Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!

Rok 2012/2013 nr 2

listopad - grudzień

W tym numerze:

Boże Narodzenie –
szczególny czas

1- 2

Dlaczego warto zgłębiać
matematykę?
2-3
Gala Wolontariatu

4

Szkoła bez przemocy
5-6
Schronisko dla zwierząt
8

Rok 2012/2013 nr 2
listopad - grudzień
W tym numerze:
Każdy głos się liczy s.2
Wywiad z Kamilem
Bierką
s.3-4
Żywa Biblioteka
s. 5
Wspólnie dbamy
o środowisko
s.6
Futbol amerykański
s.7-8
Walka z AIDS
s.8
Aktualności
s.9
Kącik Wyczesanych
s.10
Boże Narodzenie
s.10-12
Konkurs na świąteczny
wystrój sal
s.13
Konkurs
s.14

P
PA
AR
RA
AD
DA
A rok 2012/2013, numer 2

Projekt okładki: Piotr Królik
1

Każdy głos się liczy!
16 listopada b.r. mieliśmy zaszczyt gościć
Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Kazimierza Kleinę. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło
przedstawicieli naszej szkolnej władzy - gościliśmy
pana wicedyrektora Przemysława Jakubowskiego
i Samorząd Uczniowski w składzie: Dorota Synal
z kl. IV l T, Kamila Wasylko z kl. IV u T, Krzysztof
Żurawski z kl. IV c T oraz Maciej Całujek z kl. IV b
T. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie
klasy I a T i I b T.

Gdy spytałam uczniów, co sądzą o takiego
rodzaju wydarzeniach, odpowiedzieli mi, że nie interesują się polityką. Jednak, według mnie, właśnie
dlatego warto je organizować, aby zainteresować
nas polityką, a także uświadomić nam, że to WŁAŚNIE MY WYBIERAMY WŁADZE RZĄDZĄCE
W NASZYM KRAJU I TO MY MAMY WPŁYW
NA TO, JAKIE ONE PODEJMUJĄ DECYZJE. Pan
Kazimierz Kleina najpierw nakreślił nam, jak funkcjonują struktury samorządowe w Polsce, przedstawił ich historię, następnie przypomniał, jakie zadania realizują poszczególne organa władzy oraz jaka
jest ich rola. Pan Senator zachęcał również do udziału w wyborach. Podkreślił, że jego zdaniem kształtowanie ludzi zaczyna się już w szkole i dlatego tak
ważne są spotkania, na których młodzież może się
dowiedzieć czegoś więcej na temat demokratycznego sposobu sprawowania władzy. Zaznaczył także,
że szkolne wybory samorządowe to nasz obywatelski obowiązek. Jeżeli nie nauczymy się wybierać Samorządu Szkolnego, nie będziemy potrafili
wybrać w przyszłości władz państwowych.

Wraz z Senatorem odwiedził nas Kamil
Bierka – absolwent naszej szkoły, zapamiętany
jako bezkonkurencyjny na całą Polskę uczestnik
konkursów historycznych.
Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów
naszej szkoły z przedstawicielem organu władzy
ustawodawczej.
W naszej szkole już na początku 2013 roku zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające, które poprzedzi debata zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Umożliwi ona
kandydatom zaprezentowanie swojego programu.
Jako przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego zapraszam wszystkich do wzięcia
udziału w szkolnych wyborach, a szczególnie serdecznie przedstawicieli klas pierwszych
i drugich. Więcej informacji na ten temat udzielimy już niedługo 
A.N.A
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WYWIAD Z KAMILEM BIERKĄ
Dnia 11 grudnia mieliśmy okazję gościć absolwenta naszej szkoły, Kamila Bierkę, trzykrotnego
laureata ogólnopolskiego konkursu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Wychowanek p. Igora KucMikłaszewicza, jak sam zaznacza, wiele zawdzięcza dwóm nauczycielom – wychowawcy oraz p. Tomaszowi Szumile. To oni wypatrzyli go w tłumie uczniów, rozbudzili miłość do historii, poświęcili wiele godzin, by mógł osiągnąć sukces. Kamil brał udział w warsztatach i szkoleniach historycznych na najlepszych
uczelniach w kraju – Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Został pierwszym w historii szkoły
zawodowej stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Obecnie jest asystentem Senatora Kazimierza Kleiny, do którego trafił również dzięki wygranym konkursom. Zbiera monety, banknoty i różne starocie. Niektórzy twierdzą nawet, że „wziął ślub cywilny z książką do historii”. Jak sam podkreśla, jest dumny z tego,
kim jest. Nie wstydzi się tego, że ukończył zasadniczą szkołę zawodową i zachęca wszystkich uczniów
„zawodówki” do odnoszenia sukcesów.
kobiety jeszcze nie znam, patrzę na wygląd zewnętrzny, ale przy bliższym poznaniu ważny dla
mnie jest intelekt i zrównoważenie go z humorem.
 Co cenisz najbardziej u przyjaciół?
Prawdomówność.
 Jaka jest Twoja główna wada?
Trudne pytanie. Ciężko samemu mówić o swoich
wadach, ale myślę, że jestem dość niecierpliwy,
kąpany w gorącej wodzie.
 Jakie jest Twoje ulubione zajęcie?
Czytanie książek historycznych, głównie z ciekawostkami. Bardzo fajną książką był Spisek
Sykstyński, którą pożyczył mi p. Szumiło. To
było bardzo dawno temu, ale przeczytałem ją
chyba z pięć razy. I oczywiście obowiązkowo do
tej książki muszą być chipsy paprykowe i w tle
cicho grające radio RMF fm. <śmiech>
 Jakie są Twoje marzenia związane z wyobrażeniem szczęścia?



Zadałam Kamilowi kilka pytań:
Główna cecha Twojego charakteru?

Hmm, to jest takie dość trudne pytanie. Jestem może
czasem zbyt porywczy, działam emocjami, ale staram się zachowywać stoicki spokój.
 Cechy, których szukasz u mężczyzny jako
przyjaciela, współpracownika?
Lojalność.
 Cechy, których szukasz u kobiety jako przyjaciółki, partnerki?
Moja praca wymaga ode mnie codziennie eleganckiego ubioru, więc zwracam na niego uwagę. Jeżeli
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Nie staram się myśleć o tym, co będzie, ale jestem bardzo szczęśliwy, jeżeli osoby z mojego
otoczenia dobrze sobie radzą i są szczęśliwe. Ja
jestem szczęśliwy, kiedy oni są szczęśliwi. Jestem
szczęśliwy ich szczęściem.
 Co wzbudza w Tobie obsesyjny lęk?
Coś takiego na pewno jest, ale niech pomyślę….
Kiedyś bałem się wysokości. Nawet śniło mi się to
po nocach. Ale pokonałem strach, mieszkam na 5
piętrze. <śmiech>
 Co byłoby dla Ciebie największym nieszczęściem?
Ciężko powiedzieć. Nie myślę do przodu, staram się
również nie myśleć o tym, co było. Żyję chwilą,
carpe diem!





Kim lub czym chciałbyś być, gdybyś nie był
tym, kim jesteś?

Puszczam w zapomnienie takie rzeczy. Czas jest na
to najlepszą metodą. Nie jestem zawistny czy pamiętliwy, zachowuję się tak, jakby tych popełnionych przez kogoś błędów nie było.
 Jaka jest Twoja dewiza?

Tancerzem go-go! <śmiech>
 Dokończ zdanie: Kiedy kłamię…?
Staram się nie kłamać. Czasami trzeba, ale tylko
w imię większego dobra.
 Dokończ zdanie: Słowa, których nadużywam…?

„W życiu jest tylko jedna rzecz cenna i pożądana. Tą
rzeczą jest honor.” oraz „Mijają godziny, minuty,
sekundy, doby. Korzystam z życia, bo nie będę
wiecznie młody.”
 Masz może jakieś ulubione słowo?

Tu mnie zagięłaś! Nie wiem, czego nadużywam, nie
mam chyba takiego słowa. Jeżeli może być sytuacja,
to bardzo często sprawdzam pocztę mailową. Tego
nieraz nawet nadużywam.
 Jacy są Twoi ulubieni bohaterowie literaccy?

Proszę bardzo. – To mi tak utkwiło w pamięci. Pan
Igor zawsze, jak rozpoczynał lekcje, mówił: „proszę
bardzo…”.
 A takie, którego nie lubisz?

Zjawy z „Wesela”: Wernyhora, Stańczyk, Gospodarz. „Wesele” dlatego, że to jest tak bardzo historyczne i tak bardzo mi się spodobało. I jest to chyba
jedyne dzieło, którego ekranizacja jest lepsza od
książki. To nieprawdopodobne!
 Jacy są Twoi ulubieni bohaterowie życia codziennego?

Ogólnie wulgaryzmów.
 Jakiego dźwięku nie cierpisz?
Nie lubię hip-hopu.
 Twoje ulubione przekleństwo?
Holender jasny!
 Jakiego zawodu nie chciałbyś wykonywać?

Pan Igor Kuc-Mikłaszewicz i pan Tomasz Szumiło.
To są ludzie, którzy zrobili dla mnie wszystko. Wiele im zawdzięczam. Praktycznie wszystko. Dzięki
nim jestem teraz tym, kim jestem, w tym miejscu,
w którym jestem. Zastępowali mi też ojca. Czasem
pokrzyczeli, przywołali do porządku…. Nie dopuszczam nawet do świadomości, że mógłbym trafić do
innej szkoły, klasy. Boję się o tym myśleć.
 Czego nie cierpisz ponad wszystko?

Żadna praca nie hańbi, ale nie chciałbym być…
hmm - może stróżem parkingowym?
 Jeśli niebo istnieje, co chciałbyś usłyszeć od
Boga u bram raju?
Ale Ty jesteś gość! A nawet półtora gościa!
<śmiech>

Nie lubię kłamstwa i obgadywania za plecami. Nie
toleruję również chamstwa.
 Dar natury, który chciałbyś posiadać, to?

Rozmawiała: Alicja Mańczak

Chciałbym cofnąć się w czasie, np. do
bitwy pod Grunwaldem albo być niewidocznym świadkiem bitwy warszawskiej.
Chciałbym dowiedzieć się, jak to naprawdę było z tragedią Sikorskiego na
Gibraltarze. Kiedyś przyśnił mi się mój
dziadek i powiedział: „Twoi wszyscy
generałowie są w niebie”, a ja go zapytałem: „A Sikorski jest?” Odpowiedział:
„Tak, jest.”
 Jaki jest Twój obecny stan umysłu?
Praca, praca, praca….
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Błędy, które najłatwiej wybaczasz?
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ŻYWA BIBLIOTEKA
W dniu
26.10.2012r.
biblioteka szkolna świętowała
swoje urodziny,
a było to podczas
oficjalnych obchodów Miesiąca
Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji
odbyło się spotkanie zorganizowane
z bibliotekarzami
MBP w Słupsku,
p. Katarzyną Odrowską, która przedstawiła idee
Żywej Biblioteki oraz funkcjonowanie bibliotek
w Szwajcarii, i p. Marią Chamier-Gliszczyńską,
która pokazała prezentację multimedialną na temat
książki elektronicznej dla czytelników niewidomych
i niedowidzących. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klas: I a T, I l T i II a T.
Pani Katarzyna Odrowska wyjaśniła nam,
czym jest Żywa Biblioteka.

kiem poszukiwania rzetelnych informacji, a także,
że kontakt z autentycznymi osobami reprezentującymi interesującą nas grupę może być odpowiedzią
na pytania, których normalnie nie mielibyśmy szansy zadać. Mają nadzieję, że w przyszłości Żywe Biblioteki nie będą potrzebne, bo prawa KAŻDEGO
człowieka będą szanowane.
Nasza prelegentka brała wielokrotnie udział
w Żywych Bibliotekach organizowanych np. we
Wrocławiu czy w Koszalinie. Już w maju Żywa Biblioteka odbędzie się także w Słupsku, dlatego zachęcamy do udziału w akcji.
Chętni do pomocy przy organizacji proszeni
są o kontakt z p. Katarzyną Odrowską.
Ułatwią Wam to informacje znajdujące się
na stronie internetowej

www.mbp.slupsk.pl w zakładce
Żywa Biblioteka.
Pani Maria Chamier-Gliszczyńska pokazała
prezentację na temat rozwoju bibliotek na rzecz
osób niewidzących lub niedowidzących. Przez wiele
lat w Bibliotece Miejskiej gromadzone były kasety
z nagraniami książek, zajmowały one dużo miejsca
– jedną książkę nagrywano nawet na kilkudziesięciu
kasetach. Rozwój e-booków wprowadził duże udogodnienia. Teraz nawet kilkadziesiąt utworów możemy zgrać na jedną płytę CD czy inne przenośne
nośniki pamięci. Biblioteki zakupiły również czytaki
- urządzenia, na które zgrywa się dany tekst i osoba
niewidząca może od razu go przesłuchać w każdym

„Żywa Biblioteka” to międzynarodowa inicjatywa
walki z uprzedzeniami i stereotypami. Książkami
w niej stają się ludzie, którzy opowiadają nam swoje
historie. Czytamy z nich jak z książek, a nawet
więcej, ponieważ w każdej chwili możemy zadawać
im pytania i rozmawiać z nimi.
Z pewnością każdy z nas czasem kierował
się uprzedzeniami, nie wiedząc dlaczego. Najczęstszym tego powodem jest brak wiedzy na dany temat.
Dlaczego obawiamy się gejów i lesbijek? Czy zastanawialiśmy się kiedyś, dlaczego bezdomny stracił
dom? Czy były więzień ujawnia w CV pobyt
w areszcie? Jak mówić - Cygan czy Rom? Niezadawanie tych pytań ogranicza nasze pole widzenia
świata, co w rezultacie doprowadza często do postrzegania ludzi poprzez stereotypy. Zacznijmy interesować się rzeczami, zjawiskami, ludźmi, których
się boimy bądź wydaje nam się, że się ich boimy.
Właśnie Żywe Biblioteki dają nam szansę na spotkanie tych, którzy są stawiani poza nawias społeczeństwa ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację czy kolor
skóry. Organizatorzy akcji starają się stwarzać bezpieczną przestrzeń do spotkań Książek – odważnych
ludzi, pragnących dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami – z ich czytelnikami. Wiedzą oni, że
stereotypów nie można obalić w jeden dzień. Wierzą
jednak, że spotkania z Książką mogą być początP
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miejscu i o każdej porze. Mamy nadzieję, że dalsze
plany pracowników biblioteki związane z rozszerzaniem działalności w tym kierunku zostaną zrealizowane.
Karolina Wietrak
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WSPÓLNIE DBAMY O ŚRODOWISKO
6 listopada odbył się
finał konkursu
Wspólnie
dbamy o środowisko, zorganizowany
przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
w Słupsku. Na
konkurs przesłano ponad
400 prac,
wśród których
znalazły się
również prace
naszych
uczniów.
W kategorii
eko rzecz Dawid Miklasiński został wyróżniony,
a Dawid Łukowski zajął II miejsce.
Dawid Łukowski interesuje się historią hip
hopu oraz tańca break dance, sztuką w postaci graffiti, manga, rysunku ołówkiem, a zwłaszcza portretami. Jego idolem jest Randy Attwood, którego portrety wyglądają jak zdjęcia. Interesuje się także origami, muzyką i freestailem. Zajmuje się różnego
rodzaju pracami związanymi z mechaniką i elektryką, o czym świadczy profil klasy, do której uczęszcza. Na konkurs wykonał
łabędzia origami modułowego, w którym znajdował się stary zegarek obklejony pokruszonym
szkłem, ponieważ, jak
twierdzi, lubi wyzwania
i uważa, że „fajnie” byłoby zrobić coś pożytecznego ze śmieci. Dawid nad
swoją pracą pracował sam
i nie rywalizował z nikim.
Żartobliwie twierdzi, że ze
swoim kolegą z klasy
ustalił kolejność miejsc on zajmie pierwsze miejsce, a kolega drugie. Konkurs potraktował jako za-
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bawę. Nie
uważa siebie
za wynalazcę, ponieważ
swój wynalazek zrobił
już z rzeczy
formalnie
istniejących.
Jest zadowolony z wyniku konkursu,
ponieważ
spodziewał
się podium.
Takie prace
to dla niego
„chleb powszedni”,
aczkolwiek
temat konkursu był nowością. Dawid chce dalej tworzyć eko
sztukę. Ciągle myśli nad zbudowaniem jakiejś maszyny, której jeszcze nie ma. Lubię się także pobawić w wynalazcę w domu – mówi Dawid. Radzi
wszystkim brać udział w konkursach, ponieważ
świetnie sprawdzają nasze możliwości.
Uczniów klasy II c T, Dawida Miklasińskiego i Dawida Łukowskiego, do udziału w konkursie
przygotowała pani Milena Ginko.
Aleksandra Orzechowska
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SUKCESY SZKOLNEJ DRUŻYNY FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO
Klub Futbolu Amerykańskiego Griffons
Słupsk wraz z zakończeniem sezonu 2012 przystąpił
do przygotowań do II edycji Słupskiej Ligi Szkolnej. W sezonie 2011 w Słupsku rozegrano pierwszy
w Polsce mecz pomiędzy szkołami średnimi - ZSBiO vs ZSI. Zwyciężyli
wtedy zawodnicy Budowlanki, pokonując ZSI.
W sezonie 2012 nie mogło
zabraknąć tych rozgrywek!
Treningi odbywały
się średnio trzy razy w tygodniu pod okiem zawodników Griffons Słupsk, którzy
pełnili funkcje trenerów
w zespołach. W tegorocznych rozgrywkach wzięły
udział trzy drużyny: Mickiewicz Grants, Mechanik
Hammers, ZSI Titans. Mecze były bardzo wyrównane
i, jak na tak krótki okres
przygotowawczy, zawodnicy zaprezentowali bardzo
wysoki poziom.
Rozgrywki rozpoczęły się meczem pomiędzy Mickiewiczem a Mechanikiem. Był to bardzo ciekawy pojedynek, gdyż
na boisko wyszli zawodnicy debiutujący w futbolu,
a w składach obu drużyn znajdowało się odpowiednio po dwóch zawodników z Mechanika oraz czterech z Mickiewicza, którzy na co dzień grają w KFA
Griffons Słupsk.
Pierwszą połowę tego meczu zdominowali
gracze Mechanika. Po szybkich trzech próbach
znajdowali się pod polem punktowym rywali, zaś
kolejne dwie przyniosły pierwsze punkty. Zdobył je
rozgrywający Michał Kwinta (6 pkt za przyłożenie)
oraz Szymon Wicik (2 pkt za podwyższenie). Po
zdobyciu punktów gracze z Mechanika nabrali pewności siebie, co zaprocentowało wynikiem 8:0.
W drugiej połowie w drużynie z Mechanika coś pękło. Pojawiły się dwie kontuzje, więc część zawodników musiała grać na pozycjach, których nie znała.
Dodatkowo doszło wzmocnienie taktyczne drużyny
Mickiewicza, która stopniowo zaczęła odrabiać straty. Trzecia kwarta była bardzo wyrównana, wynik
pozostał ten sam, ale widać było zdeterminowanie
zawodników Mickiewicza. W czwartej kwarcie kolejne punkty zdobył rozgrywający z liceum, Rafał
Kwinta, zaś podwyższył Antoni Kwiatkowski. Mecz
zakończył się wynikiem 14:8 dla Mickiewicza, lecz
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wynik nie do końca był odzwierciedleniem sytuacji
na boisku.
Kolejnym meczem rozegranym przez Mechanik była konfrontacja z ZSI. Część graczy miała
już za sobą występ w zeszłorocznym wydaniu Ligi,

a kolejnym wzmocnieniem było czterech graczy
KFA. Mechanik również został wzmocniony. Do
zespołu doszło kilku zawodników, którzy nie wystąpili w meczu z Mickiewiczem. Mecz ten był dla
Hammers o „być albo nie być”. Zawodnicy wyszli
gotowi do walki o każdy jard. Mecz rozpoczęli gracze Mechanika. Pierwsza kwarta okazała się trudna
i zakończyła się wynikiem 0:0. W drugiej punktowali już Hammers. Po biegu punkty zdobył Michał
Kwinta, zaś podwyższył Bartosz Borny, zdobywając
2 pkt po kilkujardowym biegu. Tak zakończyła się
pierwsza połowa, w której Mechanik prowadził 8:0.
Kolejna kwarta przyniosła odrobienie strat przez
ZSI. Po kilku próbach i biegu Kamila Białowąsa
było już 8:6. Mechanik po przejęciu piłki przystąpił
do ataku. Kilka prób, dwa podania, kilka jardów
biegiem i piłka znajdowała się pod polem punktowym. Teraz punktował po biegu Patryk Kałużny za
6 pkt. Aktualny wynik to 14:6, lecz Hammers mieli
jeszcze w zanadrzu możliwość podwyższenia. Swoją akcję wykorzystał rozgrywający Michał Kwinta,
podwyższając o 2 pkt. Trzecia kwarta zakończyła się
wynikiem 16:6. Mechanik, żądny punków, chciał
grać dalej. Bardzo dobrze grająca formacja defensywna zatrzymała ofensywę ZSI, przechwytując
podanie Grzegorza Zalegi, które złapał Szymon Wi7

cik. Po tej akcji po raz kolejny przystąpiła ofensywa
Mechanika. Dobry bieg zawodników, kilka złapanych piłek w grze górą i Mechanik znajdował się
o krok od zdobycia kolejnego przyłożenia. Po dobrych blokach ofensywy Mechanika na defensywie
ZSI z piłką w pole punktowe wbiegł rozgrywający
Michał Kwinta, zdobywając 6 pkt. Punktowanie
w meczu zakończyło się na wyniku 22:6 dla Hammers!
Ostatnim spotkaniem Ligi był mecz pomiędzy ZSI a Mickiewicz Grants. Zakończył się on wynikiem 42:20 dla Mickiewicza. Wynik ten pozwolił
zająć zespołowi Mickiewicz Grants I miejsce, Me-

chanik Hammers uplasował na II, a III miejsce zajął
zespół ZSI Titans.
Podsumowując rozgrywki, zawodnicy pokazali doskonały futbol, a wielu z nich ma predyspozycje do zagrania w KFA Griffons Słupsk i rozwijania się w tej dyscyplinie. Zarząd klubu zaprasza
wszystkich chętnych do wstąpienia w jego szeregi
i zasilenia Griffonswów! Kolejna edycja Ligi już
w przyszłym roku, zaś klub nie ukrywa, że ma zaplanowane inne atrakcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych!
Michał Kwinta

WALKA Z AIDS
dotyczy to zarówno par homo-, jak
i heteroseksualnych), używanie zainfekowanych
igieł i strzykawek, przetaczanie krwi zawierającej
wirusa oraz zarażenie płodu przez matkę nosicielkę,
co najczęściej ma miejsce podczas porodu lub
w trakcie karmienia piersią. Najliczniejszą grupę
zakażonych w Polsce stanowią: narkomani, homoi biseksualiści. Można zauważyć wzrost zarażeń
w związkach heteroseksualnych, zwłaszcza w tych,
w których mężczyzna jest biseksualistą albo któryś
z partnerów stosuje narkotyki dożylnie. Odnotowano też wiele zarażeń wirusem podczas transfuzji
krwi zawierającej HIV. Dlatego też krew oddana
w stacjach krwiodawstwa podlega dokładnym badaniom pod kątem obecności HIV, zanim zostanie ona
przetoczona potrzebującemu.

1 GRUDNIA – Światowy Dzień Walki z AIDS
Wirus HIV, wywołujący AIDS, rozprzestrzenił sie na całym świecie. Jak dotąd nie ma skutecznego lekarstwa na AIDS, choć pracuje nad nim
wiele ośrodków i pojawiają sie wciąż nowe leki,
mające zwalczać wirusa HIV i choroby, które on
wywołuje.
Wirus HIV nie przenosi się drogą kropelkową, a więc nie możemy się nim zarazić przez kaszlenie, kichanie czy ślinę. Nie roznosi się także za
pośrednictwem owadów, przez korzystanie ze
wspólnych ręczników, naczyń i innych tego typu
przedmiotów. Do zarażenia dochodzi natomiast
wtedy, gdy ma miejsce wymiana krwi lub płynów
ustrojowych, w których znajdują się bardzo duże
ilości wirusa. Najczęstszymi sposobami zarażenia
są: stosunek seksualny z osobą zarażoną (przy czym

GDZIE ZROBIĆ TEST NA HIV/AIDS?
Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny (PKD) przy Laboratorium Analitycznym
"Medica - Lab", ul. J. Tuwima 23 w Słupsku
Godziny pracy:
wtorek 15.00 - 18.00
czwartek 15.00 - 18.00
Testy na HIV wykonywane są za darmo, bez skierowania i anonimowo.
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AKTUALNOŚCI
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
Oto broszury ekologiczne wykonane przez uczennice z klasy IV v T: Kamilę Rakuś, Annę Główkę,
Karolinę Wrycza, Gabrielę Pender, Ewelinę
Dworak, Magdalenę Biernacką

Przyroda powoli przestaje sobie radzić z neutralizacją olbrzymiej ilości śmieci i trujących ścieków
wytwarzanych przez aglomeracje miejskie i zakłady
przemysłowe. Anomalia klimatyczne związane
z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego są
odczuwane przez mieszkańców naszej planety nie
od dziś.
Co zatem może wpłynąć na poprawę sytuacji?
SEGREGACJA ŚMIECI – należy nią objąć te
odpady, które są największym problemem dla naszego środowiska, tzn. makulaturę, puszki, szkło,
plastik.
POJEMNIKI – powinny stać w miejscach publicznych, tam, gdzie przebywa bardzo duża liczba ludności. Dzięki temu ludzie nauczyliby się wrzucać
śmieci do koszy, a zanieczyszczenie środowiska
znacznie by się zmniejszyło.
AKCJE – powinny być organizowane w celu
uświadamiania społeczeństwa o konieczności dbania
o środowisko i segregacji śmieci. Raz w roku odbywa się akcja „Sprzątania świata”, ale to za mało.
ZAKUPY – należy zwracać uwagę na to, w co zapakowane są produkty i co później robimy z odpadami.
KOMPOSTY – należy kompostować odpady.
Dzięki kompostownikom możemy wykorzystywać
odpady w celu użyźnienia gleby, ale także w odpowiedni sposób pozbywamy się takich odpadów, jak:
stare korzenie i łodygi kwiatów, suche liście, z którymi zawsze mamy problem jesienią.

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
dia stały się ważnym źródłem informacji, narzędziem kształtowania postaw i zainteresowań.
Zwłaszcza telewizja wkroczyła do codziennego życia milionów ludzi i zajmuje w nim ważne miejsce.
Dzieci od najmłodszych lat stykają się z przesuwającymi się na szklanym ekranie obrazami. Obrazy te
mają wpływ na rozwój różnych sfer osobowości.
Telewizja dostarcza szeregu wrażeń, wzruszeń,
przeżyć natury intelektualnej i emocjonalnej, przybliża świat, kształtuje wyobraźnię i postawy społeczno – moralne. Wpływ taki staje się możliwy
dzięki zasadzie wszechstronności stosowanej w doborze treści i bogactwie form przekazywania treści.
GaBa

Upowszechnienie dostępu do mediów zrewolucjonizowało życie współczesnego człowieka. MeP
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Kącik Wyczesanych
Uroki zimowej aury, niestety, nie sprzyjają
urodzie. Mróz, wiatr i śnieg są wrogami pięknej cery
i zdrowych włosów. Sprężystość i połysk to cechy,
które zimową porą stają się dla wielu pań jedynie
obiektem marzeń.
Jednak, jeśli się tylko postaramy, to nie będziemy mieli problemu z utrzymaniem naszych włosów w dobrej kondycji podczas zimowych dni. Cel
ten osiągniemy wtedy, gdy zastosujemy kilka niezbyt uciążliwych zaleceń. To istotne, bo potem
przecież przyjdzie wiosna i dobrze byłoby pochwalić się nienaganną fryzurą.
Jeśli jest to możliwe, powinniśmy się powstrzymać od wszelkich zabiegów fryzjerskich, które ingerują w strukturę włosa, np. trwałą ondulację,
farbowanie. Oddziaływanie czynników chemicznych może bowiem jedynie bardziej osłabić i tak
nadwątlony stan owłosienia skóry głowy.
Odżywiając i pielęgnując włosy, należy właściwie dobrać linię kosmetyków pielęgnacyjnych.
Lepiej wybrać z szerokiej gamy dostępnych produktów te, które odżywiają i nawilżają włosy i skórę
głowy, przede wszystkim zaś mają lekką konsystencję i można je po aplikacji spłukiwać. Dostępne są
produkty odżywcze w spray'u, które otaczają włos
delikatną mgiełką, wzmacniają, nie obciążając delikatnego kosmyka gęstą konsystencją. Unikanie zimą

wszelkiego rodzaju preparatów, które mają zbyt
gęstą konsystencję, poprawi kondycję włosów.

Z tego samego powodu unikajmy tych produktów,
które mają adnotację: „bez spłukiwania”.
Delikatny masaż skóry głowy i dokładne
mycie za pomocą łagodnych szamponów pozwoli
nie tylko gruntownie usunąć zanieczyszczenia, które
przylegają do struktury włosa, ale również umożliwi
oczyszczenie skóry głowy z nadmiaru wydzieliny
łojotokowej.
Kompleksowa pielęgnacja: odżywianie
i wzmacnianie cebulek włosa, staranne oczyszczanie
kosmyków oraz bogata w witaminy i mikroelementy
dieta - oto przepis na zdrowe włosy zimą.
GaBa

BOŻE NARODZENIE
Spokojnych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy
Redakcja „Parady"
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Już grudzień. Zbliża się
Boże Narodzenie. W szkole wyczuwa się świąteczny nastrój –
pojawiły się choinki, kolorowe
dekoracje, coraz częściej słyszy
się rozmowy na temat klasowych
spotkań wigilijnych. Święta są
najczęstszym tematem rozmów,
zapytaliśmy więc uczniów, za co
je lubią. Oto kilka refleksji na ten
temat:
 Święta Bożego Narodzenia
najbardziej lubię spędzać
w swoim domu. Mamy małe
mieszkanie, a dużą rodzinę,
więc wszyscy w Wigilię spotykamy się u mojej cioci.
U nas święta spędza się
w miłej atmosferze. Nie tolerujemy alkoholu na stole wigilijnym. O odpowiedniej godzinie idziemy na
Pasterkę.
Arek
 Święta Bożego Narodzenia spędzam rodzinnie.
To bez wątpienia czas uroczysty.
Łukasz K.
 Siadamy wszyscy razem do wigilijnego stołu.
Zgodnie z tradycją wkładamy pod obrus siano.
Śpiewamy kolędy. W miłej atmosferze dzielimy
się opłatkiem, składając sobie najszczersze życzenia. Idziemy całą rodziną na Pasterkę.
Mariusz, Tomasz, Mateusz, Krzysztof
 Ten dzień jest raz w roku, dlatego jest dniem
wyjątkowym. Zjeżdża się cała rodzina i wszyscy
miło spędzamy czas. Siadamy do stołu wigilijnego, dzielimy się opłatkiem, zjadamy wyjątkowo





Tradycje i obchody Bożego Narodzenia
w obrządku ormiańskim

Muzułmanie świętują Boże Narodzenie

Zupełnie inaczej święta obchodzą chrześcijanie, którzy wierzą według obrządku ormiańskiego
– oni bowiem nie ustawiają choinek oraz nie organizują Wigilii, można powiedzieć, że w ogóle nie obchodzą całej otoczki tego święta, a jedynie jego
część.
Ich święto rozpoczyna się 6 stycznia, czyli
w chrześcijańskie święto Trzech Króli, i trwa dwa
dni. Święto Epifanii, bo tak się ono nazywa, pierwszego dnia obchodzone jest w kościele, gdzie po
uroczystej mszy domownicy spotykają się na dużej,
wspólnej kolacji, poprzedzonej modlitwą, zaś drugi
dzień świąt to dzień modlitwy za dusze zmarłych.

Boże Narodzenie to święta chrześcijańskie.
Jest to czas wolny również dla wyznawców innych
religii. Jak spędzają go muzułmanie? Niektórzy poświęcają go dla rodziny, inni obchodzą "urodziny
proroka Jezusa", jednego z 24 proroków biblijnych
uznawanych przez Koran.
O tej porze roku w meczetach jest zwyczaj
nauczania o Jezusie. Chwali się go jako jednego
z wielkich proroków, ale odróżnia muzułmańską
wiarę od chrześcijańskiej. Muzułmanie muszą wierzyć i kochać Jezusa Chrystusa jako proroka.
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smaczne potrawy, potem otwieramy prezenty. Choinkę zawsze
mamy prawdziwą, bo jej zapachu nic nie jest w stanie zastąpić. Dzielę się nawet opłatkiem
ze zwierzętami, czyli moim
psem, gdyż podobno w tym
dniu mogą one przemówić
ludzkim głosem. Ten wyjątkowy
dzień kończy wyprawa z moimi
przyjaciółmi na Pasterkę.
Patryk
 Lubię święta, ponieważ lubię
Mikołaja, prezenty, rodzinną
atmosferę i spędzanie wspólnego czasu z rodziną. Lubię
coś dostawać.
Bartek
 Święta to magiczny czas. Ubieram pięknie pachnącą choinkę.
Panuje rodzinna atmosfera i jest moje ulubione
ciasto – sernik.
Ola
Święta kocham za to, że cała rodzina zbiera się
razem. Jest taka ciepła atmosfera, magiczny
czas, w którym wybaczamy sobie swoje błędy
i cieszymy się swoją obecnością. Dobrze by było,
jakby były cały rok.
Karolina
Lubimy święta, ponieważ: jest bardzo dużo
jedzenia, spotykamy się z rodziną, mamy wolne
od szkoły, panuje miła, świąteczna atmosfera.
Dominika, Ola, Natalia
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Dla Ormian jest to czas wspominania Narodzenia
Pańskiego oraz wizyty Trzech Króli.

Anglikanie świętują inaczej



Anglikanie obchodzą święta Bożego Narodzenia zupełnie inaczej, niż ma to miejsce w przypadku pozostałych religii – u nich bowiem zaczynają się one już około końca listopada, kiedy czynione
są przygotowania do obchodu świąt, zaś na ulicach
zaczynają pojawiać się kolędnicy.
Zwykle anglikanie nie obchodzą Wigilii –
uroczysty posiłek zjadają w pierwszy dzień świąt;
tutaj na stole goszczą głównie dania z indyka, a także na przykład zupa żółwiowa. W drugi dzień świąt,
zwany Boxing Day, sąsiedzi i krewni obdarowują
się prezentami. Często bywa tak, że w niektórych
rejonach święta te obchodzone są dwukrotnie – raz
zwyczajowo, 25 grudnia, zaś drugi raz w czerwcu,
kiedy pojawia się śnieg.







Luterańskie śpiewy i tańce
Jeszcze inaczej do świąt Bożego Narodzenia
podchodzą luteranie, którzy, podobnie jak chrześcijanie w Polsce, okres świąteczny rozpoczynają
z nastaniem Adwentu. W jego trakcie bardzo uroczyście obchodzony jest dzień świętej Łucji, kiedy
na ulicach gromadzą się tłumy poprzebieranych
dzieci.
W dzień poprzedzający Wigilię rodzina spotyka się na wspólnym poczęstunku, opartym na specjalnym, moczonym w sosie, upieczonym chlebie.
Dodatkowo, w odróżnieniu od chrześcijan, luteranie
nie obchodzą postnej Wigilii – jedyną potrawą nie
z mięsa jest u nich specjalnie przyrządzona ryba. Po
uroczystej kolacji nadchodzi dla luteranów czas,
kiedy mogą się podzielić prezentami, a także śpiewać i tańczyć – co jest obce polskiej tradycji.

Inne kraje
W krajach pozaeuropejskich związanych z katolicyzmem spotyka się rysy charakterystyczne dla danej
kultury:




OBCHODY WIGILII W INNYCH KRAJACH



Europa








W Wielkiej Brytanii w Wigilię większość osób
pracuje. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia charakterystycznym daniem obiadowym
jest pieczony indyk z borówkami. W Boże Narodzenie Brytyjczycy też rozdają sobie prezenty.
Wigilii nie ma również w Holandii i coraz częściej w Belgii, gdzie zamieniana jest na uroczyste śniadanie świąteczne w restauracji.
W Belgii Wigilia jest dniem przeznaczonym na
ceremonie religijne i jasełka.
We Francji najważniejszy jest obiad świąteczny, z pasztetem strasburskim z gęsiej lub kaczej
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wątróbki (foie gras), ostrygami i wędzonym łososiem. Powszechnie podczas Wigilii jada się
mięso drobiowe, zwłaszcza indyka.
W Danii podczas Wigilii podaje się pieczoną
kaczkę, a na zakończenie ryż z migdałami.
W Austrii na wigilijnym stole znajduje się karp
lub kaczka, a w Niemczech jest to bardziej wystawna, ciepła obiadokolacja, składająca się najczęściej z ryby z przystawkami.
W Norwegii podczas Wigilii podaje się żeberka
wieprzowe (po norwesku Ribbe) i gotowane
mięso owcze (po norwesku pinnekjøtt) lub specjalne danie przygotowane z solonej oraz gotowanej ryby (która wcześniej leżała w ługu sodowym przez 2-3 dni), którą następnie podaje
się z boczkiem. Potrawa ta nosi nazwę Lutefisk.
W Grecji od rana dzieci chodzą po kolędzie. Na
każdym stole znajdziemy Chleb Chrystusa - duże słodkie bochenki w różnych kształtach
i z różnymi zdobieniami. Choinki po raz pierwszy pojawiły w 1833 roku. Zwyczaj wprowadzony został przez króla Ottona I, króla Grecji
(syna króla Bawarii). Tradycyjnym greckim
zwyczajem jest ozdobiona łódź lub statek.
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Boliwijczycy w Wigilię święcą własnoręcznie
wykonane figurki. Następnie trwa całonocna zabawa.
W Kolumbii świętuje się już od 8 grudnia, przystrajając krzewy ozdobami i lampkami. Nie ma
wieczerzy, ale po ostatniej mszy świętuje się
przez całą noc.
W Meksyku, gdzie święta są obchodzone
w atmosferze religijnej, typowym zwyczajem
jest piniata.
Na Filipinach przez cały okres Adwentu zdobi
się domy i ulice oraz przedstawia się szopkę
z udziałem aktorów.
W Kamerunie, gdzie święta przypadają na
okres wakacji i wzmożonych prac polowych,
Wigilia jest dniem wolnym; pali się wówczas
ogniska, czyta Biblię i śpiewa pieśni.
W Panamie dużą uwagę przywiązuje się do
świecidełek za oknem. Wieczerza wigilijna nie
istnieje. W wielu domach jest to normalny dzień
jak każdy inny.

KONKURS NA ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ SAL LEKCYJNYCH
W czwartek 13 grudnia rozstrzygnięto konkurs na świąteczny wystrój sal lekcyjnych. Jury uznało, że
najpiękniej udekorowane zostały sale 205 (kl. III u T) i 003 (kl. I b T). Jak się one prezentowały, sami możecie ocenić.
SALA 205

SALA 003
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KONKURS
Uwaga: uczestniczą w nim wyłącznie czytelnicy, którzy zakupią „papierowe” wydanie „Parady”.

Regulamin:
1. Wytnij kupon konkursowy.
2. Napisz na nim:
- swoje imię i nazwisko oraz klasę, do której chodzisz,
- imię i nazwisko osoby przedstawionej na zdjęciu. Ponieważ osoba ta jest dzisiaj nauczycielem naszej szkoły, napisz, jakiego przedmiotu uczy.
3. Wrzuć kupon do urny znajdującej się w bibliotece.
4. Nagrodą w konkursie jest „kupon na niewiedzę”. Wygrywają cztery kupony (niezależnie
od tego, czy odgadnięto imię i nazwisko osoby przedstawionej na zdjęciach).
5. Losowanie odbędzie się w styczniu 2013 r.
Uwaga:
 Kupon zwalnia ucznia od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
 Wylosowany kupon nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń,
podręcznika bądź zbioru zadań.
 Kupon nie chroni od uwag za złe zachowanie.

K U P O N KONKURSOWY
……………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO
KLASA
……………………………………………………………………………………………
Rozwiązanie zagadki:
imię
nazwisko
przedmiot

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
PANI DYREKTOR BARBARA ZAKRZEWSKA
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