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XVIII Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 10 stycznia 2010 r.
Po raz drugi poświęcony był wsparciu onkologii
dziecięcej. W Polsce jest kilkanaście centrów onkologii dziecięcej z doskonałą kadrą. Centra te nie
są jednak dostatecznie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt potrzebny do diagnostyki
i leczenia.
Kwota, jaką zebrała WOŚP w roku 2010 r., to:
36 118 272,00 zł.
W Słupsku natomiast zebrano kwotę 100 tys. złotych!

Czym zajmuje się Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy?
Celem Fundacji jest działalność w zakresie
ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia
chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie
na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Cel ten realizowany jest poprzez zbiórki finałowe,
zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali
w całej Polsce, a także przez prowadzenie czterech ogólnopolskich programów medycznych
i jednego edukacyjnego.
Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP.
Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólPPA
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miątkowe dyplomy i kubki ze słupskiej ceramiki.
Imprezę zakończył występ słupskiego zespołu
rockowego Machina i przyjaciele.
W imieniu organizatorów wszystkim serdecznie
dziękujemy.
A.N.A

Nasza szkoła również przyłączyła się do
działań Fundacji. „Mechanik” podczas XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał 1380 zł.
Szkolny finał zorganizowany został pod
hasłem Talenty „Mechanika”. Można było podziwiać beatbox, kabarety w wykonaniu między
innymi Katarzyny Stanik oraz naszych sportowców. Apel umilał nam występ szkolnych piosenkarek. Swoją obecnością zaszczyciła nas grupa
taneczna Bboys, która zaprezentowała pokaz break Dance. Podczas finału odbyła się także licytacja karykatur nauczycieli, ciesząca się w naszej
szkole od pewnego czasu dość dużą popularnością. Portrety wykonał jeden z naszych szkolnych
kolegów.
10 stycznia szkolni wolontariusze wyruszyli z puszkami na ulice naszego miasta.
Małgorzata Górska, uczennica klasy I u T, została
wyróżniona na koncercie podsumowującym tegoroczny finał, który odbył się 12 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury. Zebrała ona kwotę 400 zł.
Pozostali wolontariusze również otrzymali pa-

WYJAZD NA LODOWISKO
Pod koniec stycznia zorganizowany został
dla uczniów naszej szkoły wyjazd na lodowisko
do Koszalina. Była to miła odskocznia od codziennej nauki, dlatego też lista chętnych zapełniła się błyskawicznie. Wyjechaliśmy około godziny 9:00 z Placu Zwycięstwa, który stał się już
tradycyjnym punktem startowym wszystkich wycieczek i wyjazdów "Mechanika".
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Podróż w stronę Koszalina minęła bardzo
szybko, w doskonałym nastroju i przy oprawie
muzycznej, którą zapewnił kierowca. Już przed
południem stanęliśmy oko w oko z wrogiem, czyli
z taflą lodowiska. W planach mieliśmy dwie godziny jazdy na łyżwach, co, jak się później okazało, było optymalnym czasem. Lodowisko sprawia
bardzo pozytywne wrażenie, jest kryte i chociaż
nie ma wymiarów standardowego lodowiska hokejowego, zapewniło nam wspaniałą zabawę.
Uczniowie oraz nauczyciele od początku podzielili się na kilka grup, czyli na grupę początkujących, grupę osób dających sobie radę z łyżwami
oraz na osoby, które na łyżwach czuły się praktycznie równie dobrze jak na nogach. Niestety, ta
ostatnia była najmniej liczna. Po wejściu na taflę
pierwsze wrażenie, to otaczające zimno, które
znika jednak po przejechaniu kilku okrążeń. Już
po pierwszej godzinie jeździli właściwie wszyscy,
nawet ci najbardziej oporni łyżwiarze. Osoby
zmęczone jazdą mogły zjeść ciepły posiłek lub
napić się gorącej herbaty w bufecie przy lodowi2

do największego na Pomorzu Środkowym centrum handlowego Forum, otwartego w listopadzie
2008 roku. Do dyspozycji klientów przeznaczone
jest aż 55 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, na których można znaleźć markety
AGD/RTV, hipermarket, market budowlany, fitness club, kino oraz dziesiątki sklepów odzieżowych, obuwniczych, sportowych, a także wiele
lokali usługowych i restauracji. Nauczyciele
przewidzieli dla nas pewną konkurencję. Uczniowie zostali podzieleni na kilka grup, każda z nich
miała za zadanie odnalezienie innego przedmiotu
w centrum handlowym. Oczywiście wszyscy doskonale wywiązali się z zadania.
Po południu przyszedł czas na powrót.
W autobusie w drodze powrotnej niektórzy spali,
inni grali w karty, a jeszcze inni opatrywali siniaki. Po tej wycieczce jedno jest pewne, jazda na
łyżwach to wspaniała zabawa i takie wyjazdy powinny być organizowane częściej. Chętnych na
pewno nie zabraknie.
Krystian Rubacha

sku. Pół godziny przed końcem naszego pobytu na
lodowisku obsługa odśnieżyła całą taflę, co
zwiększyło przyjemność jazdy oraz pozwoliło
bezpiecznie osiągać większe prędkości na ostatnich okrążeniach.
Po dwóch godzinach, wszyscy wykończeni, ale zadowoleni udaliśmy się zregenerować siły

Kulig
Hedeszyńska. Okazało się, że chłopcy zostali pokonani przez płeć piękną.
Po powrocie pierwszej grupy bardzo szybo
miejsce na sankach zajęła grupa druga. Podczas
jazdy na jednym z zakrętów sanki znajdujące się
bezpośrednio za dużymi saniami uderzyły
w ogromną zaspę i przewróciły się. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Z kolei nadszedł czas na
wyjazd ostatniej grupy, w której znajdowali się
sami chłopcy. Nie sposób nie wspomnieć o tym,
że wizja przejażdżki na sankach cieszyła ich jak
dzieci. Szkoda tylko, że nauczycielki nie jeździły
z nami na sankach, lecz zajęły miejsce u boku
woźnicy w dużych saniach.
Po zakończonym kuligu nikt już nie omijał
ogniska, ale każdy starał się stanąć jak najbliżej
ognia, by się ogrzać i usmażyć kiełbaskę. Ponownie rozpoczęły się walki na śnieżki i podczas jednej z nich nasza koleżanka, uciekając przed atakiem chłopców, zgubiła buta. Jego poszukiwania
zakończyły się sukcesem, ponieważ okazało się,
że był to żart jednego z chłopców. Dodatkową
atrakcją tego dnia była wizyta w stadninie koni.
Wyjazd na kulig bardzo nam się podobał.
Szkoda tylko, że tam mało osób wzięło w nim
udział.
Marzena Rosiak

Ze Słupska wyjechaliśmy autokarem
o godzinie 8:30. Na miejsce, z którego wyruszał
kulig, dotarliśmy bez problemów, jednak ostatnie
500 metrów musieliśmy pokonać pieszo, ponieważ droga do pensjonatu była nieprzejezdna.
W punkcie zbiórki czekała na nas gorąca
herbata. Nie zapomniano również o tradycyjnej
kiełbasce. Nastroju dodawało wcześniej rozpalone
ognisko. Początkowo nikt z nas nie był zainteresowany jedzeniem, gdyż każdy czekał na rozpoczęcie kuligu. Musieliśmy się jednak podzielić na

trzy grupy. Podczas gdy pierwsza grupa
ła z uroków jazdy na sankach, pozostali toczyli
bitwę na śnieżki. Uczniom towarzyszyły nauczycielki: p. Wioletta Knetki oraz p. Dorota PiegatPPA
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Dnia 10 lutego w naszej szkole odbyły się
obchody w ramach „Dni Kultury Żydowskiej”.
Właśnie tego dnia nasi szkolni koledzy brali
udział w warsztatach poświęconych kulturze żydowskiej. Zajęcia rozpoczęły sie już o godzinie
9.00 i trwały do godziny 13.00. Podczas tego spotkania można było dowiedzieć się, dlaczego nasza
szkoła już po raz kolejny bierze udział w tym
święcie. Zaprezentowana została krótka prezentacja przedstawiająca historię Żydów oraz działania
podjęte przez starszych uczniów naszej szkoły,
upamiętniające dotychczasowe osiągnięcia (m.in.
Wesele żydowskie oraz rekonstrukcję cerkwi).
Dzięki temu uczniowie mogli zgłębić swoją wiedzę na temat kultury żydowskiej, która zachwyca
swoim bogactwem i głębią. Kolejnym punktem
programu była projekcja filmu, przedstawiającego
historię syna niemieckiego dowódcy, który zaprzyjaźnił się z żydowskim chłopcem. Ciekawym,
a zarazem ostatnim wydarzeniem dnia były warsztaty tańca, w których wszyscy wspólnie zgłębiali
tajniki tańców żydowskich. Zaprezentowano m.in.
taniec weselny oraz „taniec głupca i mędrca”. Nie
zapomniano również o umileniu tego dnia słodkim poczęstunkiem.J

Święta, obrzędy i obyczaje żydowskie
Święta, obrzędy i obyczaje żydowskie są
bardzo stare i zróżnicowane. Choć w większości
mają rodowód rolniczy, to jednak głęboko tkwią
w historii, upamiętniając różne wydarzenia z dziejów narodu. Historia w żydowskich rytuałach
i obrzędach jest wszechobecna. Dlatego jej znajomość wydaje się konieczna dla pełnego ich zrozumienia.
Święta żydowskie można podzielić na
dwie główne kategorie: nakazane przez Pięcioksiąg i te dodane później. Do najważniejszych
należą: Szabat, Jom Kipur (Dzień Pojednania),
Sukot (Święto Szałasów), Pesach (Pascha),
Chanuka (Święto Świateł), Rosz ha'Szana (Nowy
Rok) i Purim (dosł. losy — święto zwane żydowskim karnawałem). Ponieważ kalendarz żydowski
jest kalendarzem księżycowo-słonecznym, w którym dostosowanie roku księżycowego do kalendarza słonecznego zachodzi w cyklach 19-letnich,
dlatego daty świąt żydowskich w kalendarzu gregoriańskim są ruchome. Obchody świąt inspirowały twórczość ludową i przyczyniały się do rozwoju różnych form artystycznego wyrazu i estetycznej wrażliwości. Święta wymagały muzyki,
śpiewu, a także odpowiedniej oprawy plastycznej.
Odgrywały one ważną rolę w kształtowaniu tożsamości żydowskiej, niezależnie od miejsca osiedlenia Żydów.

KILKA SŁÓW O KULTURZE ŻYDOWSKIEJ
Jak się ubierano? Tradycyjny strój żydowski
W Polsce do końca XV w. Żydzi nie wyróżniali się zbytnio swym strojem od otoczenia.
Tradycyjny ich strój (czarne bekiety i chałaty)
i odmienne od chrześcijan uczesanie (długie brody
i pejsy) pojawiły się u nas dopiero w następnym
stuleciu. Do dnia dzisiejszego tylko Żydzi ortodoksyjni, głównie chasydzi, pozostali wierni zwyczajowi noszenia na co dzień charakterystycznego
stroju żydowskiego, który jest zewnętrznym wyrazem ich przywiązania do tradycji. W okresie
poprzedzającym Holokaust zdecydowana większość Żydów nie różniła się ubiorem od chrześcijan. Jedynie w czasie modlitw w synagogach nakładali oni specjalne szaty i przedmioty liturgiczne, wymagane przez rytuał religijny. Najważniejsze przedmioty liturgiczne to: chusty modlitewne
(talit, tałes) oraz filakterie, nakładane przez dorosłych mężczyzn do porannej modlitwy w dni powszednie.
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Obyczaje wesela żydowskiego
Zgodnie ze starą tradycją żydowską wesele
może odbywać się w sobotę wieczorem lub
w niedzielę. W mniej ortodoksyjnych środowiskach ślub można brać każdego dnia z wyjątkiem
soboty, która jest dniem poświęconym modlitwie.
Ślub najczęściej odbywa się w synagodze. Nieodłącznym elementem ślubnym jest baldachim, pod
którym stają narzeczeni. Wystarczy ustawić go
gdziekolwiek i uroczystość zaślubin może się zacząć. Ceremonia ślubna trwa ponad godzinę, towarzyszą jej śpiew i muzyka. Baldachim symbolizuje namiot, w którym (w dawnych czasach) daleko od koczujących wokół ludzi - konsumowano małżeństwo.
Goście gromadzą się wokół baldachimu,
według wcześniej ustalonego porządku. Mężczyźni obecni na uroczystości noszą nakrycia głowy,
4

kobiety również, choć nie są one zobowiązane do
tego. W czasie ślubu ortodoksyjnego mężczyźni
i kobiety zawsze stoją oddzielnie. Rodzina pary
młodej znajduje się przy baldachimie.

chim, gdzie panna młoda zatacza trzy koła, które
symbolizują trzy obowiązki męża: wyżywienie
żony i rodziny, odzianie i płodzenie dzieci. Rabin
udziela tzw. "siedmiu błogosławieństw". Błogosławi kielich wina, który, po nałożeniu obrączki
pannie młodej, wychylają nowożeńcy. W "siedmiu błogosławieństwach" dziękuje Bogu za stworzenie świata i ludzkości oraz za przetrwanie Żydów i Izraela. Przypomina, że życie człowieka
powinno być poświęcone doskonaleniu świata na
chwałę Bożą. Życzy młodej parze szczęśliwego
pożycia. Na zakończenie uroczystości ślubnych
para młoda rozgniata nogami kielich owinięty
serwetą. Wówczas goście wołają "Mazel Tow".

Synagogę, w której odbywa się ślub, dekoruje się kwiatami. Baldachim (huppa) ozdobiony
jest kwiatami, wstążkami, czasem wspaniałymi
haftami. Pod nim stoi stolik nakryty białym obrusem, a na stole powinien stać kielich na rytualne
wino. Pod baldachimem, obok stolika, na młodą
parę czekają rabin i kantor. W dniu ślubu państwo
młodzi oczekują na ceremonię w oddzielnych
pomieszczeniach. Ceremonii zaślubin dokonuje
rabin. Najpierw prosi małżonków i świadków
o podpisanie aktu ślubu (Ketury). Następnie narzeczeni wraz z orszakiem przechodzą pod balda-

A.N.A

Walentynki

Walentynki w Polsce
Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach
90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego
z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano
tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem
słowiańskim, zwanym potocznie Nocą Kupały lub
Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22
czerwca.

Walentynki to święto zakochanych
obchodzone 14 lutego.
Zwyczajem jest, że w tym dniu obdarowujemy najbliższe naszemu sercu
osoby listami miłosnymi lub miłymi
upominkami.

Symbolem zakochanych

Święty Walenty
Wszyscy już znamy zwyczaj obchodzenia
Walentynek, ale kim był ich patron – święty Walenty? W tradycji chrześcijańskiej odnajdujemy
informacje o co najmniej trzech świętych o imieniu Valentine lub Valentinus. Jedna z legend mówi
o duchownym, który przeciwstawił się rozkazowi
imperatora Rzymu Klaudiusza II. Zakaz ten dotyczył udzielania ślubów młodym mężczyznom, jako
że według doradców Klaudiusza, nieżonaci mężczyźni byli lepszymi żołnierzami. Za nieposłuszeństwo duchowny Walenty został skazany na śmierć.
Inna historia mówi o młodym człowieku, który za
pomoc prześladowanym chrześcijanom został skazany na śmierć. Z więzienia wysłał swojej ukochanej list z podpisem 'From Your Valentine'
(podpis używany do dzisiaj na walentynkach
w języku angielskim).
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jest para gołębi.
Wszystkim zakochanym życzymy dużo
miłości, mało złości,
wielu wrażeń i wspólnych marzeń.
Kasia

5

Oczekiwany z ogromnym zainteresowaniem, pierwszy od czasu Titanica, film Jamesa
Camerona, to zrealizowana z niezwykłym rozmachem - w nowej technice kina trójwymiarowego opowieść o komandosie, który zostaje uwikłany
w wojnę dwóch pozaziemskich cywilizacji.
Avatar to film przekraczający granice wyobraźni.
James Cameron zaczął myśleć o jego realizacji
piętnaście lat temu, ale wtedy jeszcze technika
nie pozwalała na nakręcenie takiego filmu, o jakim marzył reżyser. Prace nad Avatarem trwały
cztery lata. Do jego realizacji wykorzystano rewolucyjne techniki, które zapierają dech w piersiach.
Realizacja filmu pochłonęła ogromny budżet, szacowany na 237 milionów dolarów (w momencie
premiery obraz ten był czwartym najdroższym
filmem w historii kina; wraz z kosztami marketingu łączny koszt wprowadzenia go do kin szacuje
się na 460 milionów $). Avatar okazał się hitem
kasowym – już w ciągu pierwszych 17 dni projekcji zarobiono na nim ponad miliard dolarów.
Przewiduje się, że liczba ta może wzrosnąć do 4
miliardów dolarów. Film został zrealizowany
w dwóch technikach: tradycyjnej 2D i zupełnie
nowej technice 3D. Zdjęcia do filmu zostały wykonane w 2007 roku, natomiast na postprodukcję
przeznaczono dwa lata.
Film opowiada historię Jake'a Sully'ego sparaliżowanego byłego komandosa, który dostaje szansę odzyskania zdrowego ciała. Musi jednak
wziąć udział w specjalnym programie militarnym... Jake trafia na Pandorę: planetę zamieszkiwaną przez Na'vi - człekopodobną rasę, która
według ludzi żyje na prymitywnym poziomie.
W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Wysokie
na dziesięć stóp, pokryte niebieską skórą Na'vi
żyją w swoim świecie, w zgodzie z naturą, zachowaną w nienaruszonym stanie. Niestety, ludzie
poszukujący na terenie Pandory cennych minerałów zagrażają egzystencji Na'vi. Ponieważ ludzie
są niezdolni do oddychania na Pandorze, stworzyli hybrydy, zwane Avatarami. Opracowali technologię łączącą umysł człowieka z ciałem Avatara, co
pozwala im przebywać na obcej planecie. Dzięki
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Avatarowi Jake znowu staje na nogach. Ponadto
poznaje Naytiri - piękną Na'vi, która ratuje mu
życie i choć początkowo jest do Sully'ego negatywnie nastawiona, ich relacje ulegają zmianie.
Kontakty z Naytiri powodują, że Jake coraz lepiej
poznaje rasę Na'vi. W końcu musi opowiedzieć się
za jedną ze stron i wziąć udział w bitwie, która
przesądzi o losach całego świata.
Nagrody :
* 2010 – Złoty Glob w kategorii - najlepszy film
dramatyczny
* 2010 – Złoty Glob w kategorii - najlepszy reżyser
* 2010 – ADG (Amerykańska Gildia Scenografów)
w kategorii - najlepsza scenografia w filmie fantasy
Obsada:
* Sam Worthington – Jake Sully
* Zoe Saldana – Neytiri
* Sigourney Weaver – Grace Augustine
* Michelle Rodríguez – Trudy Chacon
* Giovanni Ribisi – Parker Selfridge
* Joel David Moore – Norm Spellman
* CCH Pounder – Mo'at
* Wes Studi – Eytukan
* Laz Alonso – Tsu'Tey
* Stephen Lang – płk Miles Quaritch
* Matt Gerald – Lyle Wainfleet
* Sean Anthony Moran – Fike
* Dileep Rao – dr Max Patel
Opinie:
*
Akurat miałem dziś okazję być na premierze „Avatara”... Mnie poraził efektami specjalnymi, ich
szczegółami oraz ogólnie wykonaniem. Wielki
szacunek dla twórców. Wybrałem opcje 3D i nie
żałuję, miałem okazję siedzieć na wprost i w odpowiedniej odległości i stwierdziłem, że świetnie
widać szczególiki: małe owady, iskry ognia, błysk
wystrzałów... Film jest dość długi - z reklamami
początkowymi 3h siedzenia… Ale nawet tego nie
odczułem... Refleksje? Film postawił dość wysoką
poprzeczkę nad przyszłymi produkcjami tej kategorii... JEST FENOMENALNY, oczywiście jak dla
mnie. Zdjęcia wyimaginowanej przyrody twórców,
całej planety oraz zwierząt robią niesamowite

wrażenie. W niektórych momentach miałem dosłownie uczucie lęku wysokości. Dźwięk, muzyka
doskonałej jakości idealnie oddają atmosferę sytuacji i poszczególnych scen... Polecam gorąco,
będąc jeszcze pod wrażeniem produkcji...
Łukasz
*
Zauważyłem, że film jest tak jakby trochę wzorowany na „Władcy Pierścieni”. Sporo jest podobnych motywów. Ale co tam... i tak wiadomo, że
wszytko już kiedyś było.
Damian
*
Jeśli ktoś szuka wybitnego filmu pod względem
scenariuszu, to na pewno się zawiedzie. Wiadome
jest, że film został nakręcony z nakładem niebotycznych pieniędzy i wiadomo, że musi się to jakoś
zwrócić. Mimo wszytko jest dość skrupulatnie
zrobiony i nie ma w nim jakichś niezgodności.

Świat przedstawiony - bajka. Kawał dobrej roboty, jeśli o to chodzi. Wielkim plusem tego filmu są
oczywiście efekty, film jest świetnie nakręcony.
Można się poczuć, jakby samemu kroczyło się po
tej magicznej krainie. Także zależy, co kto lubi
i czego szuka. Ja się osobiście nie zawiodłem, bo
tego właśnie oczekiwałem od filmu, byłem nawet
mile zaskoczony, nie spodziewałem się, że aż tak
dobrze wyjdzie.
Krystian
*
Szczerze przyznaję, że dawno się tak nie „wkręciłem” na żadnym filmie, jak dziś na „Avatarze”
Jamesa Camerona. Świetne efekty, ale i nie mniej
dobra fabuła.
Marcin
A jakie są Wasze wrażenia po obejrzeniu filmu?
A.N.A

Energa Czarni Słupsk – Polpharma Starogard Gdański
i Dalibora Djapy, a z Chrisem Bookerem
i Pawłem Leończykiem. Na korzyść zmieniła się
sytuacja podkoszowa Czarnych, ponieważ pojawili się tam C. Daniels, C. Booker i P. Leończyk.
Mimo tych zmian Czarne Pantery nie dały rady
pokonać Polpharmy. Na pewno przyczyniło się
do tego 26 strat w meczu. Jest to ogromna ilość
(Polpharma miała 14 strat, prawie o połowę
mniej). Najlepiej trafiającym za 2 pkt był Paweł
Leończyk, który trafił 7/8 rzuconych piłek (skuteczność : 88 %). W rzutach za 3 pkt najwyższą
skuteczność miał Marcin Sroka - 3/4 rzuty (75%),
lecz najwięcej trójek trafił Mantas Cesnauskis 4/7 rzuconych piłek. Najdłużej na parkiecie gościł
Tyrone Brazelton (33 minuty 48 sekund). Najwięcej punktów dla Czarnych zdobywali:
M. Cesnauskis (16), P. Leończyk (16), Tyrone
Brazelton (14), Marcin Sroka (11).

Mecze pomiędzy Czarnymi Słupsk
a Polpharmą Starogard odbywają się w miłej
atmosferze tworzonej przez kibiców obu drużyn.
Wszystkie rozgrywki naszego zespołu są dla
słupszczan niezwykle ekscytujące. Ten ostatni,
rozegrany 6 lutego 2010 r., nie był inny. Walka
o zwycięstwo toczyła się do ostatnich chwil spotkania. W ostatnich sekundach Brody Angley, po
nieudanym rzucie z linii 6,25 Tony’ego Weeden’a, „zebrał” piłkę i w ostatniej sekundzie trafił do kosza drużyny ze Słupska, wyprowadzając
tym samym Polpharmę na prowadzenie i odbierając Czarnym szansę na wygraną. Od ostatniego
spotkania z drużyną ze Starogardu, Czarni zmodyfikowali skład – grają już bez Ronald’a Clark’a

W I połowie wygrywaliśmy 8 punktami, w II przegraliśmy 10. O wyniku meczu zdecydowała
III kwarta: 25 – 13 dla Polpharmy.
Mecz ten Czarni mogli wygrać, lecz, niestety,
przegrana III kwarta ilością 12 punktów i 26 strat
w meczu przyczyniła się do przerwania dobrej
passy Czarnych Słupsk.
Grzegorz Tytko, Robert Sadowski
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Na początek lat pięćdziesiątych XX wieku przypada w Polsce okres zawirowań politycznokulturalnych. Postulaty
budowania realnego socjalizmu dotarły również
do życia sportowego.
Kluby zastępowane były
przez koła sportowe, a ich
przynależność wiązała się
z branżowymi zrzeszeniami sportowymi. Proceder ten nie ominął KS
Ognisko, który przejęty
został przez zrzeszenie
o nazwie Kolejarz. Na szczęście zachowano
głość działań zapoczątkowanych w 1945 roku.
Dopiero wiosną 1957 roku, przed rozpoczęciem
rozgrywek, wraz ze zmianami w strukturze
skiego sportu, kluby sportowe wracały do swoich
tradycyjnych nazw. Podczas zorganizowanego
zebrania piłkarzy KS Kolejarz, dzięki inicjatywie
Czesława Tamy i Zdzisława Kalinowskiego,
jęto nową nazwę Czarni Słupsk. Kontynuujący
tradycje Ogniska i Kolejarza Czarni rozwinęli
różne sekcje m.in. piłki nożnej, siatkówki, boksu
i brydża.
Następnie,
pod
koniec
lat
tych, przejęto od przeży-wającego trudności
nansowe Gryfa sekcję koszykówki.

W tym numerze Parady po raz pierwszy
pojawiła się relacja z meczu Czarnych. Zamierzamy kontynuować ten temat, ponieważ w szkole
mamy wiernych kibiców słupskiego zespołu. Poniżej aktualnego zdjęcia drużyny zamieszczamy
krótką historię klubu (przedruk z Internetu).
Geneza KKS "Ognisko" Słupsk
(KS "Kolejarz" - "Czarni" Słupsk)

Tuż po zakończeniu II wojny światowej na
nach zniszczonego przez Armię Czerwoną Słupska, w lipcu 1945 roku poczyniono pierwsze działania w celu założenia klubu sportowego, protoplasty dzisiejszych Czarnych, Ogniska Słupsk.
Pierwszą siedzibą nowopowstałego klubu było
prywatne mieszkanie Tadeusza Srebro znajdujące
się przy ulicy Jagiełły 10. Następnie siedzibę
przeniesiono do budynku Polskich Kolei Państwowych przy ulicy Wojska Polskiego. Główną
sekcją Ogniska była piłka nożna - najpopularniejszy w tamtym czasie sport w Polsce.

Nowinki technologiczne
Witam w kąciku poświeconym nowym technologiom i wynalazkom. Jak zwykle chciałbym zaprezentować kilka szałowych pozycji z dziedziny techniki, które przypadły mi osobiście do gustu. Wynalazki
te mogą być przydatne w codziennym życiu, jak i nie
tylko. Mam nadzieję, że także Wy w mniejszym lub
większym stopniu korzystacie z udogodnień, które
oferuje nam technika.
1.
Co zrobić, gdy nigdzie w pobliżu nie ma dostępu do źródła prądu? Tak się właśnie składa, że zawsze masz w pobliżu potężne źródło energii: słońce. To
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małe, przyjazne dla środowiska urządzenie czerpie
energię słoneczną i gromadzi ją do trzech miesięcy.
W tym czasie możesz użyć go do ładowania swoich
elektronicznych gadżetów, kiedy tylko i gdzie chcesz.
To po prostu taki przenośny, zasilany słońcem, akumulator.

Ta wodoodporna i wytrzymała na wstrząsy kamera,
idealnie sprawdza się w ekstremalnie trudnych warunkach, deszczu, brudzie, śniegu czy ostrym słońcu.
A dzięki swojej matrycy 640x480 VGA CMOS jakość
zdjęć jest kapitalna.
3.
Okulary przeciwsłoneczne z wbudowanym
aparatem fotograficznym.

Nieduża słoneczna ładowarka Freeloader, wykonana
z lekkiego aluminium, zawiera 2 panele słoneczne,
dzięki którym pobiera energię słoneczną. Ładujesz ją,
pozostawiając po prostu na słońcu. Jej wewnętrzny,
naładowany już, akumulator pozwala później naładować: iPoda, komórkę, aparat, PSP, Mp3, Mp4, palmtopa lub inne przenośne urządzenia. To dużo mocy jak
na taki mały przedmiot. Gdy słoneczna ładowarka
Freeloader zużyje całą swoją moc, po prostu połóż ją
ponownie na słońcu. Możesz ją także naładować poprzez USB, jeśli jesteś w pobliżu komputera.

Sprzęt uwiecznia chwile w rozdzielczości 1.3
piksela (1280x1024) za pomocą niewielkiego, wygodnego w użyciu pilota. Nowoczesny akumulator (polymer li-ion) pozwala na 9 godzin pracy (przy wykonywaniu 1 zdj/min).

2. Kamera Akcji ATC-3000
Ręczne kamery video są świetne, lecz jak sugeruje
nazwa, trzeba je trzymać w ręku. Można jednak inaczej i do tego właśnie potrzebujesz tej pomysłowej
Kamery Akcji. Ta kompaktowa, wielofunkcyjna kame-

Urządzenie wyposażono w pamięć flash 1GB, która
pozwala na zapis do 10.000 zdjęć! Oprócz aparatu
cyfrowego, okulary posiadają odtwarzacz plików
MP3/WMA wraz ze słuchawkami. Zarówno ładowanie
akumulatora, jak i transfer plików do i z komputera
odbywa się poprzez kabel USB (w standardzie 2.0).
Uchylane i wymienne szkła z filtrem UV400
zamocowano na super lekkich oprawkach wykonanych
z wysokiej jakości tworzywa.
4.
4Phone to niewielkie, wielofunkcyjne urządzenie, które posiada kilka przydatnych funkcji
4Phone to miniaturowy kombajn jeśli chodzi o mnogość funkcji. Doskonale sprawdzi się zarówno jako
czytnik kart pamięci jak i ładowarka do urządzeń USB.
Oczywiście
to
nie
wszystkie
możliwości
4Phone.
Urządzenie
może
służyć także jako
kabel transmisyjny oraz sygnalizator nadchodzących
połączeń
telefonicznych.

ra cyfrowa idealnie nadaje się dla wszystkich
ków podwyższonej adrenaliny, freaków sportowych i
innych. Można ją użytkować bez użycia rąk.
Po prostu umieszczasz ją na kasku lub kierownicy
roweru. Dopóki będziesz pamiętał, by patrzeć, gdzie
jedziesz, uchwycisz wiele momentów akcji w stylu
programu Extreme czy MTV.
Po całym dniu szalonego filmowania możesz obejrzeć
swoje wyczyny podłączając kamerę do swojego komputera (przez USB) lub telewizora (przez kabel RCA).
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Wystarczy tylko odpowiednio je skonfigurować i
programować.

ności można robić jednocześnie, gadżet podłączony do
telefonu informuje nas o wszystkich procesach zachodzących w tym czasie. Telefon jest ładowany, diody na
urządzeniu pokazują ewentualne przychodzące połączenia, dane są w międzyczasie przesyłane.

Producent przewidział również 4Phone jako platformę
do zgrywania zdjęć z kart aparatów cyfrowych na
komputer. Oczywiście, można również przesłać je
bezpośredni z 4Phone, np. na telefon. Wszystkie czyn-

Jak przedłużyć czas pracy laptopa odłączonego od
zasilania sieciowego?
obniża zużycie energii, ale pozwala na błyskawiczne wybudzenie komputera. Hibernacja
polega natomiast na zapisaniu zawartości pamięci RAM na dysku twardym i całkowitym
wyłączenie komputera (ponowne uruchomienie trwa kilkadziesiąt sekund).

Czas pracy komputera przenośnego na
akumulatorze możemy wydłużyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia oszczędzania energii.
Poniżej informuję, jak wydłużyć czas pracy
w Windows XP, Vista i Windows 7. Ponieważ
pokazane przez nas ustawienia mogą skutkować niewielkim zmniejszeniem wydajności
notebooka, warto je wprowadzać tylko wtedy,
gdy potrzebujemy maksymalnej wydajności
akumulatora (na przykład podczas dłuższej
podróży) i na komputerze wykonujemy niezbyt skomplikowane zadania (tworzymy notatki, czytamy dokumenty).
Oszczędzamy energię w Windows XP
1. Otwieramy opcje zarządzania energią.
W Panelu sterowania otwieramy Opcję Zasilania.
2. Jeżeli w następnym oknie widzimy pozycję
Hibernacja systemu ustawioną na Nigdy,
przechodzimy od razu do kroku 3. W przeciwnym razie klikamy na zakładkę Hibernacja i zaznaczamy opcję Włącz hibernację.
Klikamy na Zastosuj i na zakładkę Schematy
zasilania.
3. Teraz ustawiamy opcję oszczędzania energii. Z listy Schematy zasilania wybieramy
opcję Maksimum baterii.
W tym ustawieniu notebook będzie wprawdzie pracował nieco wolniej, ale energii
z akumulatora wystarczy na dłużej. Ustawienia domyślne oszczędzania energii, gdy komputer używa baterii, można dostosować do
własnych potrzeb.
Pamiętajmy, że wstrzymywanie systemu polega na wyłączeniu wyświetlacza i dysku twardego (wszystkie otwarte programy i pliki zostają zapisane w pamięci RAM), co znacząco
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Oszczędzamy energię w Windows Vista i 7
1. Otwieramy opcje zasilania. W Panelu sterowania w zakładce sprzęt i dźwięk, otwieramy opcję zasilania.
2. W wyświetlonym oknie zaznaczamy ptaszkiem pozycję Oszczędzanie energii. Teraz
notebook będzie zużywał znacznie mniej
energii, ale będzie pracował wolniej, również
podczas zasilania sieciowego. Hamulec wyłączymy mu w następnym kroku.
3. Klikamy na pozycję Zmień ustawienia planu. W następnym oknie zobaczymy ustawienia dla komputera zasilanego z akumulatora
i z sieci. Możemy dostosować ustawienia do
własnych preferencji.
4. Następnie klikamy na przycisk Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i okno,
które się pojawi, przewijamy w dół, aż zobaczymy wiersz Zarządzanie energią procesora.
Klikamy na niego podwójnie, aby rozwinąć
menu do postaci drzewka.
5. Teraz musimy wprowadzić ustawienie odpowiedzialne za to, aby procesor przy zasilaniu sieciowym w razie potrzeby pracował
z pełną prędkością. Klikamy na opcję Podłączony i w pole obok wpisujemy wartość 100.
Klikamy na OK i gotowe! Jeśli dokonaliśmy
innych zmian, na przykład ustawień w oknie
w kroku 3., musimy zapisać je kliknięciem na
Zapisz zmiany.
KLOMFI
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