aby sobie z tym poradzić, np. zmienić 
otoczenie, przebywać z niepalącymi, pić wodę 
mineralną lub soki owocowe. 
GP: Czy jest jakaś psychologiczna rola papiero-
sów? Czy palenie pozwala rozładować stres? 

DP: Tytoń absolutnie nie rozładowuje stresu. To 
jest mit, który sobie wmówiono. Związki zawarte 
w papierosach podwyższają ciśnienie krwi i tętno, 
więc na pewno to nie działa uspokajająco, ale sam 
fakt, że ludzie w to wierzą, jest dowodem niskiej 
wiedzy na temat tego uzależnienia. 
GP: Jakie  są powody wczesnego palenia przez 
młodzież? 
DP: Palenie jest bardzo powszechne wśród mło-
dzieży. Natomiast niepokojący jest fakt, że wiek 
palących się obniża. Inicjacja palenia wśród mło-
dzieży jest związana z takimi motywami, jak po-
trzeba potwierdzenia swojej dorosłości, poprawy 
samopoczucia czy poszukiwanie przyjemności. 
Palenie wynika także z negatywnego przykładu 
rodziców. 
GP: Dlaczego palenie jest bardziej niebezpieczne 
dla kobiet? 
DP: Najnowsze badania dowodzą, że kobiety są 
bardziej podatne na substancje rakotwórcze znaj-
dujące się w papierosach niż mężczyźni. Poza tym 
kobiety szybciej się uzależniają. 
GP: Jakie spostrzeżenia wywołuje u Pani zjawi-
sko palenia przez młodych ludzi? 
DP: Nie lubię, jak palą. Uczniowie wracający 
z palarni na zajęcia nie dbają o swój oddech, są 
przesiąknięci tym zapachem, więc każdego niepa-
lącego to odrzuca. 
GP: Co by Pani powiedziała wszystkim dorasta-
jącym dziewczynom, które sięgają po papierosa? 
DP: Dziewczyny, moda na niepalenie minęła 
z wejściem w XXI wiek. Palenie nie dodaje ani 
uroku, ani powagi. Jest to oznaka braku pewności 
siebie i niedojrzałości. 

Gabriela Pender 

 
Odpowiedzi: 
1) Przyjaciele stali po przeciwnych stronach rzeki. ☺ 
2) Jeden z ojców był synem drugiego. Były więc nie cztery osoby, tylko trzy: dziadek, syn i wnuk. Dziadek 

dał synowi 150 zł, a ten zaś 100 zł z nich oddał wnukowi (tj. swojemu synowi), a więc jego własny kapi-
tał powiększył się tylko o 50 zł. 

3) Pitagoras. 

Kącik wyczesanych 
W tym numerze przedstawiony zostanie 

światowej sławy stylista, fryzjer, autorytet dla 
wielu ludzi Tim Hartley. Będzie można również 
poznać trendy na lato 2010 . 
Tim Hartley 

Tim Hartley należy do elity świata fryzjer-
skiego. Jego prace to wysokiej klasy fryzjerstwo 
artystyczne, prawdziwa sztuka. Jest on autoryte-

tem dla wielu stylistów, a jego kolekcje i pokazy 
cieszą się zawsze ogromnym uznaniem. Tim Hart-
ley uważa, że w zawodzie fryzjera najważniejszy 
jest własny styl. Przez ponad 30 lat był członkiem 
Akademii Vidal Sassoon, gdzie zajmował m.in. 
stanowisko dyrektora kreatywnego. Obecnie 
współpracuje z marką Davies.  
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Stylistę można było zobaczyć i podziwiać 
jego pracę 21 marca bieżącego roku na międzyna-
rodowych targach w Poznaniu. Sześcioosobowa 
grupa pod opieką Pani Renaty Skrzypskiej miała 
okazję obserwować pracę mistrza. Wrażenia po 
tym spotkaniu zostaną wiele lat w pamięci uczest-
ników wycieczki.  

Trendy na lato 2010 
 
Karbowane 
Włosy ułożone za pomocą zapomnianej ostatnio 
karbownicy. Sfalowane na całej linii lub tylko od 
połowy w dół, to propozycja domów mody By-
blos i Anteprima. 
 
Z wiatrem 
Fryzury z krótkich i długich włosów ułożone tak, 
by odsłaniały twarz. Grzywka zaczesana do góry, 
kosmyki utrwalone mocnym lakierem. 
 

Loki, loczki ... 
Mocno poskręcane i łagodnie opadające fale. Roz-
trzepane, delikatnie podtapirowane sprężynki do-
dają fryzurze lekkości, objętości i puszystości. Tej 
wiosny i tego lata nosimy też afro i loki a'la 
gwiazda Hollywood. 
 
Kontrolowany luz 
Włosy, które wyglądają, jakby były potargane 
przez wiatr, w intrygującym nieładzie, chociaż 
ciągle pod kontrolą. Nie pasują na wielkie wyjścia 
czy rodzinne przyjęcia, ale na plażę lub wypad za 
miasto jak najbardziej. 
 
Kolor 
Blond wraca do łask. Słodki, platynowy niczym 
u lalek Barbie lub bardziej drapieżny, prowoka-
cyjny, nałożony jako wierzchnia warstwa na wło-
sy w ciemnym kolorze. 
 
Nieprecyzyjne koki 
Niedbale podpięte włosy pasują do stylizacji, wy-
korzystujących zwierzęce motywy, bardzo modne 
w tym sezonie. Natapirowane włosy, luźno unie-
sione i spięte, bez dbałości o detale i plątające się 
kosmyki. Im większy bałagan, tym lepiej! 
 
Grzywka 
Na czole musi być grzywka. Gęsta i długa. A jeśli 
jej nie masz i nie zamierzasz dla celów mody jej 
ścinać, posłuż się trikiem Fendi. Zepnij włosy tak, 
by opadały na czoło, częściowo je zasłaniając. 

HUMOR 

15-letni młodzieniec przychodzi do fryzjera i siadając na fotelu, mówi: 
- Golenie. 
Fryzjer wszystko przygotował, ale nie zaczyna golenia. 
- Na co pan czeka? 
- Na zarost. 
 

 
Fryzjer, strzygąc klienta, zauważa: 
- To śmieszne. Niedawno goliłem faceta, który nazywa się Kowal, a jest piekarzem. Albo pan: 
nazywa się Kucharski, a jest pan hydraulikiem. 
- Co w tym śmiesznego? Pan nazywa się Brzytwa, a jest pan tępy! 

 

Gabriela Pender, Marzena Rosiak 
 


