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ciu czy przeszkadza?
- Poniekąd prawdą jest, że
Kącik wyczesanych
poeci są niezwykle wrażliwi,
9-10
ale w ostatnim czasie pozna- Wiązanie krawata
łam wielu poetów płci prze11-13
ciwnej – piszących mężczyzn.
Nie zawsze poetyzowanie czy
prawdziwe tworzenie poezji
idzie w parze z wrażliwością, często wynika ze
świetnej obserwacji świata. Niektórzy mają tę
cechę jako dar wrodzony i piszą wspaniałe wiersze. Myślę, że należę do osób wrażliwych, ale
kiedy trzeba, potrafię się zdystansować wobec
świata i rzeczywistości. Wrażliwość nie przeszkadza w życiu, gdy nie jest jej skrajną odmianą,
czyli nadwrażliwością, wręcz pomaga, ponieważ
daje nam możliwość współodczuwania, co wzbogaca nas i poprawia relacje z ludźmi.
o Czy do pisania potrzebne jest natchnienie
twórcze?
- W moim przypadku natchnienie jest potrzebne,
ale niezbędny jest mi do pisania wolny czas, spokój i brak ciągłej listy rzeczy do zrobienia. Mam
wtedy czas na refleksje i autorefleksje.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów!
Gabriela P., Marzena R., Paulina Z.

Pani Katarzyna Nazaruk
otrzymała kilka nagród za własną
twórczość poetycką. W związku
z tym postanowiłyśmy przeprowadzić z nią wywiad.
o Jak zaczęła się Pani przygoda
z pisaniem?
- Pisać zaczęłam już w podstawówce. Zawsze miałam łatwość
pisania. Lubiłam pisać opowiadania i wiersze na szkolne konkursy i jako prace dodatkowe na wyższą ocenę.
Będąc w trzeciej klasie liceum, wysłałam trzy
wiersze na Konkurs poetycki im. Stryjewskiego w
Lęborku. Ku mojemu zaskoczeniu w pewne listopadowe popołudnie listonosz przyniósł mi zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w tymże konkursie. Było to moje pierwsze
wyróżnienie w dość znaczącym, bo ogólnopolskim konkursie. To zachęciło mnie do dalszych
prób poetyckich. W klasie maturalnej wysłałam
wiersze na konkurs ogólnopolski w Wąglanach.
Przed samą maturą otrzymałam zawiadomienie, że
otrzymałam w tym konkursie wyróżnienie. Niestety, fakt, że wręczenie nagród miało miejsce tydzień przed egzaminem maturalnym, zaskutkował
tym, że tam nie pojechałam. Później, z różnych
względów zrobiłam sobie „wolne” od pisania.
Studiowałam, podjęłam pracę i jakoś nie miałam
czasu ani potrzeby tym się zajmować. Po trzynastu latach wróciłam do pisania. Napisałam kilka
tekstów poetyckich, a potem kilka następnych.
o Skąd się biorą pomysły na wiersze? Skąd pochodzą inspiracje?
- Jeśli piszę, to z potrzeby odzwierciedlania pewnych moich nastrojów. Często inspiracją są przeczytane książki, obejrzane spektakle czy filmy,
słuchana muzyka, a nawet spacer. Potrzebuję imP
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Boże Narodzenie, obok
Wielkanocy, jest najuroczyściej obchodzonym świętem.
Jest to święto rodzinne, upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, przeważnie
spędzane w gronie najbliższych ludzi. Okres Świąt
Bożego Narodzenia to czas pełen magii, czarów, radości i piękna; czas spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie troski
i miłości. To w te dni, zapatrzeni w roziskrzoną
choinkę, w uśmiechnięte twarze naszych bliskich,
odkrywamy sens życia. Jednocześnie te właśnie
święta, jak żadne inne, skłaniają nas do zadumy,
zamyślenia i wspomnień. Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków najważniejsze i jednocześnie najbogatsze w tradycje ludowe święta.
W liturgii kościelnej i w zwyczajach ludowych święta Bożego Narodzenia poprzedza
okres Adwentu: czas pobożnego i radosnego, pełnego wiary oczekiwania na przyjście Pana.
W pierwszą niedzielę Adwentu zawieszano
w pokojach pod sufitem wianek zrobiony z gałęzi
choinki i przyozdobiony czerwonymi wstążkami.
Na wieńcu zapalano jedną świeczkę, w każdą kolejną niedzielę dodawano następną.
Najwięcej zwyczajów ludowych wiąże się
z ostatnim dniem Adwentu, czyli z Wigilią. Słowo
"wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
czuwanie. Z chwilą ukazania sie pierwszej gwiazdy, pilnie wypatrywanej przez dzieci, po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, wszyscy
domownicy zasiadają do wspólnego posiłku.
Liczba, rodzaj i kolejność dań pojawiających się
na wigilijnym stole zależy od lokalnej tradycji.
Wszędzie jednak, bez wyjątku, są to dania postne.
W przeszłości przestrzegano zasady, aby spróbować wszystkich przygotowanych na Wigilię potraw. Dzięki temu miało ich nie
zabraknąć w nadchodzącym roku.
Powszechnym obyczajem w polskich
domach jest kładzenie siana pod
obrus, którym nakryto stół wigilijny, a także zostawianie jednego
wolnego miejsca przy stole. Ma to
symbolizować pamięć o naszych
bliskich, którzy nie mogą spędzić
z nami świąt. W wigilijny wieczór
gospodarze pamiętali także o swoich zwierzętach domowych, którym
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dawali resztki potraw pozostałych z wieczerzy,
wymieszanych z opłatkiem. Wierzono również, że
o północy zwierzęta mówią ludzkim językiem,
lecz podsłuchanie takiej rozmowy nie przynosiło
szczęścia.
Na Wigilię Bożego Narodzenia niemal
każda polska rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Początkowo popularne
było zawieszanie u sufitu wierzchołka sosny, jodły lub świerku. Drzewko to miało chronić dom
i jego mieszkańców od złych mocy. Choinka
w obecnej formie przyjęła sie w Polsce dopiero
w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł sie z Niemiec.
Kościół był początkowo niechętny temu zwyczajowi, lecz szybko nadał choince chrześcijańską
symbolikę biblijnego „drzewa dobra i zła", pod
którym rozpoczęła sie historia ludzkości. Choinkę
wnosi sie do domu w dniu, w którym wspominamy pierwszych ludzi - Adama i Ewę. Na choince
nie może zabraknąć jabłek, bo właśnie te owoce
były na owym biblijnym drzewie, a ponadto jabłko symbolizuje zdrowie. Wśród iglastych gałązek
wiją sie łańcuchy, lekkie, słomkowe i bibułkowe.
Są pamiątką po wężu - kusicielu. Gwiazda na
szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemską, która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak okruchy ognia,
który dawniej płonął w izbie przez całą noc wigilijną, aby przychodzące na ten czas dusze przodków mogły sie ogrzać. Choinki ubierano także
w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lukrowane
kolorowo, posypane makiem, szczególnie okazale
prezentowała sie postać św. Mikołaja. Tak ustrojona choinka stała w domu do Święta Trzech Króli.
Dni świąteczne, które następują po Wigilii, nie
wyróżniają się już w polskiej kulturze równie bogatą oprawą plastyczną i obrzędową. Zazwyczaj jest to czas odpoczynku, rodzinnych i towarzyskich spotkań,
czasami też kolędowania, czyli
odwiedzania domów przez grupy
przebierańców - kolędników –
z życzeniami
świątecznonoworocznymi, z szopką i kolędami. Święta Bożego Narodzenia to niewątpliwie jeden
z najpiękniejszych wieczorów w
roku, w którym atmosfera baśni
urzeczywistnia sie na parę godzin.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA NA ŚWIECIE
Dania
Duńska choinka jest bardzo charakterystyczna:
zdobią ją liczne małe chorągiewki, Dannebrog.
Najważniejszym punktem wigilijnego spotkania
jest obdarowywanie prezentami. Na wigilijnym
stole koniecznie musi się znaleźć pieczona kaczka
- danie główne oraz ryż z owocami i przyprawami. Do jednej z miseczek z tą potrawą wkłada się
migdał, a ten, kto go znajdzie, otrzymuje w nagrodę marcepanową świnkę, która ma zapewnić
szczęście w przyszłym roku.
Grecja
W Grecji najważniejszym świątecznym dniem jest
25 grudnia. Nie obchodzi się tu Wigilii. Nie ma
również Świętego Mikołaja, choć w tym dniu ludzie szczodrze obdarzają się prezentami. Obchody
Świąt Bożego Narodzenia trwają w Grecji aż 12
dni. Przed mszą chłopcy śpiewają kolędy, za co
w wioskach dostają słodkości: migdały i orzechy,
a w miastach pieniądze. Ważną potrawą dla Greków jest christopsomo, czyli chleb Chrystusa:
duży, okrągły chleb z orzechami, z odciskiem
drewnianej pieczęci z symbolem religijnym. Tradycyjne świąteczne potrawy to również pieczone
jagnię, pieczony prosiak lub indyk nadziewany
kasztanami i ryżem. Ksiądz chodzi od domu do
domu i kropi święconą wodą głównie te miejsca,
gdzie mogą się znajdować złe duszki. Grecką tradycją jest stawianie zamiast choinki przystrojonego świątecznie modelu żaglowca. Jest to najważniejszy symbol bożonarodzeniowy w tym kraju.

na którym króluje indyk nadziewany kasztanami.
Na deser podaje się Christmas Pudding i placek
z bakaliami.
Włochy
We Włoszech tradycja bożonarodzeniowa nierozerwalnie jest związana z religią chrześcijańską.
Włosi przygotowują się do świąt przez cały grudzień. Strojone są ulice, sklepy pełne są różnych
szopek, wszędzie można kupić Bambino, czyli
Dzieciątko w żłóbku, które potem dzieci zanoszą
na Plac św. Piotra do pobłogosławienia przez Ojca
Świętego. Oprócz świętego Mikołaja, niektóre
dzieci czekają na czarownicę, która roznosi prezenty. Według legendy, trzej królowie zatrzymali
się w chacie Befany, by spytać o drogę do Betlejem. Zachęcali ją, aby przyłączyła się do nich.
Odmówiła, bo była bardzo zajęta. Pasterza, który
zachęcał ją do złożenia hołdu Dzieciątku, też nie
posłuchała. W nocy zobaczyła na niebie olśniewające światło. Wówczas pożałowała, że nie ruszyła
w drogę z trzema królami. Zabrała więc zabawki
swego dziecka i pobiegła szukać trzech króli
i pasterza. Niestety, nie znalazła ich. Od tego czasu co roku szuka Dzieciątka i trzech króli bez
skutku... Zostawia więc te zabawki grzecznym
dzieciom, niegrzecznym zaś daje węgielki.

Wielka Brytania
Brytyjczycy świąteczne przygotowania rozpoczy
nają już w połowie listopada, kupując prezenty
swym najbliższym. W Londynie, na Trafalgar
Square, ludzie gromadzą się wokół wielkiej choinki, która od czasów II wojny światowej jest tradycyjnym darem Norwegów. W czasie świąt występują tam chóry z różnych
stron
świata,
śpiewają kolędy. Nie obchodzi się tu Wigilii, a świąteczny
posiłek spożywa
się 25 grudnia.
Wtedy rodzina
i przyjaciele
siadają do stołu,
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Australia
Święta Bożego Narodzenia wypadają w Australii
w środku lata i są obchodzone na plażach, które
tego dnia przypominają jeden wielki stół świąteczny. Wszyscy wymieniają się prezentami,
śmieją się i żartują, zażywają także kąpieli, grają
w plażowe gry oraz w krykieta. Dodatkową, związaną ze świętami, atrakcją dla małych Australijczyków jest fakt, iż zaczynają się wtedy letnie
wakacje. Australijski święty Mikołaj wygląda
zupełnie inaczej niż ten, jakiego znają dzieci na
3

innych kontynentach. Jest bowiem ubrany
w strój... płetwonurka i zdarza się, że przybywa na
desce widnsurfingowej.

– czerwononosy, najbardziej znany renifer
z zaprzęgu świętego Mikołaja oraz Frosty –
„zmarznięty” bałwanek.

USA
Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych są tak różnorodne pod względem kultury
i tradycji, jak same Stany. Są prawdziwą kulturową tęczą. Amerykanie zebrali do jednego świątecznego worka różnorodne piosenki, historie,
zabawy z niemal całego świata. Choinka i kalendarz przybyły do Stanów z Niemiec, karty świąteczne – z Anglii, z Irlandii – zwyczaj dekorowania okien świątecznymi lampionami. Można się
jednak doszukać także typowo amerykańskich
akcentów. Są nimi świąteczne postacie: Rudolph

Kanada
Eskimosi wędrują na Pasterkę nieraz kilka dni, do
osady, gdzie pracują misjonarze. Msza św. odprawiana jest w wielkim igloo, oświetlonym lampami z foczym tłuszczem, a w Modlitwie Pańskiej
wypowiada się słowa: „Mięsa naszego powszedniego daj nam dzisiaj...", gdyż Eskimosi nie znają chleba.
Na podstawie materiałów z Internetu –
Alicja

HALLOWEEN
Halloween w naszej szkole
Helloween obchodziliśmy 28 listopada.
Korytarze i sale lekcyjne były bardzo ładnie przystrojone, co oddawało nastrój tego święta. W całej szkole porozwieszano różne ozdoby, między
innymi przepiękne zrobione dynie, nietoperze
i koty.

Imprezę zorganizowano w sali 205. Na początku wyświetlono prezentację multimedialną
o Halloween w języku angielskim. Następnie odbywały się różnego rodzaju gry i zabawy typowe
dla Halloween. Główną grą była krwawa stołówka. Potem wszyscy poszli do salonu strachu, a na
koniec odbył się konkurs z języka angielskiego.
Przy wyjściu każda osoba otrzymała ulotkę informacyjną o Halloween w języku polskim i angielskim.
Według uczniów z klasy II cT Halloween
zorganizowano bardzo dobrze, zabawy i gry były
wspaniałe. Uczniowie z innych klas również
wspaniale się bawili. Wszyscy moi koledzy uważają, że należy powtórzyć tą zabawę w przyszłym
roku.
O zdanie na temat Halloween zapytałem
księdza Mariusza Borcza. Powiedział on:
Halloween jest złe, z gruntu obce chrześcijańskiej
tradycji. Obchodzenie tego święta jest równoznaczne z otwarciem się na pogańskie zwyczaje.
Zabawa ta kłóci się z chrześcijaństwem oraz jest
zbędna i nie jest dla chrześcijan.

Przygotowaniami zajmowała się głównie
klasa II uT (najaktywniej uczestniczyły w nich
uczennice: Anna Jaworska, Magdalena Stopka,
Anna Zając, Marzena Gołębiewska, Małgorzata
Górska, Aleksandra Oleśkiewicz, Agata Radziwiłowicz, Dorota Synal, Alicja Mańczak, Katarzyna
Stanik, Małgorzata Czerwczak) pod kierunkiem
nauczycieli języka angielskiego: p. Przemysława
Jakubowskiego, p. Justyny Grzebieniak-Lupy
i p. Renaty Pastuszko. W wykonaniu dekoracji
pomagał również p. Zbigniew Komorowski, wycinając różne ozdoby ze styropianu.
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Trudno nie zgodzić się z księdzem M. Borczem,
jeżeli zna się źródło Halloween.

Pochodzenie Halloween
Halloween to zwyczaj związany z maskaradą, odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli
4

przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia
do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All
Hallows' Eve – Wigilia Wszystkich Świętych.
Halloween wywodzi się z celtyckiego
obrządku Samhain. Święto to obchodzono już
ponad 2 tys. lat temu. W ten dzień żegnano lato,
witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych.
Według dawnych wierzeń dusze zmarłych wracały w następnym roku na ziemię, żeby wejść
w ciała żywych. Aby temu zapobiec, 31 października Celtowie konstruowali przeróżne, straszne
maski i przebrania, mające imitować demony
i upiory. W takich strojach tańczyli wokół rozpalonych ognisk, robiąc dużo hałasu, żeby je odpędzić jak najdalej od ludzkich siedzib. Był to dobry
czas na wróżenie, gdyż uważano, że otwierają się
wrota przyszłości, a mnogość przebywających na
ziemi dusz pomaga wróżbitom. Chcąc zapewnić
sobie przychylność duchów, stawiano w przedsionkach i izbach kuchennych specjalnie przygotowane jadło.

ski, żebrząc o „ciasto dla duszy”, czyli chleb
z rodzynkami. Ofiarodawcom obiecywali modlitwy za dusze ich bliskich zmarłych.

Charakterystycznym elementem pejzażu
Halloween są ustawiane tego dnia w ogrodach
dynie z wyciętymi dziurami oznaczającymi nos
i oczy, często ze świecącymi lampionami w środku. Zwyczaj ustawiania dyń, zwanych „Jack-olantern”, tłumaczy inna legenda irlandzka, o niejakim Jacku - pijaku i włóczędze. Bohater tej legendy namówił diabła, żeby wszedł na drzewo,
następnie wyciął w korze pnia krzyż, co odcięło
szatanowi powrót na ziemię. Kiedy Jack umarł,
nie mógł pójść do nieba wskutek swoich grzechów, ale nie chciano go także przyjąć do piekła,
gdyż przechytrzył diabła. Diabeł podarował mu za
to znicz umieszczony w wydrążonej rzepie, aby
mógł oświetlać sobie drogę w wiecznej wędrówce
w ciemnościach. We współczesnej Ameryce rzepę
zastąpiła większa od niej dynia.

Celtowie wierzyli, iż w dzień Samhain zacierała się granica między zaświatami a światem
ludzi żyjących, zaś duchom, zarówno złym jak
i dobrym, łatwiej było się przedostać do świata
żywych. Duchy przodków czczono i zapraszano
do domów, złe duchy zaś odstraszano. Sądzi się,
iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów
wywodzi się zwyczaj przebierania się w dziwaczne stroje i zakładania masek. Ważnym elementem
obchodów Samhain było również palenie ognisk.
Dopiero w XIX wieku to nietypowe
święto przywędrowało, wraz z irlandzkimi emigrantami, do Ameryki. Przekazywane z pokolenia
na pokolenie ulegało różnym modyfikacjom i metamorfozom. Dziś jest to jedno z ulubionych świąt
mieszkańców nowego kontynentu. Halloween
zagnieździło się w amerykańskiej kulturze na stałe. W nocy z 31 października na 1 listopada, miłośnicy Halloween, podobnie jak starożytni Celtowie, przebierają się za duchy, potwory, czarownice i urządzają pochody przez ulice miast. Święto,
to ma jednak inne oblicze. Dziś oznacza przede
wszystkim dobrą zabawę. Tej nocy przebrane
dzieci chodzą grupami od domu do domu, pukają
do drzwi i domagają się słodyczy - jeśli ich nie
otrzymają, straszą gospodarzy. Obyczaj ten, zwany „trick or treat” (sztuczka albo poczęstunek),
wywodzi się z czasów wczesnego średniowiecza.
Ówcześni chrześcijanie podczas uroczystości
Wszystkich Świętych chodzili od wioski do wioP
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Halloween w Polsce pojawiło się pod
koniec lat dziewięćdziesiątych. Nie jest obchodzone jeszcze tak hucznie jak w USA czy w Pekinie. Z tej okazji dla dorosłych organizowane są
liczne imprezy kulturalne w nocnych klubach,
występy teatralne oraz projekcje filmowe w kinach. Szkoły i przedszkola organizują z tej okazji
dodatkowe atrakcje dla swoich wychowanków.
W Halloween dzieci
przychodzą
do
szkoły przebrane za
straszne
postacie
filmowe. Chodzenie
od domu do domu
i zbieranie
przez
dzieci
cukierków
zdarza się sporadycznie, lecz coraz
częściej.
5

canie orzecha do płonącego ogniska. Jeżeli orzech
pęknie z trzaskiem, oznacza to odwzajemnioną
miłość. Inną popularną zabawą jest zjadanie bez
pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoców.

Zabawy i zwyczaje
Scary Farm
Młodzież oprócz organizowania domowych imprez, często odwiedza tzw. straszne farmy
(ang. Scary Farm),
czyli zaadaptowane
na ten cel duże przestrzenie, gdzie tworzone są specjalne
scenerie, wyglądające
niczym wystrój planu
filmów grozy, takich
jak Dracula, Frankenstein czy Mumia.

W ten dzień również istnieją różne formy wróżbiarstwa, np. wróżenie ze spodków.
Symbole
Wydrążona dynia ze światełkiem w środku dla
irlandzkich chłopów oznaczała błędne ogniki
uważane za dusze zmarłych. W czasie tajemniczych obrzędów miano uwalniać ludzkie dusze
z ciał czarnych kotów, psów i nietoperzy. Obecnie
w wyeksponowanych miejscach domów umieszcza się wydrążone i podświetlone od wewnątrz
dynie z wyciętymi kształtami różnych postaci oraz
w zależności od wyobraźni domowników, imitacje
ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów znanych
postaci z horrorów.

Trick or treat
Do zabaw w „Halloween” zalicza się także zabawa cukierek albo psikus (ang. trick or treat). Dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać cukierka, otrzymuje od dzieci w zamian psikusa.

W Irlandii obowiązuje zasada, że po 1 listopada
nie zbiera się dzikich owoców, bo mogą być zatrute. W regionach Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii
sprząta się mieszkanie, gasi ogień pod kuchnią,
a gospodynie wykładają jedzenie i napoje, po
czym wszyscy idą spać.

Apple bobbing
Do zabaw halloweenowych należy łapanie jabłek
w miednicy z wodą (ang. bobbing for apples),
z które należy wyłowić z pomocą zębów. Jabłko
nieuszkodzone przy zabawie ma oznaczać szczęście w nadchodzącym roku.

Kolorami święta Halloween są czarny i pomarańczowy.
Jack-o'-lantern
Jack-o'-lantern to halloweenowa lampa zrobiona
z wydrążonej dyni. W środku wydrążonej dyni
z wyciętymi otworami stawia się świecę. Z okazji
święta Halloween tradycją stało się stawianie
w oknie lub w drzwiach domostwa latarni.

Inne zabawy
Halloweenowe zabawy to również przeskakiwanie
przez świeczki, które są rozstawione w kole na
ziemi. Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe
miesiące w przyszłym roku. Kolejna gra to wrzu-

Damian Sadowski

Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest
Dzień AIDS. Uroczyste obchody niosą przesłanie
współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienia problemów
związanych z HIV, AIDS
w każdym kraju na świecie.
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Czerwona kokardka
to symbol solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV
i AIDS, ich rodziną i przyjaciółmi. Symbolizuje
także poświęcenie i zaangażowanie w walkę
z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS i oswojenia ludzi ze słowem AIDS.
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wolnienie postępu zakażenia, poprawa jakości
życia z HIV i wydłużenie życia o kilkadziesiąt lat.

AIDS
to końcowy
etap zakażenia HIV, występujący
zwykle
po
wielu latach
trwania
infekcji HIV,
charakteryzujący się wystąpieniem
chorób definiujących
AIDS.
Zakażenia
HIV wprawdzie nie da się wyleczyć, usunąć wirusa z organizmu, ale dzięki lekom możliwe jest znaczne spo-

Istnieją tylko 3 drogi przenoszenia HIV:
 poprzez kontakty seksualne,
 poprzez zakażoną HIV krew,
 z zakażonej HIV matki na jej dziecko.
Należy unikać przypadkowych kontaktów seksualnych. Współżycie z jednym, stałym, zdrowym
partnerem, który przestrzega tej samej zasady, jest
pewnym sposobem uchronienia się od zakażenia
HIV. Ryzyko zakażenia HIV podczas kontaktów
seksualnych zmniejsza stosowanie prezerwatywy.
Nie wolno używać cudzych przedmiotów osobistych, np. żyletek czy maszynki do golenia. Używane przyrządy medyczne muszą być wyjałowione (sterylne).
Gabi&Siwa

JESZCZE RAZ O AIDS
związkach, narażone są na znacznie większe ryzyko zakażenia.
Do zakażenia dzieci przez zakażone matki
może dojść w czasie porodu lub gdy matka karmi
swoje dziecko piersią. Gdy matka jest świadoma
swojego zakażenia, jest możliwe za pomocą terapii antyretrowirusowej wyeliminowanie możliwości zakażenia do prawie 0%.
Zakażenie HIV rozpoznać można tylko po
wykonaniu testu w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV. Najpierw wykonuje się test ELISA,
jeżeli wynik jest pozytywny, należy wykonać test
potwierdzający WESTERN BLOT.
W Polsce takie testy wykonuje się bezpłatnie i anonimowo w Punktach KonsultacyjnoDiagnostycznych. Tam też prowadzone jest poradnictwo przed i po teście.
Pamiętajmy o tym, że każdy ma obowiązek chronienia siebie i innych przed zakażeniem!
Gosia

W naszej szkole również nie zapomniano o światowym Dniu AIDS. Na szkolnym korytarzu na znak solidarności z osobami chorymi
i zakażonymi powieszono plakaty dłoni z czerwonymi wstążeczkami. Jeszcze raz przypomnijmy
sobie istotne informacje o AIDS/HIV.
HIV – (ang. Human Immunodeficiency
Virus) ludzki wirus nabytego zespołu upośledzenia odporności.
AIDS – (ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome) zespół nabytego upośledzenia odporności organizmu.
Problem HIV/AISD dotyczy nas wszystkich, każdy może się zarazić i zachorować.
HIV nie zna granic. Rozprzestrzenia się po
całym świecie, atakuje ludzi, którzy często nawet
nie liczą się z możliwością zakażenia. Ryzyko
zakażenia drogą płciową zmniejsza wstrzemięźliwość seksualna. Dla osób niezakażonych HIV
obroną może być wzajemnie wierny związek.
Osoby, które nie żyją w trwałych, wiernych

Olimpiada wiedzy o AIDS
Konkurs został poprzedzony eliminacjami szkolnymi, w których wzięło udział 40 uczniów z różnych klas. Najwięcej punktów uzyskały 3 osoby:
Małgorzata Czerwczak 2lT, Paulina Daniszewska
3aT, Sebastian Stępień 3cT. Po dogrywce najlepsze okazały się dziewczyny i to one wzięły udział
w kolejnym etapie.

25 listopada w Starostwie Powiatowym
w Słupsku odbyła się Powiatowa Olimpiada
pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez
HIV”, której organizatorami byli Starostwo Powiatowe i Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Słupsku.
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Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady
i wręczenie nagród laureatom odbyło się 1 grudnia podczas Konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS. Starostwo Powiatowe w Słupsku ufundowało dziesięć
nagród rzeczowych dla uczestników z największą
ilością punktów.
Z naszej szkoły, Paulina Daniszewska zajęła IV
miejsce!
GRATULUJEMY!
Dorota Hedeszyńska

W etapie powiatowym wzięło udział 24
uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych Słupska
i powiatu słupskiego. Zakres tematyczny obejmował między innymi zagadnienia dotyczące pochodzenia, budowy wirusa HIV, patogenezy zakażeń
wirusa HIV, dróg szerzenia się zakażeń wirusa
HIV, czynników i okoliczności sprzyjających zakażeniu, chorób przenoszonych drogą płciową,
objawów klinicznych w przebiegu zakażeń HIV
i AIDS, zapobiegania zakażeniom, opieki nad
osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, psychospołecznych problemów zakażonych HIV
i chorych na AIDS.

MAŁA ANKIETA, CZYLI KONKURS CHEMICZNY CZ.2
Ostatnio panuje moda na różnego rodzaju
teksty i ankiety. Można je napotkać w różnych
pismach i pod różnymi hasłami, w zależności od
profilu pisma. Ulegając tej ankietomanii, proponuję udział w błyskawicznym konkursie pod hasłem:
„Czy znasz dobrze chemię?” Sprawdźcie, czy
znacie fakty, umiecie je wzajemnie powiązać
i wyciągnąć prawidłowe wnioski. Jednym słowem
– czy macie zadatki na dobrego chemika?

6. Dlaczego w krajach, gdzie panują silne mrozy,
nie stosuje się termometrów wypełnionych rtęcią,
tylko alkoholem?
7. Czy można, bez obawy poparzenia, zapalić wylany na rękę eter?
8. Dlaczego nie należy gasić wodą płonącej benzyny?
9. Co jest powodem, że soda, chociaż jest pod
względem chemicznym solą, a nie wodorotlenkiem, ma w roztworze wodnym odczyn zasadowy?
10. Dlaczego chemik, zapytany, który pierwiastek
jest typowym metalem – sód czy glin, wybierze
właśnie sód?
Czekam na Wasze odpowiedzi. Najszybsze prace
będą ocenione.
Dorota Hedeszyńska

1. Co się pali, gdy sód wrzuci się na wodę?
2. Czy słuszny jest wzór Na2O2 , skoro wiadomo,
że sód jest jednowartościowy?
3. Dlaczego cynk wypiera wodór z kwasów,
a miedź – nie?
4. Dlaczego butla z wodorem ma gwint lewo-,
a nie prawoskrętny?
5. Jak to się dzieje, że etylen zdolny jest do polimeryzacji, a etan – nie?

3 GRUDNIA – Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych

5 GRUDNIA - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma na celu rozpowszechnianie wiedzy
o problemach związanych z niepełnosprawnością
oraz budzenie szacunku dla osób niepełnosprawnych. Ma również zwiększyć świadomość korzyści, które można uzyskać w wyniku integracji
osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach
życia politycznego, społecznego, gospodarczego
i kulturalnego.

Do najczęściej
deklarowanych przez wolontariuszy motywacji
do działania należą: chęć pomocy
ludziom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej,
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chęć zdobycia nowych doświadczeń i poznania
różnych środowisk, możliwość sprawdzenia się.

Z jednej strony w Międzynarodowym Dniu
Emigrantów przypomina się o korzyściach gospodarczych, jakie przynoszą oni krajom goszczącym, z drugiej zaś o szacunku oraz podstawowych
prawach człowieka, jakie im przysługują.
Międzynarodowy Dzień Emigrantów to
także okazja
dla
emigrantów do
tego,
aby
podzielić się
własnymi
refleksjami
oraz spróbować określić swoją
rolę w nowej
społeczności, w
której przyszło im żyć.

17 GRUDNIA - Polski Dzień bez Przekleństw
Językoznawcy twierdzą, że "wulgarnych
wyrazów" używamy dla wyrażenia złości lub
gniewu. Jeśli w tym wypadku można liczyć na
wyrozumiałość, to na potępienie zasługują ci, którzy przekleństw używają niemal jak przecinków
w zdaniu. Przekleństwo to, według słownika języka polskiego, wulgarne lub obelżywe słowo, używane w celu wyrażenia złego stosunku do kogoś.
W życiu publicznym przekleństwa nie powinny
się pojawiać.
18 GRUDNIA - Międzynarodowy Dzień Emigrantów
Dzień ten jest okazją do szerzenia informacji na temat praw człowieka oraz fundamentalnego prawa do wolności. Jest to także okazja do
dzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami,
które pozwolą ulepszyć działania mające na celu
ochronę pracowników będących emigrantami.

Gabi&Siwa

EGIPT
Cechą charakterystyczną fryzury był
jej kształt zbliżony
do trapezu. Włosy
splatano w drobne
warkoczyki i obcinano lub opalano
w taki sposób, aby
tworzyły uczesanie
na tak zwanego
„pazia”. Wszystkie
czynności fryzjerskie wykonywane
były przez niewolników i niewolnice. Każdy
z nich miał powierzone zadanie, np. mycie włosów, suszenie, trzymanie miseczki do farby. Modnymi kolorami były ciemny brąz i czerń. Używano do tego barwników roślinnych. Niewolnicy
wymyślili ondulację wodną, kremy i balsamy do
ciała. Jako ozdoby do włosów służyły artystycznie
wykonane taśmy metalowe i diamenty.

Człowiek pierwotny zmuszony był do prostych zabiegów fryzjerskich. Włosy, które były
zbyt długie, wiązano w węzeł lub przypalano nad
paleniskiem.
Na przestrzeni dziejów uczesanie ulegało
zmianom. Często się przeobrażało. Każda niemal
epoka miała swój odrębny styl i własną modę.
Gdy oglądamy w teatrach lub w filmach postacie
ludzi z minionych czasów, od razu możemy określić ich przynależność do odpowiedniego okresu
historycznego. Okazuje się, że właśnie na podstawie charakterystycznych cech ubioru i uczesania.
Inaczej bowiem układali włosy wojownicy Chrobrego, a inaczej paziowie na dworze króla Zygmunta.
Rodzaje uczesania charakteryzowały nie
tylko epokę, ale były także oznaką zawodu, pochodzenia społecznego, narodowości lub też
w szczególnych wypadkach zapatrywań politycznych.
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ROKOKO
Fryzury były początkowo niskie, natomiast później wyższe
i bardziej skomplikowane. Wykonanie ich wymagało kilku godzin.
Jako ozdoby używane
były pióra, klamry,
sztuczne kwiaty, a barwę nadawały włosom
różnokolorowe pudry.
BABILON I ASYRIA
Odkrycia
i znaleziska babilońskie i asyryjskie
świadczą
również o bardzo
wysokiej kulturze
i istnieniu tam
m.in. sztuki fryzjerskiej. Odnaleziono np. prawzory dzisiejszej
brzytwy.
Tamtejsze fryzury różniły się od
egipskich. Na podstawie istniejących zabytków
można opisać fryzury, zwłaszcza męskie. Mężczyźni nosili długie włosy, zarzucone do tyłu
i luźno ujmowane w siatkę lub specjalne upięcie.

Nad czołem układano włosy w małe loki i spirale,
a koło uszu i policzków zwijano w kółka.
GRECJA
Pozostałe do dzisiaj pomniki kultury
greckiej (np. rzeźby, freski) świadczą m.in.
o wysokim poziomie fryzjerstwa i jego artyzmie. Regułom harmonii i estetyki podporządkowano także fryzjerstwo. Fryzura musiała idealnie pasować do całości postaci i tworzyć z nią harmonijną całość.
Nigdzie w dziejach ludzkości nie
można doszukać się tylu zdobień głowy, co
w starożytnej Grecji. Fryzowanie włosów stało się
tam do pewnego stopnia ceremoniałem.
Wiele fresków pochodzących z czasów
starożytnej Grecji przedstawia kobiety wzajemnie
upinające sobie włosy w misterne sploty i koki. Ta
ostatnia forma uczesania, tak zwany "grecki węzeł", była szczególnie popularna w latach 500 do
300 p.n.e. Swoje
z natury ciemne
włosy rozjaśniały
Greczynki
specjalną mieszanką
z szafranu. Do
najbardziej znanych stylowych
uczesań greckich
należała fryzura
o nazwie „lampadion” (płomień),
bryłą przypominająca lampkę oliwną.
Gabi&Siwa

Każdy mężczyzna zapewne chciałby zaimponować kobiecie lub pokazać się od swej najlepszej strony dopiero poznanej pani. Nie da się
ukryć, że nie ma takiej dziedziny życia, w której
nie uczestniczyłaby płeć piękna. Dlatego też kobietom przysługują przywileje, o których powinni
pamiętać wszyscy mężczyźni, jeśli chcą uchodzić
za dżentelmenów. Poniżej przedstawię kilka sytuacji, w których panowie szczególnie powinni okazywać kobietom należne im względy:
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W życiu codziennym…
Jak najprościej pokazać kobiecie, że dobre
maniery to jedna z waszych zalet? Oczywiście, że
przepuszczając ją jako pierwszą w drzwiach czy
ustępując jej miejsca siedzącego. W obecności
kobiety mężczyzna powinien otworzyć drzwi,
w razie konieczności przytrzymać je i przepuścić
ją, aby weszła jako pierwsza. W przypadku ustępowania miejsca siedzącego rola mężczyzny

sprowadza się do wstania i zaproponowania stojącej damie, czy nie ma ochoty spocząć.
W samochodzie…
Mężczyzna powinien zaoferować kobiecie
swoją pomocną dłoń, zarówno podczas wsiadania,
jak i wysiadania z samochodu. Podczas wsiadania
wystarczy, że otworzy i przytrzyma drzwi. Przy
wysiadaniu natomiast, oprócz otwarcia i przytrzymania drzwi, mężczyzna powinien podać kobiecie rękę, która wesprze ją podczas wychodzenia z samochodu.
Na ulicy…
Kobieta powinna zawsze iść po prawej
stronie mężczyzny, ponieważ prawa ręka uważana
jest za silniejszą. W takim ustawieniu mężczyzna
w razie potrzeby może uchronić kobietę przed
ewentualnym upadkiem. Warto pamiętać o sytuacjach ekstremalnych, na przykład kiedy pada
deszcz. Często zdarza się, że jadące po ulicy samochody bryzgają wodą lub błotem. Wówczas,
aby uchronić towarzyszkę przed zmoczeniem czy
zachlapaniem, mężczyzna powinien prowadzić
kobietę po przeciwnej – do ulicy – stronie chodnika.
W restauracji lub kawiarni…
Zapraszając kobietę do lokalu, mężczyzna
powinien w szczególności pamiętać o zasadach
savoir vivre. Wchodząc do lokalu, powinien otworzyć kobiecie drzwi i pozwolić jej wejść jako
pierwszej. Następnym jego obowiązkiem jest po-

moc przy zdjęciu wierzchniego okrycia i oddanie
go do szatni. Z kolei można udać się do stolika.
Jeżeli stolik wskazywany jest przez kelnera, to on
idzie jako pierwszy, za nim idzie kobieta, a na
końcu mężczyzna. W sytuacji, gdy stoliki nie są
wskazywane przez obsługę lokalu, mężczyzna
idzie jako pierwszy, a tuż za nim kroczy kobieta.
Mężczyzna przy stole powinien zachowywać się
kulturalnie i szarmancko. Siadając do stołu, mężczyzna pozwala usiąść najpierw kobiecie, przysuwając jej krzesło. Nogi nie mogą być wyciągnięte
ani rozstawione. Ważne, aby nigdy nie mówić
z pełnymi ustami. Siedząc przy stole, łokcie powinny być trzymane przy sobie. Należy siedzieć
prosto, nie trzymając łokci na stole. Tutaj mogą
znajdować się ręce do wysokości nadgarstków.
Dżentelmen podczas jedzenia nie mlaska ani nie
siorbie. Prawdziwy dżentelmen nigdy się nie
spóźnia, zawsze jest na czas.
Na schodach…
Kiedy znajdziemy się w sytuacji, gdy obydwoje wchodzimy po schodach, kobieta idzie
przodem, a mężczyzna zaraz za nią. Przy schodzeniu jest odwrotnie - mężczyzna schodzi przed
kobietą. Kolejność taka ma swoje praktyczne uzasadnienie. Panowie, idąc za lub przed paniami,
mają za zadanie chronić je przed ewentualnym
upadkiem.
W kolejnym artykule Dżentelmen w pracy
A.N.A

WIĄZANIE KRAWATA
Zbliżają się święta. A czy wiemy, co wyróżnia z tłumu eleganckiego mężczyznę? Dobrze
skrojony garnitur czy marynarka? Modna koszula
i fryzura? Niewątpliwie, tak! Ale przysłowiową
wisienką na torcie jest krawat, a także sposób,
w jaki został zawiązany. Sposób noszenia krawata
oraz jego styl, celnie odzwierciedla osobowość
panów. Niestarannie zawiązany oraz niespójny
z resztą stroju świadczy nienajlepiej o jego właścicielu. W celu uniknięcia pomyłek przy doborze
i sposobie noszenia krawatów, przedstawię kilka
cennych informacji na ich temat.
Krawaty różnią się między sobą liczbą wiązań
węzła. Obecnie wyróżniono 85 sposobów wiązania krawata. Do najbardziej znanych węzłów należą:
Węzeł prosty (zwany inaczej Four in hand) - jego
prostota jest stałym wykształceniem każdego
mężczyzny. Niestety, na tym często kończą się
umiejętności wiązania krawata.
JAK ZAWIĄZAĆ?
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1.Założyć krawat wokół szyi. Przytrzymać wąski
koniec krawata, szeroki koniec przełożyć nad wąskim z lewej strony na prawą.
2.Szeroki koniec przełożyć do tyłu wokół wąskiego końca w lewą stronę. Wiązanie to mocno przytrzymać.
3.Teraz szeroki koniec przełożyć w prawą stronę
nad wąskim końcem.
4.Szeroki koniec przełożyć od tyłu do góry przez
pętlę i przeciągnąć od przodu przez połowę węzła.
5.Następnie chwycić szeroki koniec, wsunąć go
od góry w powstałą pętelkę i pociągnąć do dołu.
6.Aby nadać wiązaniu formę, przytrzymać wąski
koniec i podsunąć węzeł do kołnierzyka
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Półwindsor - uchodzi za najbardziej uniwersalny
ze wszystkich węzłów. Dzięki swoim rozmiarom
(pośredni między prostym, a windsorem) doskonale pasuje do większości kołnierzyków, zaś jego
wyważony, symetryczny kształt zadowala gusta
większości mężczyzn. Półwindsor będzie dyskretny na lekkich i znoszonych krawatach, a na grubszych, utkanych z wełny lub grubego jedwabiu,
st anie się odpowiednio większy.
JAK ZAWIĄZAĆ?
1.Końce krawata skrzyżować, szeroki koniec na
wierzchu.
2.Szeroki koniec przekręcić, przełożyć pod wąskim końcem krawata.
3.Szeroki koniec krawata przeciągnąć przez pętlę
do góry.
4.Szeroki koniec przekręcić w dół i przełożyć pod
wąskim końcem krawata.
5.Szeroki koniec przełożyć nad wąskim końcem.
6.Ponownie przeciągnąć szeroki koniec krawata
przez pętlę.
7.Szeroki koniec krawata przeciągnąć przez utworzoną pętlę w dół.
8.Zacisnąć, podciągnąć do góry.

2.Szeroki koniec krawata poprowadzić w kierunku
ciała i przeciągnąć przez pętlę do przodu na prawo. Następnie przełożyć pod połową węzła na
lewą stronę.
3.Szeroki koniec poprowadzić do góry i od przodu
przełożyć przez pętlę, pociągnąć w lewo do dołu.
4.Teraz szeroki koniec przełożyć nad węzłem
z lewej strony na prawą.
5.Szeroki koniec przełożyć od dołu do góry przez
pętlę.
6.Szeroki koniec chwycić, przeciągnąć przez pętelkę w dół.
7.Przytrzymać wąski koniec krawata, delikatnie
zacisnąć węzeł.
Shelby - Jedno z bardziej znanych wiązań. Jest to
węzeł przeznaczony dla grubych tkanin. Jest sy-

metryczny, niestety podatny jest na rozwiązanie nie jest to węzeł mocny. Zalecany jest przy szerszych klapach marynarek.
JAK ZAWIĄZAĆ?
1.Końce krawata skrzyżować, szeroki koniec pod
spodem.
2.Szeroki koniec krawata przeciągnąć przez pętlę
do góry.
3.Docisnąć powstały węzeł. Szeroki koniec przekręcić i przełożyć nad wąskim końcem krawata.
4.Ponownie przeciągnąć szeroki koniec krawata
przez pętlę.
5.Zacisnąć, podciągnąć do góry.

Windsor - węzeł mocny i solidny, o kształcie
trójkąta. Najlepiej pasuje do szerokiego kołnierzyka, takiego, jaki naprawdę nosił książę Windsor. Jeżeli ktoś woli mniejsze węzły, może zawiązać windsora na lekkim, cienkim krawacie. Książę
Windsor nie jest jednak autorem węzła swojego
imienia. Co więcej - nawet go nie nosił. Stosowany przez księcia węzeł to tradycyjny węzeł prosty,
a jego spora grubość była wynikiem użycia specjalnie tkanych grubych krawatów.
JAK ZAWIĄZAĆ?
1.Krawat założyć na szyję w taki sposób, żeby
szerszy koniec zwisał o wiele niżej niż węższy.
Szeroki koniec przełożyć z lewej strony na prawą
nad węższym końcem.
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Istnieje jednak kilka reguł, które powinniśmy
brać pod uwagę, decydując się na wzbogacenie
naszego ubioru krawatem. I tak np. węzeł prosty
nie powinien być wybierany przez mężczyzn niskich, o pociągłej i szczupłej twarzy, a przez panów o wysokiej posturze właściwy jest wybór
węzła shelby, o którym jednak trzeba pamiętać, że
nie wybiera się go na formalne okazje. Ci zaś
z mężczyzn, których krępuje ich długa szyja, powinni decydować się na węzeł półwindsor. Z kolei
węzeł windsor polecany jest dla panów z mocnym
i wyrazistym podbródkiem. Krawat zawiązany na
węzeł windsor, to krawat wybierany na uroczyste
okazje. Na ogół krawat powinien być ciemniejszy
od koszuli. Przy gładkim, jednobarwnym garniturze i koszuli wybierz wzorzysty krawat. Do jednobarwnego garnituru i wzorzystej koszuli najlepiej pasuje krawat w kolorze koszuli. Przy doborze kolorów i deseni należy pamiętać również
o swoim kolorystycznym typie urody oraz oczywiście typie sylwetki. Faux pas popełniają mężczyźni, u których krawat wychodzi poza linie paska oraz którzy wiążą krawat zbyt krótko. Jednak
krawat jest pomyślany jako ozdoba szyi, dlatego

z dwojga złego lepiej jeśli jest nieco przykrótki
niż za długi. Krawata nie należy nosić również do
koszul z krótkim rękawem. Jest to wyjątkowo źle
postrzegane.
Moda wciąż się zmienia, nosimy sie odważniej i dlatego, wbrew definicji słownikowej, krawat nie jest już wyłącznością męskiego stylu. My
kobiety równie śmiało go zakładamy. Obecnie
dodatek ten jest bardzo modny. Jednak, podobnie
jak mężczyźni, kobiety powinny przestrzegać kilku zasad. Dla kobiet szczuplejszych najodpowiedniejsze będą cienkie krawaty. Popularne modele to
te w kratkę, paski, a nawet skórzane. Powinny być
założone, jak przystało na krawat, do koszuli
z kołnierzykiem. Śmiało jednak można przełamać
ten styl i zakładać krawat np. do t-shirtów. Dla
pań tęższych lepszym rozwiązaniem będą krawaty
szersze, gładkie lub w małe wzory.
A gdyby ktoś miał wątpliwości, która forma
jest poprawna „krawata” czy „krawatu”, to podpowiadam, że obie, zgodnie z Wielkim słownikiem ortograficznym PWN. 
Alicja

NOWINKI TECHNOLOGICZNE
SILNIKI WODOROWE
Wodór to paliwo przyszłości. Jest jednym
z najbardziej ekologicznych paliw alternatywnych. Emituje jedynie parę wodną i ciepło. Cały
czas trwają prace nad jego zastosowaniem. Przełom w technice przechowywania wodoru może
przyczynić się do masowej produkcji samochodów o napędzie wodorem.
Wodór ze względu na swoją małą masę
cząsteczkową oraz dużą wartość ciepła spalania
ma największy stosunek energii do masy, siła eksplozji wodoru jest 2.5 razy większa niż konwencjonalnych paliw węglowodorowych. Największą
zaletą wodoru jest brak emisji CO2 podczas spalania, wadami są natomiast skłonność wodoru do
wycieku, zapalność i zapłon mieszaniny wodorowej, wysoka temperatura płomienia wodoru, trudności związane z przechowywaniem oraz z transportem.
Można wyróżnić dwa rodzaje silników.
Pierwszym rodzajem jest silnik spalinowy, gdzie
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wodór jest dodatkiem do paliw zwiększającym ich
kaloryczność lub samym paliwem. Drugim rodza-

jem są ogniwa wodorowe. Są one bardziej efektywne, ponieważ energia pochodząca z procesu
syntezy wody na elektrodach jest zamieniana na
prąd elektryczny, który jest dalej wykorzystywany
do zasilania silnika. Wodór można używać do
napędzania silników, które mogą być wmontowywane w samochód.
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Z kolei w Europie BMW wprowadził
pierwszy pojazd klasy luksusowej z napędem wodorowym - BMW 7 Hydrogen. Niemiecki producent obrał trochę inną drogę wykorzystania wodoru niż Honda. Wodór spalany jest bezpośrednio
w cylindrach prawie standardowego silnika spalinowego. Silnikiem jest 12-cylindrowa jednostka
o mocy 260 KM (191 kW), która na napęd wodorowy jest w stanie przyśpieszyć do 100 km/h
w 9,5 s., a prędkość maksymalną ograniczono
elektronicznie do 230 km/h. Na pełnym baku wodoru samochód jest w stanie przejechać ponad 700
km, co czyni z niego samochód, który można wykorzystać również w miejscach z niewielką ilością
stacji paliw.

Honda wyprodukowała pojazd na wodór
o zerowej emisji spalin - FCX Clarity. Ekologiczna honda dostępna jest na razie tylko w Stanach
Zjednoczonych i Japonii. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury zaopatrzenia w wodór,
sprzedaż odbywa się jedynie w Tokio oraz w Kalifornii. Przez pierwsze trzy lata zostanie sprzedanych około 30 pojazdów. Honda FCX Clarity ma
z tyłu 170-litrowy zbiornik ze sprężonym wodorem. Wodór trafia do ogniw paliwowych, w których zostaje pomieszany z tlenem z powietrza.
W wyniku reakcji powstaje woda i prąd. Prąd trafia do silnika elektrycznego o mocy 136 KM
zamontowanego tradycyjnie z przodu auta. Nadmiar mocy zmagazynują specjalne baterie litowojonowe. Całość sterowana jest komputerowo.

Artykuł opracował w oparciu o informacje
z Internetu Robert Kowalski

ENERGA CZARNI SŁUPSK WCIĄŻ NIEPOKONANA!

31 października 2010 r. po emocjonującym
spotkaniu koszykarze pod wodzą Dainiusa Adomaitisa po raz pierwszy w historii wygrali na starogardzkim parkiecie. Energa pokonała Polpharmę 76:72.

tak łatwo ograć i po dziesięciu minutach prowadzili z Czarnymi Słupsk 21:19.
W drugiej kwarcie spotkania ENERGA
CZARNI miała ogromne problemy z trafieniem
do kosza. Słabszą grę koszykarzy ze Słupska wykorzystała Polpharma i odskoczyła o dziesięć
punktów. Słupszczanie źle grali w ataku, co przekładało się na złą obronę w drugiej kwarcie. Nic
nie dały rotacje składem litewskiego szkoleniowca
i w efekcie po pierwszej połowie Polpharma Starogard prowadziła 46:35.

Stosunki między kibicami KOCIEWSKICH DIABŁÓW i kibicami CZARNYCH
PANTER są bardzo dobre - można je uznać za
braterską miłość, ale to co łączy oba zespoły, nie
miało żadnego wpływu na grę koszykarzy. Bardzo
dobrze rozpoczęli grę zawodnicy Czarnych. Podopieczni Dainiusa Adomaitisa szybko wyszli na
prowadzenie w hali im. Andrzeja Grubby. Polpharma próbowała nie zostać w tyle. Niemoc
strzelecką przełamał Tomasz Cielebąk, a w kolejnej akcji pod słupskim koszem znalazł się Michael
Hicks, który zdobył punkty dla Starogardu Gdańskiego. Zawodnicy Pawła Turkiewicza nie dali się
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Po przerwie zawodnicy ze Słupska pokazali inną koszykówkę niż ta, którą niż prezentowali
w pierwszej części meczu. Sytuacja na boisku
nieco się wyrównała. W trzeciej kwarcie bardzo
dobrze zagrali Roszyk- Blassingame. Po skutecznym wejściu pod kosz Camerona Bennermana
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Czarni do rywali tracili tylko dwa oczka. Gdy
wydawało się, że Czarne Pantery dopną swego,
znów piłka nie chciała wpaść do kosza. W końcowych sekundach meczu za złe zagranie został
ukarany Mantas Cesnauskis i dzięki temu Polpharma przed ostatnią kwartą prowadziła czterema punktami.
Ostatnią kwartę Czarni zagrali znakomicie.
Należy wyróżnić Camerona Bennermana oraz
Bryan Davisa. Dzięki nim Energa Czarni Słupsk
wyszła na prowadzenie, choć nie na długo. Za
sprawą Denota Vaughna Polpharma zdobyła pięć
punktów przewagi, ale dobrze spisujący się w
czwartej kwarcie Camerona Bennermana popisał

się rzutem zza lini 6,75, a w jego ślady poszedł
Mantas Cesnauskis. Dzięki tym punktom Czarni
wysunęli się na prowadzenie 67:68. Na dwie minuty przed końcem spotkania z dystansu odpowiedział Tomasz Cielebąk i po raz kolejny doszło
do zmiany prowadzenia. Kilkanaście sekund później efektownym wsadem zakończył akcję Amerykanin Camerona Bennermana i Czarni prowadzili 74:70. Wówczas z półdystansu trafił Vaughn
- zanosiło się na pasjonującą końcówkę, jednak
Polpharma nie wykorzystała swojej szansy i przegrała czwarty mecz w sezonie.
Robert Sadowski

SZTUKI I SYSTEMY WALKI
Młodzieży często stawia się pytania o ich
zainteresowania. Wymieniana jest wówczas muzyka, piłka nożna, koszykówka, komputery, pomijane natomiast sztuki walki, które w ostatnim czasie stały się bardzo popularne. Ludzie sądzą, że
osoba trenująca sztuki walki może być agresywna
w stosunku do innych. Jest jednak zupełnie inaczej. Taka negatywna opinia może wynikać
z niewiedzy, dlatego zamieszczam w moim artykule najważniejsze informacje na temat sztuk
walki.
Sztuki walki, zwane również systemami
walki, są sposobami walki wręcz, czasami
z użyciem broni białej. Sztuki walki, których podstawą
jest
trening,
uczą
samokontroli
i samoobrony, poprawiają wydolność organizmu
oraz redukują poziom strachu.
Główną cechą rozgraniczającą rodzaje
walk jest cel trenowania. W sztukach walki priorytetem jest rozwój osobowościowo - duchowy.
Sporty walki charakteryzują się chęcią zdobycia
tytułu mistrza w turniejach sportowych. Systemy
walki z kolei, są to formy stworzone dla potrzeb
współczesnych armii, nastawione na szybką i skuteczną eliminację wroga.
Termin „sztuki walki " w języku japońskim określany jest słowami „bu-gei” lub „bujutsu”. Oznacza on "sztukę / umiejętność zachowań militarnych”. Z języka chińskiego słowo
„wushu” (dosłownie „sztuka walki”) oznacza
wszystkie sposoby chińskich walk.
Istnieje wiele szkół sztuk walki. Różnią
one się od siebie, ale nauczają tego samego - sposobów fizycznego pokonania przeciwnika w bezpośrednim starciu. Większość wschodnich systemów walki stawia sobie za zadnie nie tylko fizyczne przygotowanie człowieka do walki, ale
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również rozwój psychiczny i duchowy (wartości
bud). Wiele tradycyjnych sztuk walki zawiera
budo,
rozwijając tym samym w osobie dużo cech związanych z poziomem zadowolenia z życia.
Sztuki walki mogą składać się z następujących elementów: uderzeń, kopnięć, chwytów, duszeń, rzutów, dźwigni oraz walki bronią (białą).
Współcześnie dzielimy je według następujących
schematów:
 „stójka”/„parter” - ten podział dzieli systemy
walki na te, które są oparte w większości technik na walce stojącej (np. aikido, taekwondo,
karate) oraz oparte w większości technik na
walce w leżeniu (np. brazylijskie ju-jitsu, zapasy),
 „uderzeniowe” „chwytowe” (ang. striking/grappling) - ten podział rozdziela systemy oparte na ciosach lub/i kopnięciach (np.
karate, muay thai, capoeira) od chwytanych
(ang. grapple - chwytać) (np. brazylijskie jiujitsu, judo, aikido),
 „ight-contact”/„semi-contact”/„full-contact”ten podział dzieli systemy walki w zależności
od ilości zasad i ograniczeń oraz systemu treningowego :
 Light-contact (lekko kontaktowe) to
systemy walk, w których nie stosuje
się uderzeń na głowę, krocze itp., zazwyczaj zawodnicy noszą ochraniacze,
a formuła zapewnia duże bezpieczeństwo walczących (np. poprzez karanie
brutalnych ciosów/kopnięć),
 Semi-contact (średnio kontaktowe) to
systemy walk, w których zawodnicy
nie posiadają tak wielu ochraniaczy,

dopuszczone są kopnięcia/uderzenia
w głowę, a sam proces treningowy zakłada sparingi i walki,
 Full-contact (pełno kontaktowe) to systemy walk zakładające walkę bez
ochraniaczy lub z bardzo nielicznymi,
z bardzo małą ilością ograniczeń (np.
zakaz uderzeń w tył głowy czy dźwigni
na stawy).
 walka sportowa/samoobrona/systemy wojskowe (combat) - ten podział dzieli systemy
walki w zależności od przeznaczenia,
 walka bez broni / walka z bronią.

wać systemy kompleksowe, uczące walki zarówno
w „stójce” jak i w parterze, uderzeń (także łokciami), kopnięć (także kolanami), chwytów, dźwigni (także na stawy), kluczy, duszeń i oczywiście
w zakresie full-contact. W tych współczesnych
szkołach nie było miejsca na wartości budo.
Dla przedstawicieli tradycyjnych, wschodnich stylów walki jest kwestią dyskusyjną czy za
sztuki walki można uznać takie formy walki jak
boks, kick-boxing, kudo daido juku, mma, zapasy,
czy fechtunek, ponieważ poza elementami czysto
technicznymi nie uwzględniają rozwoju duchowego i kulturowego adepta (co, zdaniem niektórych,
jest koniecznym warunkiem „sztuki”, a bez nich
można mówić raczej jedynie o sporcie lub systemie walki). Krytycy tego podejścia podnoszą
z kolei, że to raczej tradycjonalne style, jak aikido,
czy capoeira, które duży nacisk kładą na rozwój
duchowy i samą „sztukę”, a nie sparringi i trening
realnej walki, nie powinny podkreślać, że uczą
walki wręcz.

Oczywiście podział nie zawsze jest ścisły. Współcześnie istnieją dwa kierunki rozwoju szkół walki
:
* Pierwszy polega na utrzymaniu tradycyjnych
wartości i rozwoju duchowym. W tę stronę kieruje
się aikido, karate shotokan, kung-fu i inne tradycyjne szkoły, których proces treningowy w znacznej mierze nastawiony jest na rozwój duchowy,
spokój, umiejętność kontroli umysłu, medytację,
a w mniejszym stopniu na brutalną walkę.

Według niektórych badań z zakresu psychologii aktywne trenowanie różnych form walki,
a w szczególności tych wartościujących kulturę
budo, obniża poziom agresywności u adeptów.
Związane to może być ze wzrostem świadomości
własnych umiejętności i pewności siebie. Niewątpliwie istotną rolę w nauczaniu zachowań odgrywa trener, będący nierzadko autorytetem w danej
dziedzinie, więc wzorem do naśladowania. W kulturze walczącej z narastającym poziomem agresji
odpowiednio ukierunkowany trening wydaje się
być środkiem zaradczym.
Artykuł opracował w oparciu
o www.wikipedia.org Grzegorz Tytko

* Drugi kierunek to taki, jaki prowadzą na przykład szkoły kyokushin czy taekwondo. Zostały one
zmuszone do rozbudowy procesu treningowego,
aby były konkurencyjne wobec nowych systemów
walki oraz systemów walki, takich jak izraelska
krav maga, polski bas-3 czy rosyjskie sambo,
uczące samoobrony bez żadnych zasad (z przeznaczeniem do walki ulicznej). Pojawiły się sporty walki tzw. " międzydyscyplinarne ", jak k-1,
kudo daido juko czy mma, które bardzo szybko
wykazały niską praktyczną skuteczność niektórych szkół sztuk walki. Popularne zaczęły się sta-

Otwiera maskę z przodu, a druga mówi:
- Nie martw się. Mamy zapasowy z tyłu.
*****
Jedna z blondynek kupiła nowe mieszkanie i zaprosiła do niego swoją koleżankę, również blondynkę:
- Popatrz, mam tu taki fajny przycisk. Jak pstrykam, to raz jest światło, a raz go nie ma.
- A gdzie to światło jest, jak go nie ma? - pyta
druga.
Na to pierwsza prowadzi ją do kuchni, otwiera
drzwi lodówki i mówi:
- Tu się chowa.

Dowcipy o policjantach
-Dlaczego policjanci mają naszywane na ręka-

wach guziki?
- Żeby sobie rękawem nosów nie wycierali.
- A dlaczego te guziki się świecą?
- Bo i tak wycierają.
*****
Policjant okłada pałką kasetę magnetofonową.
- Co robisz? - pyta kolega.
- Komendant kazał mi ją przesłuchać.
Dowcipy o blondynkach
Jadą dwie blondynki maluchem. Zatrzymują się i
jedna mówi:
- Wiesz co, chyba silnik zgubiłyśmy! Idę sprawdzić.
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Dowcipy dla czytelników Parady wyszukał
Krzysztof Żurawsk
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