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Z ostatniej chwili!!!

MISTRZ POLSKI ZE SŁUPSKIEGO „MECHANIKA”!!!

Nauczyciele  i  uczniowie 
„Mechanika” nie muszą się tak bardzo 
martwić  słabszymi  wynikami  polskich 
piłkarzy,  ponieważ  mają  swojego 
MISTRZA POLSKI. Od piątku jest nim 
Kamil  Bierka,  uczeń  klasy  I  f 
ZSZ. Jego sukcesu spodziewaliśmy  się 
po  tym,  jak  dobrze  wypadł 
w regionalnym  finale Ogólnopolskiego 
Konkursu  Historycznego „Losy 
żołnierza  i  dzieje  oręża  polskiego  
w  latach  1887-1922. O  niepodległość 
i granice Rzeczpospolitej”

W  kategorii  szkół  zawodowych 
zajął on I miejsce, uzyskując aż 103 
punkty.  Następny  zawodnik 
miał zaledwie 77 punktów.

Finał  konkursu  odbył  się  w  dniach  12-14 
czerwca 2008 r. w Muzeum Wojska Polskiego 
w  Warszawie.  Uroczyste  zakończenie 
konkursu  i wręczenie  nagród  zorganizowano 
14  czerwca  2008  r.  w  Sali  Balowej  Zamku 
Królewskiego  w  Warszawie.  Kamila  Bierkę 
przygotowywali  dwaj   wspaniali  nauczyciele 
historii – mgr Igor Kuc-Mikłaszewicz i mgr 
Tomasz  Szumiło. Dziękujemy  za 
niesłychanie  miłą  wiadomość  i  życzymy 
dalszych sukcesów – redakcja „Parady”.

PARADAPARADA rok 2007/2008, numer 5

Z okazji zbliżających się wakacji dobrego i bezpiecznego wypoczynku, 
wielu okazji do uśmiechu, odkrywania niezwykłych miejsc i ludzi oraz chwil  
wartych zapamięta życzy

redakcja „PARADY”

1

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!



CZAS LETNICH WOJAŻY

Rozpoczął się czas letnich podróży. 
Uczniowie  naszej  szkoły  również  mieli 
okazję zwiedzenia ciekawych miejsc.

W dniach od 2 do 7 czerwca 2008 
roku uczniowie klas III c T, III d T, III m T 
oraz    I i LP   przebywali   na     wycieczce 
w    Krakowie   i  okolicach.  Pierwszego 
dnia  zwiedzali  Muzeum  Pamięci 
w Oświęcimiu  i  Brzezince.   Przewodnik 
oprowadził  ich  po  terenie  dawnych 
obozów  koncentracyjnych.  Mieli 
możliwość    poznać   warunki      panujące 
w obozie,  a  także  obejrzeć  prezentowane 
tam wystawy. Duże wrażenie wywarły na 
nich  stosy  obciętych  włosów oraz  butów 
umieszczonych  w  gablotach.  Następnie 
udali się do Wadowic, gdzie zwiedzili dom 
Jana Pawła II.

Kolejnego  dnia  podziwiali 
niezwykłe  widoki  Tatr.  W Zakopanem 
oglądali  sanktuarium  na  Krzeptówkach. 
Zachwyciła  ich  specyficzna  architektura 
kościoła,  podobał  im  się  także  jego 
wystrój. Tego dnia uczestników wycieczki 
spotkała  jeszcze  jedna  atrakcja, 
mianowicie     wjechali     wyciągiem     na 
Szymoszkową. Tam podziwiali  wspaniałe

widoki  gór,  które  pozostawiły 
niezapomniane wrażenia. Z Szymoszkowej 
przeszli  na Gubałówkę. Stąd mieli  okazję 
obejrzeć     panoramę    gór   i    stolicę 
Tatr.  Z  góry  pieszo  zeszli  do  centrum 
Zakopanego  i  udali  się  na  zabytkowy 
cmentarz  na  Pęksowym  Brzysku,  gdzie 
pochowani są znani polscy pisarze i ludzie, 
którzy zasłużyli się dla naszego kraju.

Trzeciego   dnia    uczniowie   wraz 
z    opiekunami      pojechali  na wycieczkę 
w  wysokie  Tatry.  Pieszo  dotarli  do 
Morskiego Oka. Szczególnie podobały im 
się  widoki,  jakie  roztaczały  się  dookoła. 
Wieczorem,  bardzo zmęczeni,  jeszcze raz 
odwiedzili Zakopane.

Ostatniego dnia zwiedzali Kraków. 
Obejrzeli  Wawel,  weszli  na  wieżę,  aby 
zobaczyć  dzwon  Zygmunta.  Odwiedzili 
również  groby  królów  polskich.  Traktem 
Królewskim  dotarli  na  Rynek  Główny. 
Byli  także  w  Sukiennicach  i  kościele 
Mariackim,  gdzie  oczywiście  podziwiali 
ołtarz Wita Stwosza.

Zdaniem  uczestników  wycieczka 
była  męcząca,  ale  jednocześnie 
interesująca.
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Kilku  uczestnikom  wycieczki 
zadaliśmy  pytanie:  Które  miejsca  zrobiły  
na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?

Oto, co nam powiedzieli:
• Najbardziej  podobało  mi  się 

Morskie Oko, ponieważ są tam 
przepiękne  widoki.  Szczególne 
wrażenie  wywarł  na mnie również 

Wawel,  bowiem  tam  poznałem 
część  naszej  historii  oraz  dawne 
obyczaje.

• Urzekło  mnie  Zakopane  swoją 
przyjazną  i  miłą  atmosferą. 
Wyjątkowym  miejscem  jest  – 
według  mnie  –  Oświęcim. 
Poleciłbym  go  do  zwiedzenia 
wszystkim  młodym  Polakom,  aby 
dowiedzieli  się,  ile  osób  tam 
zginęło  i  co  musieli  przeżyć.  Być 
może ta wiedza spowodowałaby, że 
nigdy  nie  chcieliby  dopuścić  do 
podobnej tragedii.

• Podobało  mi  się  Morskie  Oko, 
gdzie  mogłem z bliska obcować z 
górami,  co okazało  się  niezwykłe. 
Uważam  jednak,  że  każdy  Polak 
choć  raz  w  życiu  powinien 
odwiedzić  Kraków  i  Oświęcim, 
gdyż  są  to  miejsca  pamięci 
narodowej.

XXX

Dobre rady na wakacje

Dwa wakacyjne miesiące dają nam 
czas  na  relaks,  ale  też  stwarzają  więcej 
okazji  do  pojawienia  się  różnych 
niepożądanych  dolegliwości,  ulegania 
wypadkom  czy  innym  trudnym  do 
przewidzenia „przygodom”. 

Większości  z  nich  można  łatwo 
uniknąć.  Młodzi  ludzie  np.  skaczą  "na 
główkę" do płytkiej  wody, co powoduje 
trwałe  kalectwo.  Uderzenie  głową  o  dno 
może  uszkodzić  kręgosłup  szyjny  i  -  co 
gorsza - rdzeń kręgowy, a to prowadzi do 
natychmiastowego  paraliżu.  Jeśli  już  ktoś 
skoczył  i  nie  wypływa,  trzeba  go  szybko 
wyciągnąć  i  unieruchomić  kręgosłup 
szyjny.  Szybka   pomoc  lekarska decyduje 
o  tym,  czy  resztę  życia  poszkodowany 
spędzi  na  wózku.  Oczywiście  i  bez 
skakania  na  głowę  można  się  utopić. 
Zwłaszcza  gdy  wchodzimy  do  nieznanej 

wody w niestrzeżonym miejscu,  rozgrzani 
słońcem,  z  pełnym  żołądkiem  albo,  co 
gorsza, po alkoholu.

Wakacyjne  przygody  to  także 
niekiedy  seks  z  przypadkowo  poznanymi 
osobami. Stosowanie prezerwatyw nie daje 
stuprocentowej  gwarancji  bezpieczeństwa 
(najpewniejsza  jest  abstynencja),  ale 
pozwala  zmniejszyć  ryzyko  HIV, 
chlamydii,  rzeżączki  czy  wirusowego 
zapalenia wątroby.

Innym,  niezbyt  przyjemnym 
sposobem  zakażenia  się  na  przykład 
wirusowym zapaleniem wątroby są zabiegi 
kosmetyczne  i  tatuaże  wykonywany 
w podejrzanych zakładach, gdzie narzędzia 
nie  są  dokładnie  sterylizowane.
By  uniknąć  choroby  lokomocyjnej, 
w autobusie  i  pociągu  lepiej  siadać 
przodem  do  kierunku  jazdy,  na  statku  - 
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pośrodku,  a  w  samolocie  przy  prawym 
skrzydle. Warto wiedzieć, że oprócz leków 
pomaga także imbir.
            Z opalaniem nie należy przesadzać - 
zwłaszcza  oparzenie  słoneczne  sprzyja 
rakowi  skóry.  Z  drugiej  strony 
umiarkowana  dawka  słońca  pozwala 
zapobiec  wielu  chorobom.  Na  pewno  nie 
warto smażyć się bez ruchu na słońcu, a im 
mocniejszy filtr w kremie do opalania, tym 
lepiej. Między godziną 11 a 15 lepiej skryć 
się  w  cieniu.  Dziurawiec  i  niektóre  leki 
zwiększają  wrażliwość  skóry.  Bardziej 
narażone  są  też  osoby  o  jasnej  karnacji 
i rude.

Lepiej  zostawić  w  spokoju  dzikie 
zwierzęta  - mogą być wściekłe. W Polsce 
tylko  żmija  zygzakowata  jest  jadowita, 
niebezpieczne  też  są  szerszenie,  a  w 
przypadku osób uczulonych na jad - nawet 
pojedyncze  użądlenia  pszczół  czy  os.  W 
cieplejszych krajach mamy większy wybór  

-  węże,  wije,  pająki,  parzące  meduzy, 
rurkopławy, jadowite ślimaki morskie, ryby 
i  korale...  Komary  i  kleszcze  można 
odstraszyć  specjalnymi  preparatami, 
częściowo  zabezpiecza  ubiór  -  długie 
rękawy  i  nogawki  oraz  czapka.  Gdy  już 
znajdziemy  na  sobie  kleszcza,  można  go 
delikatnie  usunąć  -  nie  wolno  smarować 
tłuszczem,  bo  to  sprzyja  przenoszeniu 
chorób.

Zwiedzając  kraje  tropikalne,  nie  należy 
korzystać  z  oferty  ulicznych  handlarzy 
i podejrzanych jadłodajni. Lepiej pić wodę 
i napoje  chłodzące  znanych  wytwórni 
z butelek,  które  sami  otworzyliśmy  (stara 
kelnerska  sztuczka  to  podawanie  wody 
z kranu  w  otwartej  butelce  po  wodzie 
mineralnej). W tropikach nawet zęby lepiej 
myć  wodą  butelkowaną.  Wielu  chorobom 
można  zapobiec  dzięki  wcześniejszemu  
zaszczepieniu.

J. P.

DZIEŃ SPORTU

Dzień  Sportu  obchodzony  jest 
w naszej  szkole  każdego  roku  z  okazji 
Dnia  Dziecka.  Ze  względu  na  to,  że 
1 czerwca  przypadł  w  bieżącym  roku 
w niedzielę, Dzień Sportu obchodzony był 
dnia  30  maja  w  piątek.  Do  tej  okazji 
nauczyciele  wychowania  fizycznego  oraz 
przedstawiciele  Samorządu  Szkolnego 
przygotowywali  nas  dużo  wcześniej, 
zależało  im  bowiem  na  tym,  aby  każda 
klasa  wraz  z  wychowawcą  aktywnie 
włączyła  się  do  tej  imprezy.  W związku 
z tym każda klasa miała przygotować dwa 
ciasta oraz wyznaczyć uczniów do udziału 
w  poszczególnych  konkurencjach 
sportowych.  Taka  forma  się  sprawdziła. 
Rzeczywiście nie było ucznia, który by się 
nudził  i  nie znalazł  czegoś interesującego 
dla siebie.

Imprezę  otworzył  krótkim 
przemówieniem wicedyrektor  pan  Leszek 

Forysiak,  po  czym  uroczyście  wniesiono 
znicz  olimpijski,  ogłaszając  tym  samym 
rozpoczęcie  szkolnych  rywalizacji. 
Uczniowie  zmagali  się  w  następujących 
konkurencjach  sportowych:  piłce  nożnej, 
tenisie  stołowym,  rzutach  osobistych, 
przeciąganiu  liny,  przenoszeniu  wody, 
rzutach  szyszką  do  celu  oraz  konkursie 
„STRONG  MAN”.  We  wszystkich 
konkurencjach  brali  udział  również 
uczniowie  z  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego.  Niektóre  dyscypliny 
wzbudzały  szczególne  emocje. 
Rywalizacja  była  tak  zacięta,  że 
zawodnikom  nie  przeszkadzały  nawet 
spadające  buty,  co  oczywiście 
wywoływało zabawne sytuacje. Niezwykle 
emocjonujące okazały się rzuty szyszką do 
celu. Także wychowawcy, którzy wspierali 
swoich  podopiecznych,  mieli  problem 
z trafieniem do celu.
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Dzień  Sportu  zakończył  się  wręczeniem 
zwycięzcom dyplomów.

Poniżej  prezentujemy  zwycięzców 
poszczególnych konkurencji:

• PIŁKA  NOŻNA  – 
uczniowie z Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego,

• RZUTY OSOBISTE:
I miejsce – Paweł Pogłód i Maciej 

Moch,
II  miejsce  –  Damian  Gawin 

i Łukasz Komorowski,
III miejsce – Mateusz Możejko 
i Tomasz Drejarski,

• PRZECIĄGANIE LINY:
I miejsce – klasa II e Z,
II miejsce – klasa III m T,
III miejsce – klasa II m T,

• PRZENOSZENIE WODY:
I miejsce – klasa II m T,
II miejsce – klasa II d T,
III miejsce – klasa II e Z,

• RZUTY SZYSZKĄ DO CELU:
I miejsce – klasa II m T: Radosław 
Trejda i Adrian Jażdżewski,
II  miejsce  –  klasa  I  i  LP:  Daria 
Fursa i Monika Ostrowska,
III miejsce – klasa I a Z: Mateusz 
Możejko i Roman Zielonka,

• „STRONG MAN”:
I miejsce – Krzysztof Hojarski,
II miejsce – Damian Gawin 
i Mateusz Szultka,

III miejsce – Krzysztof Mleko.
Zwycięzcom gratulujemy.

Przeprowadziliśmy  wywiad 
z uczniem  klasy  II  e  Z,  wchodzącym 
w skład  zwycięskiej  drużyny 
w przeciąganiu liny:
W.K.  –  Jaką  strategię  przyjęliście,  aby 
wygrać?
Uczeń  IIe  –  Stwierdziliśmy,  że 
najważniejszy  jest  dobór  drużyny,  czyli 
najsilniejsze osoby z klasy.
W.K.  –  Jak  oceniacie  swoich 
przeciwników?
Uczeń IIe – Nasi przeciwnicy byli silni, ale 
my okazaliśmy się silniejsi.
W.K.  –  Czy  spodziewaliście  się,  że 
wygracie?
Uczeń IIe – Byliśmy dobrej myśli, ale nie 
zakładaliśmy,  że  jesteśmy najsilniejsi.  Po 
prostu daliśmy z siebie wszystko.

Weronika Krzymowska, Małgorzata Sikor,
XXX
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„Przywr my Pamióć ę ”ć

Od  dwóch  lat  uczniowie  naszej 
szkoły  biorą  aktywny  udział  w  realizacji 
programu  edukacyjnego  „Przywróćmy 
Pamięć”,  edytowanego  przez  Fundację 
Ochrony  Dziedzictwa  Żydowskiego. 
W ramach  tego  programu  badaliśmy 
historyczną  przeszłość  naszego  miasta, 
spotykaliśmy  się  z  ciekawymi  ludźmi  – 
świadkami  historii,  braliśmy  udział 
w przedstawieniach i odczytach.

W  tym  roku  szkolnym,  nasi 
uczniowie  otrzymali  zaproszenie 
z gdańskiej  gminy  żydowskiej  na  święto 
Purim 5068 rok.
Podczas  spotkania  w  gminie  mogliśmy 
wysłuchać modlitwy w języku hebrajskim, 
a  także  obejrzeć  przedstawienie 
przygotowane specjalnie na tę okazję.

Najważniejszą częścią naszej pracy 
było  podsumowanie  pracy  naszej  grupy 
podczas  dorocznej  prezentacji  projektów 
w Warszawie.
Do  prezentacji  przygotowywaliśmy  się 
bardzo  długo.  Jeszcze  w  ubiegłym  roku 
w ramach  pracy  nad  historią  słupskiej 

gminy  żydowskiej,  zebraliśmy  materiały 
i dokumenty  umożliwiające  nam 
wykonanie  makiety  synagogi  mieszczącej 
się kiedyś naprzeciwko naszej szkoły.

W tym roku uczeń klasy III  m T, 
Michał  Jabłoński,  podjął  się  wykonania 
makiety  synagogi.  Prace  nad  nią  trwały 
prawie  przez  dwa  miesiące,  a  efekt 
końcowy  przeszedł  wszelkie  nasze 
oczekiwania.  Powstała  ogromna budowla, 
która budziła na prezentacji w Warszawie 
ogromne  zainteresowanie  i  zachwyt. 
Wszyscy podziwiali nasze dzieło, a Michał 
był  najbardziej  obleganą  osobą 
prezentującą  projekt.  Sam  ambasador 
Izraela  w  Warszawie  –  Dawid  Peleg  - 
przyszedł  obejrzeć  stoisko  naszej  szkoły. 
Michał  udzielał  również  wywiadów  dla 
telewizji,  która  filmowała  przebieg 
uroczystości,  a także otrzymał  propozycje 
współpracy  z  Fundacją  Ochrony 
Dziedzictwa  Żydowskiego  z   prośbą 
o wykonanie  makiety  synagogi 
w Zamościu.
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Jednak  to  nie  jedyna  forma 
prezentacji  jaką  przygotowaliśmy. 
Zabraliśmy ze sobą wystawę prezentującą 
naszego  słupskiego  artystę  Otto 
Freundlicha. Aby przygotować tę wystawę 
nawiązaliśmy  kontakt  z  muzeum  w 
Pontonie we Francji, w którym mieści się 
jedyne  na  świecie  muzeum  posiadające 
obrazy  tego  artysty.  Kustosz  muzeum na 
naszą  prośbę  przysłał  nam  katalog  z 
obrazami.  Dzięki  uprzejmości  państwa 
Boczkowskich,  właścicieli  zakładu 
fotograficznego,  mogliśmy przygotować  i 
zaprezentować  prace  tak  mało  znanego 
nam  artysty.  Wystawę  prac  Otto 
Freundlicha  w  Warszawie  prezentowała 
uczennica klasy Ii LP –Anita Sawecka.

Prezentacja  w  Warszawie  to  nie 
tylko pokaz projektów. Co roku połączona 
jest  ona  z  elementami  poznawczymi 
kultury i  historii  narodu żydowskiego.  W 
tym  roku  uczestnicy  spotkania  mogli 
poznać  przeszłość  żydów  warszawskich 

poprzez  udział  w  tzw.  lekcji  historii, 
zwiedzając  dawne  getto  warszawskie  lub 
odwiedzając cmentarz żydowski – kirkut.
Nasza grupa brała udział w wycieczce na 
cmentarz,  gdzie  pochowanych  jest  wielu 
znanych  artystów  żydowskich,  a  także 
znajduje się  pomnik Janusza Korczaka – 
pisarza i pedagoga.

Tegoroczna  edycja  programu 
dobiegła końca. W przyszłym roku znowu 
przystąpimy  do  pracy  nad  nowymi 
pomysłami  i  zadaniami.  Wszystkich 
zapraszamy  do  współpracy.  Jest  to 
niepowtarzalna  okazja  do  realizacji 
własnych  pomysłów  i  celów.  Program 
przewiduje różne formy pracy: od plastyki, 
muzyki  do  teatru  i  historii,  a  jak 
widzieliście  i  do prac architektonicznych. 
Zapraszamy  w  nowym  roku  szkolnym. 
Chętni  mogą  zgłaszać  się  do  p.  Beaty 
Podoby.

B. Podoba

Sukcesy  historyków

Od  kilku  lat  uczniowie  naszej 
szkoły  zdobywają  czołowe  miejsca 
w konkursach i olimpiadach historycznych, 
pokonując  uczniów  z  renomowanych 
szkół.  Rozmawiamy  na  ten  temat 
z nauczycielami  historii  i  wiedzy 
o społeczeństwie,  panami  mgr  Igorem 
Kucem-Mikłaszewiczem i mgr Tomaszem 
Szumiło.

-  W  jakich  konkursach 
i olimpiadach  uczestniczyli  uczniowie 
przez panów przygotowywani?

-  W  konkursie  organizowanym 
przez  Słupski  Ośrodek  Kultury  z  okazji  
rocznicy  odzyskania  przez  Polskę 
niepodległości, w ogólnopolskim konkursie  
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,  
w konkursie o wiedzy samorządowej oraz 
konkursie wiedzy pożarniczej.

-  Które  osiągnięcia  uczniów 
uważacie  panowie  za  swój  największy 
sukces?

- Nasz największy sukces to Kamil  
Bierka.  Będzie  on  walczył  w  najbliższy  
czwartek  i  piątek  (12  i  13  czerwca)  
w Warszawie  o  mistrzostwo  Polski  szkół  
zawodowych.  Uczestniczy  w  konkursie 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 
dotyczącym walki o niepodległość i granic 
Polski, a więc wydarzeń obejmujących lata 
1887  –  1922.  Czekamy  na  wyniki.  Już 
zdobył  I  miejsce  w  województwie  
i regionie,  a  tym  samym  awans  do 
konkursu ogólnopolskiego.

Ponadto  zdobyliśmy  dwa  puchary 
Prezydenta  Miasta  Słupska,  w  konkursie  
niepodległościowym  również  dwa 
indywidualne  zdobył  Michał  Janicki  oraz  
jeden  Piotr  Szyłkowicz.  Michał  Janicki  
zdobył także puchar samorządowy w 2006 
r., a w 2007 r. II miejsce. Jda Paszkowska  
zajęła  III  miejsce  w  województwie  na 
etapie  szkół  średnich.  Wcześniej,  w 2003 
r.,  Piotr  Szyłkowicz  w  konkursie„Losy  
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żołnierza i dzieje oręża polskiego” zajął II  
miejsce  na  etapie  wojewódzkim  i  VI  
w regionie.  Kamil  Brzeziński  był  V 

w województwie  i  V w regionie.  Co roku 
uczestniczymy  w  konkursie  pożarniczym, 
zajmując coraz to wyższe miejsca. 

- W przyszłym roku będzie jeszcze 
lepiej niż w tym.

-W  jaki  sposób  uczniowie  są 
przygotowywania  i  jak  ich  panowie 
motywujecie?

-  Szczególnie  ważna  jest  praca 
indywidualna.  Opracowujemy  z  uczniami 
różne materiały  i  odpowiednią literaturę.  
Często trenujemy odpowiedzi.  Z Kamilem 
Bierką spędzamy tygodniowo od 7 do 12 
godzin.  Naszych  uczniów  nie  musimy 
w jakiś  szczególny  sposób  motywować.  
Oni  sami  siebie  motywują.  Zwyciężają,  
zdobywają  nagrody,  otrzymują  lepsze 
oceny z przedmiotu, pokonują zawodników 
z  najlepszych  szkół  –  to  daje  im  dużą 
satysfakcję.

- Czy warto uczniom poświęcać tak 
dużo czasu?

-  Oczywiście,  ze  warto.  Sukces  
napędza sukces. Nikogo nie zmuszamy do 
dodatkowej  nauki.  Przychodzą do nas  ci,  
którzy  sami  chcą.  Jeżeli  uczniowie  dają  
z siebie wszystko, to i my dajemy z siebie  
wszystko.

-  Jakie  korzyści  dla  nauczyciela 
i ucznia wynikają z udziału w konkursie?

-  Dla  nas  to  przede  wszystkim 
satysfakcja.  Możemy  wznieść  toast  za  
zwycięstwo. Sukcesy odnosimy też w innej  
szkole,  w  której  obaj  pracujemy.  Dla 
liceum  plastycznego  zdobyliśmy  Puchar 
Prezydenta  Miasta  Słupska  oraz 
w konkursie niepodległościowym trzy razy 

II miejsce i raz III miejsce. Specjalizujemy  
się w historii najnowszej.

-  Czy  jakieś  tematy  konkursowe 
panów kiedyś zaskoczyły?

- Zawsze w jakiś sposób zaskakują,  
ale  staramy  się  być  zaskakiwani  mile.  
Jeżeli uczeń jest dobrze przygotowany, to  
potrafi wybrnąć nawet wtedy, gdy pytanie  
go  zaskoczy,  ponieważ  uczymy 
umiejętności kojarzenia faktów. Ważna jest  
nie tylko wiedza, ale i umiejętności.  Sami 
również  po  każdym  konkursie 
udoskonalamy  swoją  pracę  z  uczniem 
i korygujemy  błędy.  Ta  metoda  się  
sprawdza, ponieważ w efekcie pokonujemy 
renomowane  szkoły,  takie  jak  liceum  na 
Mickiewicza czy Szarych Szeregów. 

-  Czy  zamierzacie  panowie  po 
odniesieniu  tak  wielu  sukcesów  w  pracy 
z uczniami postawić teraz na swój rozwój 
naukowy?

-  Zbyt  pochłania  nas  praca 
z uczniem.  Zajęcie  się  na  przykład  
zdobyciem  doktoratu  wymaga  rezygnacji  
z życia  osobistego,  zabiera  wiele  czasu 
i jest  kosztowne,  ponieważ  wiąże  się  
z częstymi wyjazdami do Gdańska. 

-  Dziękujemy.  Życzymy  dalszych 
sukcesów, a  przede  wszystkim trzymamy 
kciuki za Kamila Bierkę.

Rozmowę notowały uczennice 
z klasy II i LP: Paula Spierewka, 
Anna Dupik, Agnieszka Ziemba 

i Paula Grabowicz 

„Cała Polska czyta dzieciom” i my  też

W dniach  1-7  czerwca  2008  roku 
obchodziliśmy  VII  Ogólnopolski  Tydzień 
Czytania Dzieciom.  Coroczna akcja miała 
charakter medialny i promowała czytanie, 
głównie dzieciom. 

 Psychologowie  dowodzą,  że 
czytanie  nie  tylko  ma  wpływ  na  rozwój 
osobowości  dziecka,  kształtuje  także 

zdolności  percepcji.  Niestety,  coraz 
powszechniej  spotykany  jest  tak  zwany 
analfabetyzm   funkcjonalny.  Zjawisko  to 
dotyczy  osób,  które   potrafią  czytać,  ale 
nie  rozumieją  czytanego  tekstu.  Należy 
zatem  nie  tyko  czytać  dzieciom,  ale 
również  rozmawiać  z  nimi  o  problemach 
zawartych w tym tekście.
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Od  dwóch  lat   grupa  uczniów 
naszej  szkoły  :  Monika  Łyczek,  Dorota 
Malicka  i Jakub  Knobelsdorf   wraz 
z bibliotekarzami  prowadzą  zajęcia 
czytelnicze  z  uczniami  Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego i Przedszkola nr 1

 w  Słupsku.   Tematyka  spotkań  jest 
różnorodna,  najczęściej  związana 
z obchodami ważnych świąt. Zajęcia mają 
rożną formę,  np. teatrzyku kukiełkowego, 
„Teleekspressu”, zagadek tematycznych. 
 Spotykamy się zazwyczaj z tymi samymi 
grupami dzieci.  Uczniowie już  nas znają 
i chętnie  wypowiadają  się   na  temat 
czytanego tekstu.

Spotkania  odbywają  się  raz  bądź 
dwa razy  w  miesiącu.  W  tym  roku 
czytaliśmy o jesieni, zimie, „Mikołajkach”, 
fragmenty  “Dzieci  z  Bulerbyn”, 
o “Walentynkach”,  wiośnie,  o  tym,  jacy 
jesteśmy,  o  Dniu  Dziecka.  Każdemu 
spotkaniu  towarzyszą  zabawy,  zagadki, 
muzyka,  a  nawet  fragmenty  filmów. 
Zajęcia  podobają  się  zarówno  dzieciom, 
jak i nam. Na pewno będą kontynuowane 
w następnych latach. 

Nauczyciel bibliotekarz -  
Katarzyna  Nazaruk

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

Rok  szkolny  2007/2008  szybkimi 
susami dobiega  końca…  Czerwiec  to 
miesiąc  wytężonej  pracy,  ale 
i podsumowań, refleksji. Co udało nam się 
osiągnąć w minionym czasie w Susie? Nad 
czym należałoby jeszcze popracować?

W  tym  roku  zmierzaliśmy  do 
dwóch  celów:  „Nauczyciele  motywują 
uczniów  do  osiągania  coraz  lepszych 
wyników  na  egzaminach  zewnętrznych” 
oraz  „Nasza  szkoła  pomaga  uczniom 
w rozwijaniu swoich zainteresowań”. 

Realizując pierwszy cel, skupiliśmy 
się  na  wzbogaceniu  warsztatu  pracy 
nauczyciela.  Odbyło  się  specjalne 
szkolenie  poświęcone  metodom 

aktywizującym.  Temu  zagadnieniu  były 
też  poświęcone  zebrania  komisji 
przedmiotowych.  Ciekawe  metody 
aktywizujące  zaprezentowano  na  forum 
szkoły  podczas  lekcji  otwartych. 
Motywującej  roli  oceny poświęcono  radę 
szkoleniową.  Czy  nasze  działania 
przyniosły  efekty?  Dopiero  czas  pokaże, 
czy  tegoroczny  egzamin  maturalny 
i egzamin  potwierdzający  kwalifikacje 
zawodowe wypadł lepiej, niż w ubiegłym 
roku.  Zatem  na  wymierne  wyniki  naszej 
pracy musimy trochę  poczekać.  Niemniej 
warto  zwrócić  uwagę  na  to,  jak  nasze 
wysiłki oceniają uczniowie. Lubimy lekcje,  
na  których  się  „coś  dzieje”.  Bardzo  
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ciekawa  jest  praca  w  grupach 
przy pomocy  gier  i  różnych  konkursów.  
Lubimy  pracować  „przy  tablicy”.  Nie  
lubimy  siedzieć  bezczynnie  i  słuchać  
regułek,  a następnie  robić  notatki  na  3 
strony.  Ciężko  jest  zapamiętać  tyle  
informacji.  Im  ciekawsza  lekcja,  tym 
większy  zapał  do  pracy. –  to  wypowiedź 
Anity z I i LP. Podoba mi się to, że lekcje  
są  prowadzone  w  inny  sposób,  np.  że 
pracujemy  w grupach  lub  robimy  różne 
prezentacje  multimedialne.  Lekcje  
prowadzone  w  taki  sposób  wydają  się  
bardziej  zrozumiałe.  - dodała  Marta  z tej 
samej klasy.

A  co  możemy  powiedzieć 
o realizacji drugiego celu? Chyba nikt nie 
ma  najmniejszych  wątpliwości,  że  szkoła 
dokładała  starań,  by zaoferować  uczniom 
możliwie  szeroką  gamę  różnego  rodzaju 
zajęć,  mających  rozbudzić  lub  rozwijać 
zainteresowania  uczniów.  Warto 
wspomnieć  o  licznych  akcjach 
wolontariatu,  różnego  rodzaju 
przedstawieniach  teatralnych, 
muzycznych,  wyjściach  do  kina  czy 
spotkaniach  z  ciekawymi  osobami  (np. 
z panią  Kosmowską  i  panem  Lutczynem 
w ramach  Słupskiej  Wiosny  Literackiej). 
W  szkole  prowadzone  były  ciekawe 
zajęcia  pozalekcyjne  i  to  nie  tylko 
związane  z jej  technicznym  profilem.  Na 
uwagę  zasługują  chociażby:  siatkówka, 

„Przywróćmy  pamięć”,  kółko  redakcyjne 
gazetki  szkolnej  czy  zajęcia  z  zakresu 
pierwszej  pomocy.  I  tu  znowu  na 
wskaźniki wyrażone w procentach musimy 
jeszcze  trochę  poczekać,  ale  przecież 
najważniejsze  jest  to,  jak  realizację  tego 
celu  odbierają  ci,  którym  jest  on 
poświęcony  –  uczniowie.  Oto  niektóre 
wypowiedzi  młodych  ludzi:  Szkoła  dała 
nam  dużo  możliwości  rozwijania  swoich 
zainteresowań,  a  także  nabycia  nowych 
ciekawych  doświadczeń.  Pomogła  nam 
także  zobaczyć,  jak  w  łatwy  sposób 
możemy  coś  zrobić  dla  innych.  
Uczestniczyliśmy  w  wielu  
przedstawieniach,  rozwijaliśmy  się  
„kulturowo”,  podziwiając  pracę  innych.  
(Anita  z  klasy I  I  LP).  Myślę,  że zajęcia  
lekcyjne  są  bardzo  przydatne.  
Z przyjemnością  uczestniczyłem 
w niektórych  z  nich.  (Grzegorz  z  klasy  I 
i LP).

Badania  stanu  końcowego 
zaprezentujemy  w  kolejnym  (już 
powakacyjnym)  wydaniu  gazetki. 
Korzystając  z  okazji  życzymy  wszystkim 
uczniom  i  pracownikom  naszej  szkoły 
udanych,  bezpiecznych  wakacji.  Wakacji, 
które  pozostawią  miłe  wspomnienia 
i dodadzą  nam  sił  do  wytężonej  pracy 
w przyszłym roku szkolnym. 

Monika Szczepkowska

Notebooki  przysz łości

Laptopy  coraz  bardziej  wypierają 
pecety  stacjonarne  i to  one  będą 
w przyszłości  komputerami  osobistymi. 
W ciągu najbliższych lat bardzo się jednak 
zmienią  i w  niewielkim  stopniu  będą 
przypominały  obecne  konstrukcje,  do 
których  się  już  przyzwyczailiśmy. 
Komputery  przyszłości  będą  mniejsze, 
lżejsze,  z większymi  wyświetlaczami 
i dłuższym  czasem  pracy  na  bateriach. 
Zostaną wyposażone w funkcje,  o których 

można  dzisiaj  tylko  pomarzyć.  Niektóre 
z nich  całkowicie  zmienią  nasz  sposób 
korzystania  z laptopów.  Więcej  na  temat 
notebooków przyszłości można przeczytać 
na  łamach  papierowego  wydania 
magazynu komputerowego  NEXT /numer 
6/2008/, który  jest najlepiej sprzedającym 
się  magazynem o rynku IT,  skierowanym 
do  zaawansowanego  użytkownika 
komputerów.  W każdym  jego  wydaniu 
prezentowane  są  indywidualne  testy  dla 
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wybranych  produktów  oraz  testy 
porównawcze  dla  poszczególnych  grup 
produktów  w kategoriach:  hardware, 
software  i Internet.  Poniżej  przedstawiam 
bardzo  ciekawy  laptop,  który  cechuje 
niecodzienny  design  oraz  możliwości 
technologiczne opracowany przez Smooth 
Creations i Diamond Multimedia.

 

Nie  polecamy  kupna  tego  notebooka 
dzieciom,  ponieważ  mogą  one  mieć 
koszmary,  natomiast   osoby,  które 
uwielbiają wyróżniać się z tłumu, powinny 
być  zainteresowane  tym  urządzeniem. 
Nowy  laptop  zwraca  na  siebie  uwagę 
oryginalnym  wzornictwem,  jak 
i specyfikacją.  W jego  wyposażeniu 
znajdziemy procesor  Intel  QX9770,  kartę 
graficzną  Diamond Viper  Mobile  Radeon 
HD 3850, twardy dysk WD Caviar  SE16 
500 GB oraz 4 GB pamięci DDR2 (2 x 2 
GB w trybie dwukanałowym). To pierwszy 
notebook,  w którym  został  zainstalowany 
procesor  Intel  QX9770  oraz  samodzielna 
karta graficzna ATI Mobility Radeon HD 
3850.          

Kamil Klomfas

KĄCIK MUZYCZNY

Koke to zespół, który powstał w styczniu 
2007  roku.  Nazwa  pochodzi  od  dwóch 
pierwszych liter nazwiska jego założycieli: 
saksofonisty  Tomasza  Kopycińskiego 
i klawiszowca Krzysztofa Kęczkowskiego.

 Oprócz  nich  w  zespole  grają:  Łukasz 
Malinowski,  Kacper  Pietrzyk  i  Kuba 
Kusiński.  Wokalistką  jest  Dominika 
Kasprzycka,  uczestniczka  czwartej  edycji 
“Idola” oraz laureatka “Szansy na sukces”.
„Po  jednym  z  koncertów  jazzowych 
zagraliśmy kilka dźwięków, tak dla siebie. 
I…tak  zostało”.  To  słowa  Tomka 
Kopycińskiego.  „Nie  mamy  jeszcze 

spektakularnych  sukcesów.  Jesteśmy 
młodą grupa,  gramy dużo koncertów i  to 
daje  nam  ogromną  radość  i  nadzieję. 
Właśnie  przygotowujemy  materiał  na 
swoją pierwszą płytę.”
Koke  sukces  przyniosła  piosenka 
“Uwierzyć  na  nowo”,  do  której  słowa 
i muzykę napisał Krzysztof Kęczkowski. 

Zespół  wygrał  eliminacje  do 
tegorocznej  edycji  koncertu  “Debiutów” 
44. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w  Opolu,  pokonując  osiemdziesięciu 
innych  wykonawców  i  znalazł  się 
w pierwszej dziesiątce.

-  Jako  jedyni  nie  umieliśmy 
śpiewać ani  grać -  żartują muzycy Koke, 
zapytani  dlaczego  wygrali.  -  A  tak  na 
poważnie to nie wiemy, jakie kryteria były 
brane  przez  jurorów  podczas  oceniania 
wszystkich wykonawców. Już wkrótce, bo 
15 czerwca,  fani  tego zespołu przekonają 
się,  jak  muzycy  zostaną  ocenieni  przez 
opolską publiczność.

Paula Spierewka
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Dodatek Literacki

Iluzja

Bawimy się w iluzję
Ja
Mam nad wszystkim władzę
Ja
Pożądam tego co niemożliwe
Ja
Mam to
O czym inni tylko marzą
Ja
Mam swoją własną iluzję
Ja
Nie wpuszczam do niej nikogo
Ja
Mam nad wszystkim kontrolę
To jest mój świat
Moja iluzja
Nikogo do niej nie wpuszczam

Kłamstwo

Kłamię
Jest mi z tym dobrze
Nie wstydzę się siebie
Bo moja krew przesycona jest kłamstwem
Tak już mam
Nie cierpię z tego powodu
Gdy okłamuję Ciebie
Ale nie zadręczam się z tego powodu
Nie obchodzi mnie co czujesz
Nie obchodzi mnie co myślisz
Nie rozumiem co do mnie mówisz
Gdy kłamię
 Nie dręczy mnie sumienie
Tak jak moje życie
Ten wiersz to kłamstwo

Zuza Ptyś

Wiersz

Wiersz o niczym
Wiersz o wszystkim

O miłości
Nienawiści

O górach i rzekach
O lasach i łąkach

Tak pięknie jest żyć
W tym cudownym świecie

Gdzie wszystko ma swoje miejsce
I jednocześnie panuje nieład

Tak jak wiersz
Życie jest o niczym

I o wszystkim

Zuza Ptyś
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