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Święta Bożego Narodzenia to szczególny
czas. To czas bardzo, bardzo rodzinny. Każdy z nas
pamięta te chwile, gdy w dzieciństwie wraz z rodzicami i dziadkami czekało się na pierwszą gwiazdkę,
by zasiąść do Wigilii. Boże Narodzenie, obchodzone
od IV wieku jako święto liturgiczne, to święto pełne
uroku, zwłaszcza gdy jest białe i śnieżne.
Dzień 25 grudnia jest symboliczną datą
upamiętniającą
narodziny Jezusa,
gdyż faktyczna
data Jego urodzin
nie jest znana.
Boże Narodzenie
poprzedza czterotygodniowy Adwent zakończony
Wigilią i pasterką.
W okresie średniowiecza obchodzone było
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hucznie i wesoło, z czasem
radości zaczęła towarzyszyć nutka zadumy i refleksja na temat życia jako ziemskiej pielgrzymki
w drodze do zbawienia. W XVII wieku zaczęła
kształtować się tradycja, jaką znamy do dziś. To ona
dodaje temu świętu uroku. Składają się na nią spotkania z rodziną przy wspólnych stołach wigilijnych,
na których nie może zabraknąć opłatka, dwunastu
potraw oraz pustego nakrycia, czekającego na niespodziewanego gościa. W tym
dniu składamy sobie życzenia, co symbolizuje pojednanie, przebaczenie
i miłość, obdarowujemy się
prezentami i wspólnie
śpiewamy kolędy przy
pięknie ustrojonym drzewku choinkowym.
Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się
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wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą wg Biblii na
wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.
Kolację rozpoczynamy modlitwą przy stole przykrytym białym obrusem, pod który wkładamy wiązkę sianka. Do polskich tradycji należy również pasterka – uroczysta msza święta odprawiana najczęściej o północy.
Boże Narodzenie na świecie obchodzone jest
na różne sposoby. W wielu krajach w ogóle nie ma
Wigilii, która w Polsce jest tak ważna. Podobnie jak
w Polsce Wigilię obchodzi się
na Litwie, w Czechach i na
Słowacji. Jedno zaś łączy to
święto - czy to w Anglii, czy
w Niemczech, czy to w naszym
kraju - nie może się ono odbyć
bez choinki. Ewenementem jest
Francja, gdzie zamiast zielonego drzewka ustawia się
w domach szopki bożonarodzeniowe. Różnice w obchodzeniu Bożego Narodzenia
dotyczą nie tylko poszczególnych państw, ale również obszarów w danym kraju. Na
przykład w Polsce rozbieżności
w świątecznych tradycjach
regionalnych związane są
przede wszystkim z rodzajami
potraw jedzonych podczas Wigilii, ale zwyczajowo na wigilijnym stole powinny
znaleźć się wszystkie płody ziemi. Należy spróbo-

wać każdą z potraw, co ma zapewnić szczęście
przez cały rok. Do najbardziej typowych należą:
barszcz z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Polski z białym żurem, zupą grzybową, zupą
owocową lub zupą rybną), ryby przyrządzane na
różne sposoby (z najbardziej tradycyjnym karpiem
smażonym i w galarecie), kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, kasza z suszonymi
grzybami, paszteciki z grzybami, kluski z makiem,
cukrem i miodem, kompot z suszonych owoców czy
- z tradycji wschodniej - kulebiak, gołąbki i kutia.
Na Śląsku potrawami wigilijnymi są także moczka
i makówki. Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy
wigilijne powinny być postne,
czyli bezmięsne i bez użycia
tłuszczów zwierzęcych przy
ich przygotowaniu.
Święta te bogate są
w przesądy i zwyczaje posiadające magiczną moc, może
nie do końca wytłumaczalną,
jak mówienie zwierząt ludzkim głosem, czy tak bardzo
wyczekiwany nie tylko przez
dzieci Mikołaj wraz ze swoimi dobrodziejstwami, ale kto
z nas nie chce wierzyć w cuda, jakie niosą nam święta
Bożego Narodzenia?
Paweł Szulc

DLACZEGO WARTO ZGŁĘBIAĆ MATEMATYKĘ?
Po co mi to? Do czego mi się to przyda?
Gdzie to zastosuję w życiu? Takie pytania nieustannie stawiają uczniowie na lekcjach matematyki.
Niektórzy chcą zrozumieć rzeczywisty związek poznawanych teorii z przyszłym zawodem, inni, twardo stąpając po ziemi, chcą nabywać tylko praktyczne umiejętności. Dla wielu matematyka to istny
koszmar, zło konieczne, przysłowiowe „piąte koło
u wozu”.
Dlaczego więc zdobywać się na wysiłek,
by zgłębiać matematykę? Można wymienić co najmniej cztery grupy powodów, dla których warto
zastanowić się, dlaczego matematyka zyskała miano
królowej nauk.
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Po pierwsze – wymiar praktyczny. Czy można wyobrazić sobie architekta, projektanta, fizyka,
konstruktora, inżyniera, informatyka (by wspomnieć
tylko niektóre zawody), którzy w swojej pracy na co
dzień nie korzystają z praw matematyki? Czy w życiu codziennym nie korzystamy z poznanych wiadomości, by np. zaplanować budżet, obliczyć wysokość odsetek od lokaty bankowej, raty zaciągniętego
kredytu, obniżonej w czasie wyprzedaży ceny towaru? Czy nie korzystamy z wiedzy matematycznej,
gdy planujemy remont mieszkania? Czy znajomość
punktów procentowych nie ułatwia nam rozumienie
informacji podawanych w mediach? Czy zatem
umiejętności matematyczne nie umożliwiają trzeźwej oceny rzeczywistości?
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nigdy w Twoich myślach nie pojawi się słowo matematyka, to nadal będziesz sobie cenił umiejętność
logicznego myślenia, prawda?

Tyle jest w każdym poznaniu nauki,
ile jest w nim matematyki. Immanuel Kant
Po drugie – wymiar filozoficzny. Zapytaj, drogi Czytelniku,
który z Twoich
nauczycieli
w wieku lat siedemnastu,
osiemnastu czy
dziewiętnastu
wiedział,
co będzie robił
w przyszłości?
Jakie plany mieli
w tym wieku
Twoi rodzice?
Może też myśleli: po co mi to? Prawda jest taka, że nie wiemy, kiedy i w jakiej sytuacji może się nam przydać to, czego uczymy się w szkolnej ławie. Być może dziś
o matematyce myślisz: zmora, a za dwa, trzy lata to
dzięki niej będziesz zarabiał na życie… Idąc dalej
tym tokiem rozważań, czy nie sądzisz, że lepiej polubić, niż traktować jak zło konieczne? Ponoć optymistom żyje się łatwiej. 

Matematyka jest wyrazem dążenia
ludzkości do osiągnięcia absolutnej doskonałości estetycznej.
Philip Kindred Dick
Na koniec naszych rozważań o matematyce
zostawiłam to, co wielu ceni w niej sobie najbardziej: satysfakcję. Tak, zgłębianie matematyki może
sprawiać przyjemność! Niejeden zgodzi się ze słowami Bertranda Russella: „Matematyka zawiera
w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno –
piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby”. A może powtórzy za Stanisławem Brzozowskim: „Wy nie wiecie, co to jest matematyka! Wy
myślicie: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak
kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale”? Nawet, jeżeli masz odmienne zdanie, to pomyśl, czy dla rozrywki nie sięgasz
po sudoku? Łamigłówki? A może grasz w gry komputerowe? Czy potrafisz sobie wyobrazić, że zaprogramował je ktoś niemający pojęcia o matematyce?

Jeśli ludzie nie
wierzą, że matematyka jest
prosta, to tylko
dlatego, że nie
zdają sobie
sprawy, jak
skomplikowane
jest życie.
John von Neumann

Po trzecie –
matematyka kształci i rozwija. To prawda! Właśnie
ucząc się matematyki, rozwijasz swoją wyobraźnię.
Uczysz się myśleć analitycznie, syntetycznie, abstrakcyjnie. Uczysz się stawiać pytania i planować
sposób uzyskania na nie odpowiedzi. Wyciągasz
wnioski i je uogólniasz. Dostrzegasz różne aspekty
tego samego zagadnienia. Doskonalisz również swoją osobowość: pracujesz nad wytrwałością, cierpliwością, systematycznością, pracowitością, starannością, pilnością, dokładnością, a także wyrozumiałością i tolerancją (zwłaszcza, jak bardzo nie lubisz
matematyki!). Czy te cechy nie przydadzą się
w życiu? Nawet jeżeli po skończeniu szkoły już
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Czysta matematyka jest najlepszą grą na świecie. Jest
bardziej zajmująca niż szachy, ma w sobie więcej hazardu niż poker i trwa dłużej
niż rozgrywka w Monopol. Jest za darmo i nie zna
żadnych ograniczeń. Można
w nią grać wszędzie - Archimedes robił to w wannie.
Richard J. Trudeau
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Prawda jest taka, że matematyki warto się
uczyć! Czy tego chcemy, czy nie, człowiek dwudziestego pierwszego wieku powinien znać jej podstawy. Ale jak ją oswoić? Może warto pamiętać
o słowach Alberta Einsteina: „Nie przejmuj się, jeże-

li masz problemy z matematyką. Zapewniam Cię, że
ja mam jeszcze większe.”
Monika Szczepkowska

Gala Wolontariatu
za chęć działania, tworzenia
i zmieniana na lepsze otaczającego nas świata. To dzięki ofiarności wolontariuszy osobom
korzystającym z ich pomocy żyje
się lepiej, łatwiej i pogodniej. To
właśnie wolontariusze swoją
postawą pełną wrażliwości,
otwartości i empatii sprawiają, że
na wielu twarzach znowu pojawia się uśmiech.
Urząd Miejski w Słupsku
nagrodził Arkadiusza Osińskiego z naszego Szkolnego Klubu
Wolontariusza Mechanik za
pomoc i życzliwość, jaką okazał
potrzebującym.
Swój finał miał także
konkurs „Od pomysłu do realizacji 2011”, w którym Szkolny Klub Wolontariusza
Mechanik zajął zacne miejsce
Galę uświetniły występy muzyczne zespołu
MAGMA z Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku oraz Handszpaki ze Słupska.
Po części oficjalnej i koncercie wszyscy goście zostali zaproszeni na bankiet.
Kasia Stanik

W dniu 11 grudnia 2011 roku w Polskiej
Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku przy ulicy
Jana Pawła II odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu zorganizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku.
Na uroczystości nie zabrakło Wiceprezydenta Miasta Słupska, pana Andrzeja Kaczmarczyka,
oraz Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, którzy
uhonorowali wolontariuszy dyplomami
i upominkami.
Nikogo nie trzeba przekonywać,
jak wiele życzliwości, ciepła, radości
i pogody ducha niosą ze sobą wolontariusze w swojej pracy na rzecz innych. To
dzięki ich pomocy rozwija się ruch wolontarystyczny. Prowadzone są akcje ekologiczne, organizowane są konwoje
z pomocą humanitarną, jak również świadczona jest pomoc ludziom chorym, samotnym czy niepełnosprawnym mieszkającym
samotnie.
Gala Wolontariatu była okazją do
podziękowania wszystkim wolontariuszom
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SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w programie „Szkoły bez przemocy”. Program objęty jest
Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Aby uzyskać tytuł „Szkoły bez przemocy”, trzeba przestrzegać Kodeksu. Oto on:
1.
Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich
nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny
i przejrzysty system norm.
2.
Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa,
szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami
i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności
szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują
się wobec siebie agresywnie.
3.
Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy,
który jasno określa: obowiązujące normy, procedury
działania i współpracy wszystkich zainteresowanych
w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego
zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
4.
Niczego
nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi
regularną diagnozę problemu
przemocy
w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają
monitoringowi
oraz ewaluacji.
5.
Zawsze
reagujemy.
Szkoła reaguje
na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową,
odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
6.
Nauczyciel nie jest sam.
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Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli
odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
7.
Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych
i społecznych oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
8.
Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy, szkoła współpracuje
z rodzicami, włączając ich do tworzenia systemu
przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami
edukacyjnymi.
9.
Mamy
sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem
pozaszkolnym
przy podejmowaniu działań
profilaktycznych i interwencyjnych
dotyczących
agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
10.
Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.
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W Kodeksie "Szkoły bez przemocy" znajdują się standardy, jakie powinna spełniać szkoła, której bliska jest idea walki z przemocą. Z jednej strony
Kodeks definiuje wartości i normy postępowania,
z drugiej zaś zawiera warunki - formalne i organizacyjne, jakie musi spełniać szkoła, która dba o rozwiązywanie konfliktów i ograniczanie przemocy.
Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. W myśl Kodeksu
dopiero funkcjonowanie takiej wspólnoty, opartej na
wspólnym poszanowaniu, pozwoli na sprawne funkcjonowanie w klimacie bezpieczeństwa
i porozumienia oraz spełnienie pozostałych zasad
Kodeksu. Prof. Janusz Czapiński, jeden z autorów
Kodeksu, podkreśla, że ten punkt jest najważniejszy:
"W Polsce wspólnoty mamy już np. w rodzinach
i tam wskaźnik patologii jest stosunkowo niski. Nie
trzeba układać regulaminów, przewidujących rozwiązania trudnych sytuacji, bo wspólnota ta reguluje
się sama. W szkole może być tak samo, ale nie jest.
Zmianie tego stanu rzeczy ma służyć pierwszy, kluczowy punkt Kodeksu. Pozostałe są jego rozwinięciem. Ich realizacja ma na celu wytworzenie
w uczniach i nauczycielach poczucia więzi oraz dumy z faktu, że są w tej, a nie innej szkole. Z kolei
rodzicom ma pomóc w tym, by nie utyskiwali na
szkołę".
W Kodeksie zwrócono również uwagę na
potrzebę diagnozowania problemu przemocy, potrzebę natychmiastowej reakcji na wszelkie przejawy agresji oraz prawo wszystkich zainteresowanych
grup do edukacji na ten temat. Podkreślono również
konieczność współdziałania ze środowiskiem pozaszkolnym. "Szkoła nie jest samotną wyspą. Jest
osadzona w konkretnej wsi, dzielnicy, gdzie obok
jest osiedle, fabryka, gospodarstwo, sklep czy ko-
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ściół. Wszystkie te instytucje mogą i powinny
współdziałać ze sobą, a tylko współpraca wielu
partnerów społecznych da rezultaty przy zwalczaniu
agresji w szkole i poza nią" - przypomniał inny
współautor Kodeksu, Jacek Michałowski z PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
Kodeks został przygotowany przez Radę
Programową kampanii, w skład której wchodzą:
Joanna Pilcicka, Prezes Media Regionalne, Dorota
Stanek, Prezes Polskapresse, prof. Janusz Czapiński,
psycholog społeczny, dr Anna Giza - Poleszczuk,
socjolog, Ewa Czemierowska, psycholog ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz Inaczej" oraz Jacek Michałowski, psycholog, dyrektor
programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Uczeń w szkole bez przemocy:
 to taki, który chętnie uczestniczy w zajęciach,
 jest w dobrych relacjach z uczniami i nauczycielami,
 czuje się bezpieczny i potrzebny,
 jest osobą otwartą i przyjacielską,
 jest zadowolony, pewny siebie,
 bezpieczny,
 szczęśliwy,
 chętnie przychodzi do szkoły,
 może skupić się na nauce.
Rodzic w szkole bez przemocy:
 jest spokojny o bezpieczeństwo dziecka,
 ma pewność, że jego dziecko jest w „dobrych
rękach”,
 jest otwarty, pomocny w rozwiązywaniu problemów,
 chętny do współpracy,
 spokojniejszy, nie musi martwić się o swoje
dzieci,
 wspiera szkołę.
Nauczyciel w szkole bez przemocy:
 chętnie pracuje,
 jest wyrozumiały,
 otwarty na problemy uczniów,
 czuje się bezpiecznie,
 może spokojnie realizować program edukacyjny,
 jest tolerancyjny, pomocny,
 cieszy się ze swojej pracy,
 jest zadowolony.
Doris na podstawie materiałów
z Internetu
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NARODOWE ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 11 listopada obchodziliśmy kolejną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
To historyczne wydarzenie uczciliśmy, uczestnicząc
w apelu, w którym przypomniano nam pieśni patriotyczne oraz odtworzono fragmenty rozmów z dnia
11 listopada. Uroczysty charakter tego święta osiągnięto także dzięki emitowaniu patriotycznych pieśni na przerwach i bogatej dekoracji. Niektórzy
uczniowie, upamiętniając tę chwilę, przypięli sobie
do ubrań biało-czerwone kotyliony wykonane z bibuły.
Asia Majka

Fioletowy Front
Będąc na facebooku, dowiedziałam się o nowej akcji Fioletowego Frontu. Jej celem miało być
rozsławienie salonu fryzjerskiego „Roccialli”, znajdującego się w Jantarze. Przy okazji Fioletowy Front
miał okazję wypromowania siebie jako organizacji
młodzieżowej. Wraz z Tomkiem i Marzeną zapisaliśmy się na listę i przybyliśmy do Jantara o godzinie
16.00. Niestety, było tylko 15 miejsc, ale na szczęście się zmieściliśmy – nasi kochani fioletowi koledzy zaskoczyli wszystkich i przybyło nas więcej, niż
się spodziewano. Ponieważ ilość miejsc była ograniczona, więc musieliśmy wyeliminować 2 osoby.
Zabawiliśmy się w gorące krzesła, marynarza, wyliczanki xD. Nikt się jednak nie poddał i nie zrezygnował. W końcu udało nam się rozpocząć przygotowania, które ruszyły pełną parą - maseczka na twarzy, wałki we włosach czy nieład artystyczny, szlafrok na sobie oraz kapcie. Każdy otrzymał bony,
które rozdawał ludziom, przebywającym w centrum
handlowym. Wszyscy dostaliśmy określony scenariusz i według niego musieliśmy postępować – jedynie ludzie bardzo kreatywni wprowadzali zmiany,
które nie kłóciły się z założeniami postawionymi na
samym początku. Tak więc zachęcaliśmy przechodniów, gestykulując i machając rękoma, aby przystanęli. W przypadku, gdy to nie skutkowało, podchodziliśmy do grupki osób, oczywiście bez słów, staraliśmy się zachowywać tajemniczo, wręczaliśmy kupony zniżkowe w taki sposób, aby nikt dokoła nie
widział, co robimy, tworzyliśmy koło, zakrywając
wszystko, co się dzieje wewnątrz, kładliśmy na swoich ustach palec, symbolizujący odgłos „cichoo”,
wsuwaliśmy kupony do rąk, po czym bez słów,
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w niedostrzegalnym pośpiechu, odchodziliśmy. Impreza sprawiła nam ogromną frajdę, bo znowu nie
spędziliśmy nudnego wieczoru w domu. Ponownie
spotkaliśmy się ze znajomymi, a także poznaliśmy
nowe, równie sympatyczne, osoby. Wszystkim dopisywało poczucie humoru. Panowała miła atmosfera.
Oczywiście ludzie odbierali nas różnie. Jedni mylili
nas z rozdającymi ulotki, inni patrzyli na nas z podziwem i uśmiechem na twarzy, jeszcze inni, pewnie
ci, co mieli gorsze dni, nawet w najmniejszym stopniu nie dali się rozweselić. Ciężko było zachowywać

się cicho i tajemniczo, zwłaszcza po ostatnich głośnych akcjach, jak Zombie Walk czy HardBass, ale
poradziliśmy sobie z zadaniem należycie i wszystko
odbyło się zgodnie z założeniami. Po prostu dwie
godziny spędziliśmy na leniuchowaniu, spacerowaniu, kręceniu się wokół klientów Jantara tak, aby nie
zwracać na siebie uwagi – mhm… Nie mogę zapomnieć o koleżankach z klasy I l T – Karolinie
i Klaudii, którym należą się podziękowania za towarzystwo w czasie akcji. Następna udana impreza!
GaBa

PGE Turów - Energa Czarni: Zgorzelec zdobyty!
Wysockiego, wygrywali nawet 60:55. Sześć kolejnych punktów zdobył jednak duet Weaver – Burrell
i wygrana zespołu ze Słupska 61:60 stała się faktem.
Tym samym słupszczanie przełamali passę dwóch
ostatnich porażek. Dla zgorzelczan była to pierwsza
porażka w sezonie w swojej hali, a trzecia (łącznie
z meczem w EuroPucharze) z rzędu.
Robert Sadowski

PGE Turów Zgorzelec - Energa Czarni
Słupsk 60:61 (13:11, 21:24, 11:16, 15:10)
PGE Turów przegrał po raz pierwszy w tym
sezonie przed własną publicznością i po raz trzeci
z rzędu (licząc spotkanie w EuroPucharze). Energa
Czarni wygrali mecz, mimo że w ich składzie zabrakło kontuzjowanych Zbigniewa Białka i Krzysztofa
Roszyka (dwóch podstawowych graczy). Mecz od
samego początku nie zapowiadał się na spotkanie
dwóch kandydatów do mistrzostwa kraju. Zgorzelczanie nie mogli zdobyć punktów przez pierwsze
cztery minuty meczu. Po pięciu minutach goście
prowadzili 6:4. Pierwszą kwartę to gospodarze jednak wygrali 13:11. Duża w tym zasługa Daniela
Kickerta, który w ciągu sześciu minut zdobył sześć
punktów i miał dwie zbiórki.
Słupszczanie w drugiej kwarcie musieli sobie radzić bez kontuzjowanych Białka oraz Roszyka. W połowie kwarty stracili Pawła Kikowskiego,
który w walce o piłkę z Arturem Mielczarkiem doznał urazu stopy i musiał opuścić parkiet. Mimo
tego zespół trenera Dainiusa Adomaitisa nie załamywał się. Wprawdzie po kwadransie meczu po
punktach rozgrywającego Michała Jankowskiego
gospodarze wygrywali 28:23, to jednak dwie minuty
później po rzucie z dystansu Mantasa Cesnauskisa
słupszczanie prowadzili 31:28.
Po trzeciej kwarcie za sprawą dobrze dysponowanych graczy podkoszowych, m.in. Davida Weavera i Scotta Morrisona, słupszczanie prowadzili
51:45.Należy także wspomnieć o Darnellu Hinsonie,
który zarówno w tej kwarcie, jak i w całym meczu
nie był widoczny na parkiecie, gdyż nie zdobył ani
jednego punktu.
Na początku czwartej kwarty PGE Turów
odrobił komplet strat, a po punktach Daniela Kickerta zdołał nawet wyjść na prowadzenie 55:53. Na
niespełna dwie i pół minuty przed końcem gospodarze, po punktach z linii rzutów wolnych Konrada
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SCHRONISKO DLA ZWIĘRZĄT
Będąc niedawno w słupskim schronisku dla
zwierząt, zwróciłyśmy szczególną uwagę na niedolę
naszych czworonożnych przyjaciół, którzy są niekochani i nie mają prawdziwego domu, a przecież
zwierzęta też potrzebują miłości. Każde z nich zasługuje na odrobinę szczęścia, troski i ciepła domowego. Czyż nie lepiej zabrać takiego pieska ze
schroniska, otoczyć go opieką i ciepłem, niż wydać
pieniądze na jakiegoś rasowego psa? Wierzymy
w ludzką wrażliwość. Mamy nadzieję, że ci, którzy
ujrzą cierpienia zwierząt, zdobędą się na odwagę
i otoczą opieką te niewinne istoty.
Można wspomóc schronisko, przynosząc
karmę dla zwierząt bądź inne rzeczy przydatne do
legowiska. W naszej szkole również organizowane
są pod kierunkiem pedagoga szkolnego, p. Dariusza
Warmbiera, akcje pomocy dla słupskiego schroniska
dla zwierząt. Zatem Ty też możesz pomóc!
GaBa&Siwa
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