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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚĆI 
 
Narodowe Święto Niepodległości ob-
chodzone jest co roku 11 listopada na 

pamiątkę odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku po 123 latach 
rozbiorów dokonanych przez Austrię, 
Prusy i Rosję. To święto państwowe 
ustanowiono w ostatnich latach istnie-
nia II RP i przywrócono w 1989 r. 
Dzień 11 listopada ustanowiono świę-
tem narodowym dopiero ustawą 
z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 
lat po odzyskaniu niepodległości. 

Znaczenie daty 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodle-
głości było procesem stopniowym 
i wybór 11 listopada jest dość arbitral-
ny. Uzasadnieniem może być zbiegnię-
cie się następujących wydarzeń w Pol-

sce z końcem I wojny 
światowej na świecie: 

• 5 listopada 1916 – 
wydanie aktu gwaran-
tującego powstanie 
Królestwa Polskiego, 
w bliżej nieokreślo-
nych jeszcze grani-
cach. 

• 14 stycznia 1917 – 
rozpoczęcie działalno-
ści przez Tymczasową 
Radę Stanu. 

• 12 listopada 1917 – 
przejęcie obowiązków 
głowy państwa przez 
Radę Regencyjną. 

• 7 października 1918 – ogłoszenie 
niepodległości Polski przez Radę 
Regencyjną. 

• 25 października 1918 – powołanie 
rządu Józefa Świeżyńskiego. 

• z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie 
w Lublinie Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej 
z Ignacym Daszyńskim na czele. 

• 10 listopada – przyjazd Józefa Pił-
sudskiego do Warszawy. 

• 11 listopada 1918 – przekazanie 
przez Radę Regencyjną władzy nad 
podległym jej wojskiem Józefowi 
Piłsudskiemu. Tego dnia, po per-

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
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traktacjach Marszałka z Centralną 
Radą Żołnierską wojska niemieckie 
zaczęły się wycofywać z Królestwa 
Polskiego. W nocy rozbrojono rów-
nież niemiecki garnizon stacjonują-
cy w Warszawie. 

• 14 listopada 1918 – rozwiązanie się 
Rady Regencyjnej i przekazanie 
przez Radę Regencyjną uprawnień 
na rzecz Józefa Piłsudskiego. 

• 19 listopada 1918 – wojska nie-
mieckie zakończyły wycofywanie 
się z Królestwa Polskiego. 

• 22 listopada 1918 – podpisanie de-
kretu o podstawach ustrojowych 
państwa polskiego. 

• 27 grudnia 1918 – wybuch powsta-
nia wielkopolskiego w Poznaniu. 

W naszej szkole Narodowe Święto 
Niepodległości jest obchodzone 
bardzo uroczyście. Za całość przy-

gotowań odpowiedzialni są nauczy-
ciele historii: panowie Igor Kuc-
Mikłaszewicz i Tomasz Szumiało. 
Przygotowują oni między innymi 
odświętną dekorację, audycję 
i przedstawienie, w którym przy-
pominają najważniejsze fakty zwią-
zane z odrodzeniem się państwa 
polskiego i inscenizują z użyciem 
efektów akustycznych i wizualnych 
przebieg wojny polsko-
bolszewickiej. Trzeba przyznać, że 

robią to perfekcyjnie i wywierają 
wielkie wrażenie na oglądających. 
Przedstawienie tak się podobało, że 
powtórzono je dla naszych uczniów, 
a ponadto zaproszono uczniów 
z Zespołu Szkół Informatycznych. 

     M. W. 

Redakcja „Parady” wyraża swoje 
uznanie dla twórców przedstawienia 
i dziękuje za dostarczone emocje. 

Z okazji odzyskania przez Polskę 
niepodległości uczniowie klas III c T, 
III d T oraz II d T udali się na wyciecz-
kę do jednostki wojskowej. Z jednym 
z uczestników wycieczki Konrad Ko-
morowski z klasy III m T przeprowa-
dził wywiad. 
Konrad Komorowski: Co zobaczyli-
ście w jednostce? Czy ktoś opowiadał 
o tym, co oglądaliście? 
Kamil Peretiatko: W sumie to nie by-
ło tego dużo. Stały tam jakieś wozy 
opancerzone. Dwa z nich mogły się 
nawet poruszać po wodzie. Można było 
również zobaczyć broń, którą walczy 
nasza armia. Wszystkie sprzęty były 
pilnowane przez żołnierzy, którzy 
opowiadali nam o nich. Stał tam też 
jeden wóz strażacki, który z kolei był 
prezentowany przez strażaków.  
K. K.: Czy mogliście użyć, dotknąć, 
wsiąść do tego sprzętu? 
K. P.: Tak, mogliśmy pobawić się bro-
nią oraz wsiąść do pojazdów.  
K. K.: Co myślisz o uzbrojeniu pol-
skiej armii? Czy po tym, co zobaczyłeś, 
uważasz, że polski sprzęt wojskowy 
jest przestarzały? 
K. P.: Tak, uważam, że polski sprzęt 
wojskowy jest przestarzały, jak na XXI 
wiek. Po tym, co zobaczyłem, przeko-
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nany jestem, że w polskiej armii trzeba 
dokonać wielu zmian. 
K. K.: Jakie są twoje wrażenia z wy-
cieczki?  
K. P.: Wycieczka była dość ciekawa, 
spędziliśmy miło i nietypowo czas, 

bawiąc się różnymi wojskowymi gad-
żetami. 
K. K.: Czy warto było poznać słupską 
jednostkę? 
K. P.: Tak i gdyby była taka okazja, 
zwiedziłbym ją ponownie. 
K. K.: Dziękuję za wywiad.

„WRÓŻKI” W NASWEJ SWK LE - CWYLI IMPREWA 
ANDRWEJK WA INACWEJ 

Co mnie czeka w przyszłym roku? 
Czy się zakocham? 
Czy będę zdrowy? 

Czy szczęście będzie mi sprzyjać? 
Kto z nas nie chciałby tego wiedzieć? 

 25 listopa-
da w godzinach 
od 8.00 do 
14.00 w czytelni 
Biblioteki szkol-
nej odbyła się 
coroczna „Im-
preza Andrzej-
kowa”. Była więc 
szansa na po-

znanie przyszłości i na dobrą zaba-
wę. 
 Wróżby to dobra zabawa. Nie 
ma w tym nic złego ani wstydliwego, 
że pragniemy dowiedzieć się, co nas 
czeka. Przepowiednie traktujmy 
z przymrużeniem oka i nie bierzmy 
sobie do serca smutnych wróżb. 
 Wróżki przygotowały wystrój 
czytelni – zasłonięto rolety, stoły 
przykryto czerwonym suknem, ude-
korowano planszami i rekwizytami, 
zawieszono wyszukane w Internecie 
i książkach fragmenty wierszy. Każ-
da wróżka wcześniej wybrała, którą 
wróżbą się zajmie, i przygotowała 
sobie „stanowisko pracy”: świeczni-
ki, witrażyki, wazoniki z kwiatami, 
potrzebne do wróżb rekwizyty. 
W centralnym miejscu czytelni za-
wiesiliśmy nastrojowy, fioletowy 
baldachim, pod którym siedziały 

wróżki wróżące z kart. Wszystkie 
dziewczęta przebrały się w kolorowe 
stroje, chusty, biżuterię, wykonały 
fantazyjne makijaże. I Salon Wróżb 
Andrzejkowych został otwarty! 

 Chętni, którzy chcieli sobie 
powróżyć, na wstępie wkładali do 
specjalnej puszki dowolną monetę 
(wróżba nieopłacona, nie sprawdza 
się) i kolejno podchodzili do wybra-
nych przez siebie wróżek. Można 
było skorzystać ze wszystkich 
wróżb: „Szpilki”, karty, kości, wró-
żenie z ręki, wachlarz, horoskop na 
przyszły rok, kubeczki, sennik, ho-
roskopy tematyczne. Salon wróżb 
cieszył się ogromnym powodzeniem, 
zarówno wśród uczniów, jak i na-
uczycieli. Zabawa wzbudza duże za-
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interesowanie i dlatego od czterech 
lat jest wpisana do kalendarza im-
prez szkolnych, a do wróżek dołą-
czyli także wróżbici - chłopcy, któ-
rym ta zabawa też się spodobała. 
 

mgr Anna Szamańska 
 
A oto relacja jednej z uczestniczek zabawy: 
 

„ Hokus pokus. Czary mary. R„ Hokus pokus. Czary mary. R„ Hokus pokus. Czary mary. R„ Hokus pokus. Czary mary. Ryyyysiek siek siek siek 
z z z z klanuklanuklanuklanu    to twto twto twto twój stary” ój stary” ój stary” ój stary” ––––    czyli Aczyli Aczyli Aczyli An-n-n-n-

drzejki w naszej szdrzejki w naszej szdrzejki w naszej szdrzejki w naszej szkolekolekolekole    
 

25 listopada w naszej szkole, 
a dokładniej w bibliotece, zawitał 
wręcz czarodziejski klimat. Mianowi-
cie dlatego, że tego dnia świętowaliśmy 
szkolne Andrzejki (organizowane były 
wcześniej ze 
względu na testy 
klas maturalnych). 
Wróżby cieszyły 
się zainteresowa-
niem nie tylko 
uczniów, ale rów-
nież nauczycieli 
(a tak naprawdę 
chcieliśmy się tyl-
ko wyrwać 
z lekcji☺ ). Padały pytania typu: „co 
mnie czeka w przyszłości?”, „czy zdam 
z danego przedmiotu?”, „czy skończę 
szkołę?”, „czy w ogóle zdam w tym 
roku?” i wiele, wiele innych. Wróżki 

i wróżowie (liczba mnoga, rodzaj mę-
ski) wróżyli różnymi metodami: z ręki, 
z kości, kart, liczb, kamieni, kolorów, 
kubeczków, snów, znaków zodiaku 
i szpilek. Mogliśmy również poznać 
imię naszej przyszłej miłości. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się karty 
tarota, którymi nie dało się okłamać 
żadnej ofiary.  

Pamiętajmy, to tylko dobra zabawa, 
której nie powinniśmy brać poważnie. 
Zarówno klimat, jak i osoby wróżące 
były bardzo sympatyczne i mamy na-
dzieję, że w następnym roku odbędzie 
się powtórka, tak jak to z tradycji wy-
nika, ale żeby się o tym przekonać, 
trzeba nam czekać rok☺. 

Podziękowania należą się 
w szczególności dla pań z biblioteki za 
pomoc w przystrojeniu i udostępnienie 
sali☺. 

Kornel

 
 

 

 Od października w naszej szkole 
rozpoczęły się spotkania grup w ramach 
programu Life Skills - Trening Umiejęt-
ności Społecznych. 

Polska edycja tego programu, reali-
zowana przez Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży, jest częścią międzynarodowego pro-
gramu organizowanego przez International 
Youth Foundation (Międzynarodowa Funda-
cja Młodzieży), dzięki dotacji od General 
Electric Foundation. 
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Celem programu jest rozwinięcie 
wśród młodzieży umiejętności, które 
w dalszej perspektywie zwiększą możli-
wości młodych ludzi na znalezienie 
miejsca na rynku pracy, a także wpłyną 
pozytywnie na jakość życia osobistego. 

Program składa się z dwóch czę-
ści. Pierwsza część, teoretyczna, to 
cykl 33 lekcji, podczas których ucznio-
wie szkoleni są w trzech obszarach 
Umiejętności Życiowych (Life Skills): 
• Rozwój osobisty, rozumiany jako 

umiejętność adekwatnej oceny własnych 
zasobów, stawiania celów, umiejętności 
przywódczych; 

• Rozwiązywanie problemów, rozu-
miane jako umiejętności komunikacyj-
ne, budowanie porozumienia, zarządza-
nie konfliktem; 

• Rozwój umiejętności pracowni-
czych, rozumiany jako umiejętność 
pracy w grupie, etyka pracy, zdolność 
oceny i podejmowania ryzyka, zarzą-
dzanie projektem, czasem i finansami.  

Przykładowe tematy lekcji to: Zarządzanie 
emocjami, Rozumienie i wykonywanie pole-
ceń, Szacunek do siebie i innych, Jak zrobić 
dobre pierwsze wrażenie?, Zarządzanie pro-
jektem, Rozpoznawanie i odpowiadanie na 
mobbing, Stać się dobrym członkiem zespo-
łu, Prawa pracownika. 

Druga część, praktyczna, to realiza-
cja projektów młodzieżowych, stworzo-
nych przez uczniów w trakcie trwania pro-
gramu, aby także w praktyce mogli nauczyć 
się pracy w grupie oraz pracy metodą pro-
jektu. Realizując projekty wedle własnych 
pomysłów, młodzi ludzie nie tylko zdobywa-
ją umiejętności życiowe, będące celem 
w programie LSE, ale i pomagają innym żyć 
lepiej i ciekawiej. Zgodnie z hasłem “Sa-
modzielni, ale nie samotni”, które przy-
świeca działaniom Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży, projekty są realizowane przez 

ich autorów samodzielnie, ze wspierającą 
osobą dorosłą (nauczycielem), która czuwa 
nad przebiegiem prac, ale się nie angażuje. 

Zajęcia w naszej szkole prowadzą: 
mgr Justyna Janoszek, mgr Justyna 
Lupa, mgr Małgorzata Środa i mgr An-
na Szymańska. Odbywają się one raz 
w tygodniu, w terminach odpowiadających 
wszystkim uczestnikom. Grupy są 14-
osobowe i obecnie znajdują się na etapie 
tworzenia projektów. 

Czy uczestnicy są zadowoleni i czy 
zajęcia im się podobają? 

Oto ich wypowiedzi: 
• Dariusz Radomski: Zajęcia te, spełniają 

moje oczekiwania. Tematy są ciekawie 
prowadzone i uważam, że wiedza, jaką 
zdobywam podczas tych zajęć, będzie 
mi bardzo przydatna w życiu codzien-
nym. 

• Radosław Trejda: Ten program podoba 
mi się, gdyż podczas spotkań naprawdę 
można dużo się nauczyć. Zajęcia poka-
zują, jak należy postępować w sytu-
acjach, z którymi spotykamy się na co 
dzień. Wiedza ta na pewno mi się przy-
da. 

• Marcin Synal: Moim zdaniem z zajęć 
tych można wiele skorzystać, m.in. 
można nauczyć się dobrego kontaktu 
z ludźmi, których dopiero się poznaje, 
uczymy się zarządzać pomysłami i fi-
nansami. 

• Dorota Malicka: Uważam, iż zajęcia są 
bardzo ciekawe. Poruszane są na nich 
tematy, które przydadzą się w przyszło-
ści. 

• Katarzyna Olejnik: Uważam, że te zaję-
cia są interesujące i pouczające. Poru-
szane są bardzo fajne tematy, dotyczą-
ce życia codziennego i sytuacji, które 
napotykamy na naszej drodze. Pani 
prowadzi zajęcia w sposób bardzo cie-
kawy i interesujący. 
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• Monika Łyczek: Zajęcia są: interesujące, 
zabawne i ciekawe. 

• Weronika Krzymowska: Jest bardzo cie-
kawie i interesująco. Na zajęciach tych 
można się dużo nauczyć i dowiedzieć 
się, jak postępować np.: wobec innych 
ludzi. Zajęcia bardzo mi się podobają 
i są dla mnie ważne i przydatne. 

• Daria Fursa: Jest to program bardzo 
przemyślany. Tematy dobrane są spe-
cjalnie do naszego wieku. Przygotowują 
mnie do refleksji nad przyszłością. Dzię-
ki „Life skills” zaczęłam spoglądać na 
rzeczy z innej strony. Zajęcia są spokoj-
ne, ciekawe, a pani jest zawsze przygo-
towana. 

• Anita Sawecka: Uważam, iż jest to bar-
dzo potrzebny kurs. Na zajęciach poru-
szamy ważne tematy, które będą nam 
potrzebne w przyszłości. Tematy są róż-
ne, ciekawe i mniej ciekawe, ale pani 
prowadząca spotkania tymi mniej cie-
kawymi też potrafi zainteresować. 

• Tomasz Sławski: Zajęcia z p. Lupą są 
ciekawie prowadzone, bardzo interesu-
jące i wciągające. Zmieniłem podejście 
do życia. 

• Dominik Machnikowski: Bardzo podoba-
ją mi się te zajęcia. Prowadzone są 
w przystępny i zabawny sposób. Lubię 
na nie chodzić. Jedyny minus jest taki, 
że odbywają się po lekcjach. 

• Michał Żuk: Zajęcia są ciekawie prowa-
dzone i uczą nas o codziennym życiu, 
zmaganiach się z problemami itd. Zaję-
cia bardzo fajne. 

• Małgorzata Sidor: „Life skills” jest bar-
dzo interesujące i można dużo się na-
uczyć. Atmosfera na zajęciach jest bar-
dzo miła. Wszyscy aktywnie pracują. 
Pani dobrze nam tłumaczy. Ten kurs 
bardzo mi się podoba. 

• Rafał Osmałek: Są one fajne i ciekawe, 
pouczające i bardzo mnie zainteresowa-
ły. Uczą nas jak rozmawiać z ludźmi 
i jak rozwiązywać problemy. 

• Maciej Nowatka: Zajęcia są bardzo cie-
kawe i interesujące. Bardzo dużo mnie 
nauczyły. Zmieniłem podejście w niektó-
rych sytuacjach w życiu. 

 Po takich opiniach uczestników, cóż 
więcej można powiedzieć… Zapraszamy na 
kolejną edycję „Life skills”. 
 

mgr Anna Szymańska 

 

TY WEŹ I TO POSŁUCHAJ 
 

Dawno, dawno temu, pewnego dnia, 
w 2005 roku, w malowniczym mia-
steczku Bowling Green w stanie Ken-
tucky (USA) spotkało się 5 kolesi 
(Matt Shultz, Brad Shultz, Jared 
Champion, Daniel Tichenor, Lincoln 
Parish), z których dwóch to prawdopo-

dobnie jakaś rodzina☺. Wpadli na eks-
cytujący aczkolwiek mało oryginalny 
pomysł zarobienia kasy - założyli ze-
spół rockowy. I tak powstał „Cage The 
Elephant”. 2008 roku udało im się 
wreszcie nagrać pierwszą i, jak do tej 
pory, jedyną płytę „Cage The Ele-
phant”. Mało to oryginalna nazwa, ale 
lepsze to niż nic. Grają oni oldschoo-
lowy rodzaj rocka, z odrobiną psycho-
deli. Kawałki szybko wpadają w ucho, 
zwłaszcza „In one ear” i „Ain’t no rest 
for the wicked”. Chociaż mało znane, 
warte posłuchania. Posłuchajcie, jesz-
cze może być o nich głośno. Polecam 
do słuchania w samochodzie w czasie 
jazdy po pustyni w Arizonie☺. 

Kornel 
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Stres… Nerwy… Obgryzanie 
paznokci… Spanie z książkami pod 
poduszką… Ale spokojnie… to tylko 
tak zwane testy przed próbną maturą☺. 
Dni 26, 27, 28 listopada dla niektórych 
były istną zgrozą. Ale co tu się dziwić, 
kolorowo nie było. Tłum zmarnowa-
nych i zrezygnowanych przyszłych ma-
turzystów podążał jak na ścięcie zżera-
ny przez nerwy do sal. Tu na polu wal-
ki zostajesz tylko ty, twój czarny dłu-
gopis i arkusz egzaminacyjny, który 
najchętniej byś zjadł i wyszedł. Ale 
cóż, trzeba było siedzieć na czterech 
literkach i pisać to, czego od nas wy-
magali nauczyciele. 

Na egzaminie z języka pol-
skiego większość z nas zlękło się 
na widok tekstu Leszka Kołakow-
skiego, myśląc: „nie ma głupich! to 
jest bez sensu!”, jednak wypraco-
wanie, choć ponoć każdy mógł wy-
brać coś dla siebie, było jeszcze 
większą jatką: „Makbet” i „Lalka”. 
☺.  

27 listopada pociliśmy się 
przed językami, każdy według 
uznania, czy to niemiecki, angielski 
czy nawet rosyjski. 
28 listopada był dniem przed-

miotu do wyboru. Najwięcej śmiałków 
pisało geografię. Ale równie dużo osób 
pisało biologię i WOS. Choć znaleźli 
się również tacy samobójcy, którzy 
ośmielili się pisać historię i przedmioty 
ścisłe.  
Nauczyciele sprawdzający nasze wy-
pociny już ogłosili werdykt i kto zdał, 
temu gratuluję, kto nie - to moje kon-
dolencje. Nauczycielom sprawdzają-
cym życzę szybkiego powrotu do 
zdrowia psychicznego☺. 
 

Kornel

 

WOLONTARIAT DZIAŁA 
 
19 listopada wolontariusze z naszej 

szkoły: Monika Łyczek, Dorota Malicka 
i Kuba Knobelsdorf wraz z panią Katarzyną 
Nazaruk zorganizowali i przeprowadzili zaję-
cia czytelnicze dla grupy uczniów Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Słupsku. Recy-
towano wiersze patriotyczne, słuchano pieśni 
legionowych, przeprowadzony został quiz 

dotyczący polskich symboli narodowych. Na 
zakończenie spotkania wolontariusze 
z „Mechanika” podarowali dzieciom pluszo-
wego misia, którego święto obchodzone jest 
na całym świecie 25 listopada.  

 
Katarzyna Nazaruk
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Poczta Mikołajkowa” w „Mechaniku” 
 
 

„Święty Mikołaju, prosimy cię grzecznie, 
w dniu twojego święta 

przyjdź do nas koniecznie. 
My już od tak dawna na Ciebie czekamy, 
Co dzień być grzecznymi wszyscy się sta-

ramy. 
Kiedy przyjdziesz do nas, będzie dzień we-

soły. 
A więc nie omijaj progów naszej szkoły.” 

 
 

 
 

 
W dniu 6 grudnia 2008r. 

w godzinach od 8:00 do 9:35 w na-
szej szkole bawił św. Mikołaj (Da-
riusz Radomski z kl. III m T) wraz 
z uroczą Śnieżynką (Moniką Łyczek 
z kl. III i LP), roznosił prezenty 
i częstował wszystkich cukierkami. 
W „Mikołajowej drużynie” był rów-
nież Renifer (Kamil Potrykus z kl. II 
f Z), który dźwigał ciężki worek 
z prezentami. 
 ”Poczta Mikołajkowa” roz-
poczęła swoją działalność w dniu 
1 grudnia. Od tego dnia wszyscy 
mogli przynosić upominki, które 
chcieli podarować za pośrednictwem 
św. Mikołaja ulubionej osobie. Sie-
dzibą „Poczty” była biblioteka szkol-
na. 

 Dzięki wizycie Świętego Miko-
łaja możemy wierzyć w jego istnie-
nie tak długo, jak potrafimy. Naj-
bardziej rzeczywiste sprawy na tym 
świecie to te, których dzieci i dorośli 
nie widzą. Oto jak ważny dla ludzi 
jest ten cudowny święty.  
Święty Mikołaj zaspokaja naszą po-
trzebę przeżywania cudowności, ba-
wi nas, uczy hojności, bezintere-
sownego dzielenia się z innymi 
i cierpliwości w oczekiwaniu na na-
grodę. Dlatego Święty Mikołaj żyje 
i będzie żył wiecznie. Teraz i za ty-
siąc lat nadal będzie radował ludzkie 
serca. 
 
 To był naprawdę sympatyczny 
dzień☺, zorganizowany przez Wo-
lontariat i Bibliotekę szkolną. 
 

 mgr Agata Maciąg 
 

 

KĄCIK JĘZYKOWY 
 
 
Przypominamy naszym czytelni-

kom, że w bieżącym roku szkolnym 
staramy się poświęcić jak najwięcej 
uwagi poprawnemu posługiwaniu się 
naszym językiem. Redakcja gazetki 

„Parada” popiera te działania i stara się 
odnotować wszystkie przedsięwzięcia 
podejmowane w tym kierunku. Jednym 
z nich był 
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KKOONNKKUURRSS  PPOODD  HHAASSŁŁEEMM  „„SSTTOOPP  WWUULLGGAARRYYZZMMOOMM””  
 
Odbył się on dnia 31. 09. 2008 r. 

W konkursie pod uwagę brane były 
trzy konkurencje: plakat, hasło i tekst 
piosenki. Prace uczniów oceniała ko-
misja w składzie: wicedyrektor szkoły 
Leszek Forysiak, szkolny pedagog 
Grażyna Brochocka, kierownik biblio-
teki Anna Szymańska oraz przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego: Mo-
nika Łyczek i Dorota Malicka – uczen-
nice klasy III i LP 

Pierwsze miejsce zajęły klasy: I s 
ZSZ  (plakat pt. „Wulgaryzmom 
stop”), II a ZSZ (hasło: „Liczy się kul-
tura słowa, kto przeklina ten niemo-
wa”) i II n T (piosenka). Drugie miej-
sce zajęły klasy: II d T (plakat „Dbaj-
my o czystość języka”), II s ZSZ Ha-
sło: „Przeklinanie, żaden szpan”), na-
tomiast III – klasa II d T (w kategorii 
hasło). Poniżej zamieszczam tekst pio-
senki, który napisała klasa II m T:

 
Bądź uprzejmy dla każdego, 
czy starego czy młodego, 

mów dzień dobry, do widzenia 
bez żadnego marudzenia. 

Uważaj na swą kulturę słowa, 
rozmawiaj poprawnie, bądź mądrą głową. 

ref.:           Więc dbaj o wymowę 
Swojego języka, niech jego 
Kultura nigdy nie znika. 

 Redakcja „Parady” gratuje zwycięzcom i pomysłodawcom konkursu. 

Nasz język należy podobno do najtrudniejszych, dlatego musimy ciągle powta-
rzać i utrwalać wiedzę zdobytą na lekcjach języka polskiego. W tym celu przygoto-
wałam dla naszych czytelników poniższe ćwiczenie. Będziecie mogli sprawdzić, czy 
dobrze znacie ojczysty język. Poprawne rozwiązania znajdziecie w następnym nume-
rze gazetki. 
 
1. Jego  przeczucia sprawdziły się w szeregu ..........................(wypadek) 
2. Mówimy szczerze, niepotrzebne nam .........................(konwenans) 
3. Już maj, drzewa pokryły się ..........................(liść) 
4. Na  obiad zjadł 1 ........................(kotlet) 
5. Proszę 5 pączków i 5 ..............(beza) 
6. Poproszę pół kilo kaszy ..........................(manna) 
7. Nad rzeką  rosła wierzba ze zwieszającymi się ........................(gałąź) 
8. Trudno było się z nią nie zgodzić, jej argumenty były ...............(przekonywać) 
9. Spotkamy się za trzy ..................................(kwadrans) 
10. Jutro wujostwo ............................... do nas w odwiedziny. (przyjść) 
11. W czasie gotowania budyń staje się coraz ................................(gęsty) 
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W każdym zdaniu skreśl niewłaściwą formę (prawidłowa może być jedna lub więcej 
form). 
1. Gdzie są moje okulary? Zostawiłem ich//je chyba na biurku. 
2. Zjadł osiem pączków po kolei // z kolei //  z rzędu // pod rząd. 
3. W wielu wypadkach // przypadkach ,niestety , mieli rację. 
4. Zawsze lubiał // lubił się chwalić przed kolegami. 
5. Sprawy te należało załatwić przed półtora rokiem // półtora roku. 
6. Robi się późno, trzeba słać // ścielić łóżko. 
7. Jest zimno, ubierz // włóż // załóż palto!  
8. Dzisiaj mamy tą // tę samą zupę, co wczoraj. 
9. Mieszkanka Budapesztu to budapesztanka // budapesztenka. 
10. Decyzje podjęto na podstawie opinii // opierając się na opinii // opierając się o 
opinię // w oparciu o opinię // eksperta. 
11.Niewiele rodzin stać na to, aby tylko jeden rodzic pracował // jeden z rodziców 
pracował // jedno z rodziców pracowało. 

 

W następnym numerze ukażą się kolejne ćwiczenia. 
Marta Ł. 

 
 
 
 
 
 
Czołem koledzy! 

Myślę, że każdy 18-letni chłopak ma-
rzy o własnym samochodzie.  
Dla niektórych wakacje są dobrym okresem 
na zarobienie pieniędzy. Wiadomo, kokosów 
za pracę w sezonie letnim nie ma. Chyba, że 
niektórzy mają szansę wyjechać za granicę 
i tam podjąć lepiej płatną pracę. Założyć jed-
nak można, że przepracuje się całe wakacje 
(2-2,5 miesiąca). Średnie zarobki wahają się 
od 3000 do nawet 7000 tysięcy złotych. Mó-
wię tutaj ogólnie, przewidując to, że niektórzy 
z nas zarobili więcej, a niektórzy po prostu 
mniej. Każdy ma swój ulubiony typ samo-
chodu, począwszy od nowych roczników aut 
sportowych, a kończąc na egzemplarzach z lat 
70-80. Każdy także ma swoją ulubioną markę 
samochodu. Ja także mam kilka typów aut, 
które kupiłbym i tak samo jak Wy, chcę stać 
się posiadaczem pięknego, lśniącego niczym 
perła, samochodu z czerwono-krwistym lakie-
rem, z błyszczącymi felgami, z 200KM pod 
maską. Jednak zejdźmy na ziemię. Postaram 
się Wam pomóc w wyborze pierwszego aut-
ka. Oczywiście, macie prawo do własnego 

zdania i macie prawo nie zgadzać się ze mną 
w tej kwestii.  

Poniżej przedstawię kilka aut, które – 
moim zdaniem – są godne uwagi i można je 
kupić za niewielkie pieniądze, są mało awa-
ryjne i w dobrym stanie zarówno technicz-
nym, jak i wizualnym. Jak wiecie, w Polsce 
bardzo popularne są samochody naszych za-
chodnich sąsiadów, choć coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się auta japońskie. 
 Na początku kilka rad, którymi po-
winniśmy kierować się przy zakupie dobrego, 
sprawnego auta. 

Najlepiej jest kupić auto od zaufanej 
osoby, jednak prawie w 90% jest to niemoż-
liwe. Prawda jest taka, że ludzie zrobią 
wszystko, by zyskać na sprzedaży auta. Nale-
ży koniecznie zwrócić uwagę na to, czy sa-
mochód posiada wiarygodną książkę serwi-
sową, odnotowane zmiany oleju w silniku. 
Trzeba przysłuchać się dokładnie pracy silni-
ka, czy nie ma żadnych stuków, obejrzeć, czy 
nie ma wycieków. Najlepiej od razu po ku-
pieniu auta zostawić samochód u mechanika 
na kanale w celu jego diagnostyki, sprawdzić 
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stan zawieszenia, czy nie podchodzi rdzą, stan 
amortyzatorów, tarcz, klocków hamulcowych, 
opon, sprawdzić stan bieżnika, czy nie ma 
deformacji na oponach, czy są równo zużyte, 
bo jeśli tak nie jest, to może oznaczać, że auto 
nie trzyma geometrii i jest prawdopodobnie 
po wypadku. Następnie możemy sprawdzić 
sprzęgło „na sucho”, jeśli nie wydaje żadnych 
niepokojących dźwięków, to jest ok. Należy 
pamiętać o naklejkach serwisowych pod ma-
ską, świadczących o wymianie płynów, na-
pełnianiu klimatyzacji, wymianie pasków. 
Oczywiście, trzeba odbyć jazdę próbną. Jeśli 
sprzedający nie pozwoli przetestować nam 
samochodu albo zacznie opowiadać jakieś 
niestworzone historie, najlepiej zrezygnować 
z kupna takiego auta. W czasie jazdy zwrócić 
uwagę na to, czy podczas hamowania trzęsie 
kierownicą, jeśli tak, oznacza to, że w najbliż-
szym czasie przyda się wymiana tarcz hamul-
cowych. Zobaczyć, czy pod dywanikami ani 
w bagażniku (wszędzie gdzie jest nisko) nie 
ma wody, bo zawsze w samochodach po wy-
padku w tych miejscach znajdziemy wodę. 
Z zewnątrz sprawdzić, czy naklejki na szy-
bach są wszędzie takie same, czyli oryginalne, 
producenta samochodu (prócz przedniej szy-
by, ponieważ wiadomo, że jest ona najbar-
dziej narażona na uszkodzenia). Sprawdzić 
też trzeba grubość warstwy lakieru, podkładu, 
czy pod kątem padania światła nie zmienia się 
głębia koloru. Należy także obejrzeć wszyst-
kie krawędzie w samochodzie (progi, nadko-
la, wnętrza drzwi, klapę bagażnika, ogólnie 
wszystkie miejsca, które są narażone na obec-
ność wilgoci). Oczywiście, trzeba zoriento-
wać się, jakie jest spalanie w mieście i w tra-
sie. Te dane techniczne podaje producent i są 
one dostępne na różnego rodzaju forach inter-
netowych. 
 
 1. BMW E36 - zostało wprowadzone na ry-
nek w 1990 roku jako następca modelu E30. 
E36 pojawiło się pod koniec 1990 r. (model 
1991) w krajach europejskich, a w 1992 
w USA i Kanadzie. Samochód był produko-
wany jako limuzyna, coupé, kompakt, kombi, 
zwany w BMW TOURING i cabrio. W wersji 
sedan był produkowany do 1998 r., kiedy na 
rynku pojawiła się seria E46, produkcję pozo-
stałych wersji nadwozia zakończono w 1999 
r., za wyjątkiem compacta - koniec roku 

2000. BMW E36 występowało w kilku wer-
sjach silnikowych. Najpopularniejsze to 1.6 
(316) ; 1.8 (318); 2.0 (320) (rzędowy) 2.5 
(325) (rzędowy) 2.8 (328) (rzędowy). Wersje 
2.5 oraz 2.8 dysponowały mocą od 192 do 
196 koni mechanicznych. Silnik 2.5 wystę-
pował zarówno w odmianie benzynowej, jak 
i wysokoprężnej. 
 
Najmocniejszą wersją BMW E36 była wersja 
M-Power, czyli M3, wersja ta dysponowała 
mocą 320 koni oraz silnikiem o pojemności 
3,2 litra. 
 
Sądzę, że BMW z serii 3 jest dobrym rozwią-
zaniem dla każdego, kto lubi duże przyspie-
szenie, choć odradzałbym BMW z serii 3 
z dużymi pojemnościami silnika, a więc du-
żymi mocami silnika. Dla początkującego 
kierowcy polecałbym raczej te z mniejszą 
mocą. Wiąże się z tym oszczędność w spala-
niu i przede wszystkim rodzice śpią spokoj-
niej. 
 
2. Honda Civic VI (1995-2000) 

Dziś wybierać można między pięciodrzwio-
wym hatchbackiem (zwanym również fast-
back, bagażnik 380/830 l), trzydrzwiowym 
hatchbackiem (225/600 l), czterodrzwiowym 
sedanem (410 l), dwudrzwiowym coupé (405 
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l). Szczególne odmiany tworzone były z my-
ślą o różnych odbiorcach, a nawet produko-
wane na różnych kontynentach. Fastback 
i zbudowany na jego bazie Aerodeck, zapro-
jektowane specjalnie dla Europy, opuściły 
bramy brytyjskiej fabryki Swindon. Trzy-
drzwiowy sportowy w swej naturze Civic, 
a także sedan dostarczane były z Japonii. 
Komfortowe, wygodne coupé pochodziło 
z USA, oficjalny import zza oceanu przewi-
dziano tylko dla niektórych krajów europej-
skich. W praktyce najłatwiej o wersję trzy-
drzwiową i fastbacka, bo swego czasu cieszy-
ły się największym powodzeniem. Znacznie 
mniej jest sedanów i kombi (były drogie 
i niezbyt popularne). Dwudrzwiowa odmiana 
spotykana jest najrzadziej. Wszystkie auta 
zbudowano na tej samej płycie podłogowej, 
wykorzystano również te same silniki i pod-
zespoły mechaniczne. Różnice tkwią zatem 
jedynie w stylizacji nadwozia i wnętrza oraz 
w detalach wykończeniowych i wyposaże-
niowych. Na uwagę zasługują dynamiczne 
i oszczędne silniki Civica ze zmiennymi fa-
zami rozrządu. Z racji wysokiego zaawanso-
wania technologicznego samochody Hondy 
nie tolerują niedbałej eksploatacji. Są mało 
awaryjne i trwałe pod warunkiem przestrze-
gania przeglądów technicznych i zaleceń ser-
wisowych.  
 
3. Opel Astra I (1991-2002) 

 
Astra I generacji (Classic) stała się szlagierem 
Opla, mimo, że debiut nie był szczęśliwy. 
W ciągu pierwszego roku zmieniono ponad 
100 detali. Astra trafiła na rynek niemiecki we 
wrześniu 1991 r., w 1994 r. rozpoczęto mon-
taż w zakładzie General Motors w Warsza-

wie. Ferowana jest w trzech wersjach nadwo-
ziowych: 3- i 5-drzwiowy hatchback (pojem-
ność bagażnika 360 l), sedan (pojemność ba-
gażnika 500 l) oraz kombi (pojemność bagaż-
nika 500 l). W 1994 r. przeprowadzono nie-
znaczny facelifting nadwozia (nieco inna kra-
ta wlotu powietrza do silnika) oraz wprowa-
dzono 16-zaworowe silniki z rodziny Ecotec. 
W tym roku oferowano Astrę na rynkach Eu-
ropy Zachodniej z 10 silnikami. 
 
 Usterki: 
* defekty układu rozrządu 
* wycieki oleju 
* uszkodzenia układu chłodzenia 
* trzeszczenie pokrywy tylnej w wersji ha-
tchback 
* zużyta linka prędkościomierza 
* uszkodzenia przegubów napędowych 
* zużyte synchronizatory skrzyni biegów 
* uszkodzenia lakieru 
 

Zalety: 
* szeroka gama silników 
* obszerne wnętrze, spory bagażnik 
* stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa 
biernego 
* dobre własności jezdne 
 

Wady: 
* słaby silnik podstawowy 1,4 l/60 KM 
* głośne silniki wielozaworowe na wysokich 
obrotach 
* niska kultura pracy silników wysokopręż-
nych 
 
4. Mazda 323F - II (1994-1998) 
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Mazda 323F to super auto, o jego awaryjności 
niewiele do się powiedzieć, a właściwie to 
prawie nic, bo co można powiedzieć o samo-
chodzie, który w niemieckich testach nieza-
wodności zajmuje pierwsze miejsca – dosko-
nała kultura pracy silnika, piękna sportowa 
sylwetka. W 1994 r. na rynku pojawiła się 
Mazda 323 w całkowicie nowym nadwoziu 
i ze sporymi zmianami stylistycznymi wnę-
trza. W tamtych czasach był to najciekawiej 
prezentujący się “japończyk”. 
Model 323 występuje w trzech rodzajach 
nadwozia: C, czyli trzydrzwiowy hatchback, 
lub jak ktoś woli coupé, S – czterodrzwiowa 
limuzyna i F – wersja pięciodrzwiowa ha-
tchback o bardzo sportowym stylu. Mazda 
zapewnia osobom siedzącym z przodu dużo 
miejsca i wygodne podróżowanie. Z tyłu, co 
wynika z pochylenia dachu, jest już ciaśniej, 
szczególnie w wersjach C i F. Logicznie roz-
mieszczone elementy obsługi pojazdu nie 
sprawiają żadnych kłopotów kierowcy, a ich 
jakość wykonania jest bardzo dobra. Poszcze-
gólne detale we wnętrzu są dopracowane sty-
listycznie i dopasowane. Dzięki dobremu wy-

ciszeniu, poziom hałasu w środku jest niski – 
to też mocna strona modelu. 
Wady: 
- mała przestrzeń z tyłu 
- przeciętny komfort resorowania 
- mały wybór części i wysokie ceny 
 
Zalety: 
- solidne wykonanie 
- bezawaryjne silniki 
- dobre właściwości jezdne 
 
Użytkownicy modelu wyrażają się o nim bar-
dzo dobrze. Lista usterek jest niewielka, o ile 
auto nie miało żadnej przygody drogowej. 
Bywają awarie elektryki, alternatora, nad-
mierna hałaśliwość układu wydechowego 
(brzęczenie osłon), zużywają się łączniki 
drążków stabilizacyjnych w zawieszeniu 
przednim i tylnym, bywają nieszczelności 
układu chłodzenia. Zastrzeżenia są także do 
słabego hamulca ręcznego. W samochodzie 
bezwypadkowym nie ma żadnych problemów 
z korozją. 

D. Ś. 
 
 

 

NOWINKI KOMPUNOWINKI KOMPUNOWINKI KOMPUNOWINKI KOMPUTEROWETEROWETEROWETEROWE    
    
    
 

Firefox pokonał Explorer 
 
Według najnowszego rankingu serwisu Ran-
king.pl, przeglądarka Internetowa Mozilli - 
Firefox zdetronizowała w Polsce aplikacje 
Microsoftu. 

Firefox 3.x zdobył udział w rynku wynoszący 
27,1proc. Internet Explorer 6.x stracił udział 
i obecnie jego wynik wynosi 26,9 proc. Na 
ostatnim stopniu podium znalazła się przeglą-
darka Internet Explorer 7.x z udziałem wyno-
szącym 23,3 proc. 

Tuż za podium uplasował się Firefox 2.x - 
13,3 proc. Kolejne miejsca to Opera 9.x - 6,9 
proc., Firefox 1.x - 1,1 oraz Google Chrome - 
0,4 proc. 

Windows XP najlepszy 

Według statystyk przeprowadzonych przez 
serwis Ranking.pl Windows XP zdominował 
rynek. 

Windows XP uzyskał aż 78,8%, jego naj-
większym konkurentem jest powstały nie-
dawno Windows Vista, który cieszy się nie-
wielkim w stosunku do XP 13,5% poparciem. 
Na kolejnych miejscach znajdują się: Win-
dows 2000 3,4%, MacOS X 1,7%, Windows 
2003 0,8%, Linux 0,6%, Windows 98 0,6%, 
Windows ME 0,2% i wreszcie Windows NT 
0,1% ankietowanych. 

Klomfi 
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY – 2009

 
 
Organizatorzy OKI – 2009 zapraszają do te-
gorocznej edycji. W konkursie mogą uczest-
niczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych, tj. liceów, techników, szkół 
policealnych, zasadniczych szkół zawodo-
wych, po zarejestrowaniu się na stronie kon-
kursu. W pierwszym etapie konkursu zareje-

strowany uczestnik wciela się w rolę mene-
dżera sportowego i wykonuje zadania 
w trzech kategoriach: historia olimpiad, sport 
w Polsce, rozgrywki ligowe. Początek reje-
stracji od 1 grudnia 2008 r. Szczegółowe in-
formacje znajdziecie na stronie internetowej 
konkursu: WWW.pz2.edu.pl/oki.

 

ZZZZwwwwyyyycccczzzzaaaajjjjeeee    ŚŚŚŚwwwwiiiiąąąątttt    BBBBoooożżżżeeeeggggoooo    NNNNaaaarrrrooooddddzzzzeeeennnniiiiaaaa    

W niektórych Kościołach chrześcijań-
skich święta Bożego Narodzenia zaczynają 
się od dnia poprzedzającego rocznicę naro-
dzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24 grudnia), 
zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką. 
W dniu tym zgodnie z tradycją obowiązuje 
post. Punktem kulminacyjnym jest uroczysta 
kolacja, na której zwyczajowo powinno zna-
leźć się dwanaście potraw. Do tradycyjnych 
należą karp, barszcz z uszkami, pierogi 
z grzybami, makówki, piernik itp. Do kolacji 

– jak tradycja nakazuje – zasiada się po poja-
wieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na 
pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli 
do stajenki, i wręcza się prezenty, które Miko-
łaj kładzie pod choinkę. Przed rozpoczęciem 
wieczerzy jej uczestnicy łamią się opłatkiem 
i składają sobie życzenia. W wielu polskich 
domach śpiewa się kolędy, takie jak: Dzisiaj 
w Betlejem, Bóg się rodzi, Do szopy hej pa-

sterze, Jezus Malusieńki i inne. 
Klomfi 

 
 
Marzeń, o które warto walczyć,  
radości, którymi warto się dzielić, życzy redakcja PARADY 
przyjaciół, z którymi warto być  
i nadziei, bez której nie da się żyć! 
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