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Dnia 06.02.2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia laboratorium
logistyczno-spedycyjnego. Był to bardzo ważny dzień dla klasy IV l T, pierwszych użytkowników laboratorium, a także gospodarzy uroczystości, ponieważ to oni witali przybyłych gości i zapraszali do sali 205, gdzie odbyć miała się pierwsza część spotkania. Swoją obecnością
zaszczyciło nas wiele ważnych osobistości, zajmujących się zawodowo logistyką, m. in. profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Cezary Mańkowski, pani Elżbieta Piotruk z firmy
Quantum, producent naszego programu do obsługi procesu magazynowego, pan Wiesław
Staniuk, właściciel firmy STERLOG, partner i absolwent naszej szkoły, a także wielu przedsiębiorców regionu słupskiego, partnerów, sponsorów i sympatyków naszej szkoły. Również
lokalne władze nie pozostały obojętne wobec tak wyjątkowego dla nas wydarzenia. Szkołę
odwiedzili także pan Prezydent Maciej Kobyliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, pan Marek Biernacki, Starosta Powiatu Słupskiego, pan Sławomir
Ziemianowicz, pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Przewodnicząca Komisji Oświaty,
a także pani Anna Sadlak, Dyrektor Wydziału Oświaty.
Wicedyrektor, pani Anna Szymańska, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że laboratorium logistyczne w Mechaniku powstało przy pomocy wielu osób, które wsparły projekt, pomogły
wyposażyć salę w nowoczesny sprzęt, specjalistyczne oprogramowanie WMS do zarządzania
magazynem, towar oraz pomoce naukowe.
Niektóre z nich to także dzieła uczniów klasy IV l T. Na nasz sukces pracowaliśmy
wszyscy razem. Kosztowało to wiele pracy, ale efekt końcowy jest satysfakcjonujący. Okazało się, że przy ogromnym zaangażowaniu może powstać tak duże przedsięwzięcie. Logistycy
jako jedyni nie mają w programie nauczania stałych zajęć praktycznych, więc to laboratorium
z pewnością będzie bardzo pomocne w poznaniu zawodu nie tylko od strony ściśle teoretycznej.
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Profesor Cezary Mańkowski w
swoim wykładzie na temat szeroko pojętej
logistyki wiele razy podkreślał, że jest to
dziedzina, która ściśle łączy się z wieloma
innymi. Logistyka może być wszystkim,
ale także wszystko może być logistyką.
Jest to dział, który wciąż się rozwija, dla-

tego logistyk nie może stać w miejscu,
musi opanować wiedzę nie tylko z zakresu
transportu czy magazynowania, ale także z
działu IT, fizyki czy biologii. Miejsca takie
jak nasze laboratorium z pewnością ułatwią to zadanie.

Niemal każdy z przybyłych gości
chciał zabrać głos i powiedzieć choć parę
słów o tym, jak ważne dla naszego regionu
i bezpośrednio dla nas są dni takie jak ten.
Po wysłuchaniu wielu ciepłych słów mogliśmy zaprosić wszystkich gości do sali
106 na drugą część uroczystości oraz przecięcie wstęgi symbolizującej nowy rozdział w życiu Mechanika. Ten zaszczyt
przypadł pani Dyrektor Barbarze Zakrzewskiej, panu Prezydentowi Maciejowi Kobylińskiemu oraz panu Wiesławowi Staniukowi. Po krótkiej prezentacji stanowisk
mogliśmy zaprosić gości na symboliczną
lampkę szampana (oczywiście bezalkoho-

lowego) oraz do obejrzenia filmu nakręconego przez pana Grzegorza Starzeckiego, uczniów klasy IV l T i pana Michała
Staniuka. Film ten przedstawiał „typowy
dzień w magazynie”, czyli pracę przyszłych logistyków na zajęciach z systemem
WMS.
Na
zakończenie
uroczystości
uczennica klasy IV l T, Edyta Nowak, zaśpiewała piosenkę „Simple the best”, którą
można potraktować jako podsumowanie
ogromu pracy włożonego w powstanie
laboratorium logistyczno-spedycyjnego.
Alicja
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów” – to hasło
21. finału WOŚP. Pieniądze zebrane w tym roku będą przeznaczone na sprzęt
medyczny dla dzieci oraz - po raz pierwszy - dla seniorów.
Szkolny finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy poprzedziły castingi
do konkursu „Mam talent”. Zakwalifikowali się do niego uczestnicy w dwóch kategoriach – wokalnej i tanecznej. Już od 3
stycznia sprzedawano serduszka, kupony
na niewiedzę oraz ciasta pieczone przez
uczniów i ich rodziców.
Finał nastąpił 11 stycznia. Tego
dnia uczennice z klasy III u T wykonywały
fryzury chętnym nauczycielkom oraz
przygotowały pokaz fryzur. O godzinie
11.45 cała szkolna społeczność spotkała
się na sali gimnastycznej. Jedną z najciekawszych atrakcji zorganizował pan Ryszard Ograbek, zapraszając pana Wojciecha Obolewicza, artystę plastyka, który za
datek do puszki rysował karykatury chętnym nauczycielom i uczniom. Odbyła się
również licytacja piłki i zdjęć podpisanych
przez drużynę Energa Czarni Słupsk, kalendarza „Przyjaciele Słupska”, karykatur

nauczycieli oraz kuponów zwalniających
ze sprawdzianów. Uroczystość uświetnili
swoimi występami uczennica klasy II u T
Sabina Jarosz, która zaśpiewała dwie piosenki, oraz zespół Krzysztofa Krysztofiaka, który z kolei wykonał kilka własnych
kompozycji. Pod koniec imprezy odbył się
finał konkursu „Mam talent”, który ostatecznie wygrał tańczący break dance zespół Marcina Głowackiego z kl. II u T.
Imprezę prowadzili: Natalia Iwaniak i Martyna Zduniak z kl. III l T oraz
Bartłomiej Wietrak z kl. I b T. Za przebieg
i organizację całej uroczystości odpowiedzialna była p. Bożena Wocial-Stefańska.
W przygotowaniach największy udział
mieli uczniowie klas III l T i I b T.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku szkolnym zebrała
1840,85 zł.
Mateusz Szatkiewicz
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DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W „MECHANIKU”
Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. III i
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz
Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego.
Szczególnie należy podkreślić grę naszych
koleżanek i kolegów, którzy przygotowali
scenki. Pokazali oni bowiem, że w naszej
szkole jest mnóstwo utalentowanych osób.
W tym samym dniu odbył się
również quiz filmowy pt.: Kochamy
polskie komedie, prowadzony przez panią
Iwonę Chwedczuk-Lesiak, a przygotowany
przez uczniów z klasy III c T. Polegał on
na tym, że uczniowie musieli odgadywać
nazwiska aktorów oraz tytuły filmów,
których fragmenty były wyświetlane na
rzutniku. Zabawa była przednia, a
uczniowie wykazali się dużą znajomością
nazwisk aktorów oraz wielu tekstów
pochodzących z polskich komedii.
Tydzień wcześniej przynajmniej
jeden przedstawiciel z każdej klasy
uczestniczył w przygotowanym przez
panią
Agatę
Muraszko
konkursie
ortograficznym,
który
zainaugurował
obchody Dnia Języka Ojczystego w naszej
szkole. Laureatami tego konkursu zostali
następujący uczniowie: Mariusz Czyżyk
z klasy II b T (I miejsce), Karolina Lewko
z klasy II l T (II miejsce) oraz Krystian
Kosik z klasy I l T (III miejsce).
W związku z obchodami Dnia
Języka Ojczystego odbył się także konkurs
plastyczny. Zadaniem uczniów było
wykonanie dowolną techniką plakatu
z bohaterem literackim. Laureatem tego
konkursu został uczeń klasy I c T Dominik
Gejgał. Ponadto wyróżniono dwie prace:
Marzeny Sosińskiej oraz Tomasza
Kurczaby, uczniów klasy IV v T.
Tegoroczny
Dzień
Języka
Ojczystego w „Mechaniku” miał bardzo
bogatą oprawę. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie, w czym mógł się wykazać.
Gratulujemy tym wszystkim, którzy
spróbowali swoich sił i osiągnęli jakiś
sukces. Zapraszamy do zabawy w
przyszłym roku.
Michał

Dnia 14 stycznia 2013 roku
obchodziliśmy w naszej szkole już po raz
kolejny
Dzień
Języka
Ojczystego.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
przypada 21 lutego, jednak w naszej szkole
uroczystości z tej okazji odbyły się
wcześniej ze względu na przypadające w
tym okresie ferie. Święto to zostało
ustanowione przez UNESCO w dniu 17
listopada 1999 roku. Ma ono upamiętniać
wydarzenia z roku 1952, które miały
miejsce w Bangladeszu. Wtedy to podczas
demonstracji, w której domagano się
nadania językowi bengalskiemu statusu
języka urzędowego, zginęło pięciu
studentów.
Pierwsza część uroczystości została
przygotowana przez nasze polonistki:
panią Małgorzatę Damaszk oraz panią
Annę Twardowską. Po wprowadzeniu, w
którym pokrótce ukazana została geneza
tego święta, rozpoczął się konkurs
literacki.
Zadaniem
uczniów
było
odgadnięcie tytułów utworów oraz ich
autorów, po odegraniu przez uczniów z
klas I b T, III l T, III b T oraz IV l T scenek
z lektur szkolnych. Jak się okazało, był to
dla wszystkich „ciężki orzech do
zgryzienia”. Scenki pochodziły z utworów
zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Mieliśmy okazję przypomnieć sobie Króla
Edypa Sofoklesa, Krótką rozprawę między
trzema osobami, Panem, Wójtem a
Plebanem Mikołaja Reja, Tren VII Jana
Kochanowskiego, Świętoszka Moliera,
wiersz Jana Andrzeja Morsztyna Do trupa,
bajkę Ptaszki w klatce i satyrę Żona modna
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NARZĄDY NIE ROSNĄ NA DRZEWACH,
NARZĄDY ROSNĄ W NAS

Pierwszy udany przeszczep wykonany w Polsce – transplantacja nerki – został przeprowadzony 26 stycznia 1966 roku. Aby
upamiętnić to wydarzenie, 26 stycznia został ogłoszony Ogólnopolskim Dniem Transplantacji.
23 stycznia, w związku z Ogólnopolskim Dniem Transplantacji, pani Anna
Jędrzejewska, nasza szkolna pielęgniarka,
przeprowadziła lekcje, podczas których
wyjaśnione zostało pojęcie transplantacji
oraz znaczenie bycia świadomym dawcą
narządów, natomiast pan Dariusz Warmbier, szkolny pedagog, wyemitował film
przedstawiający problemy ludzi oczekujących na organy do przeszczepu. W lekcjach uczestniczyło dziesięć klas: I sZ,
I fZ, II fZ, II eZ, II sZ, I b T,II aT, II uT,
III bT, IV uT. Pani pielęgniarka wykonała
również gazetkę tematyczną uświadamiającą znaczenie transplantacji, która daje
szansę na drugie życie.
Podczas lekcji uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat transplantacji (z
łac. transplantare – szczepić i plantare –
sadzić), czyli przeszczepiania narządu w
całości lub części, tkanki lub komórek z
jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepić można prawie
wszystko - od szpiku kostnego po wątrobę,
a nawet twarz. Liczba ludzi na całym
świecie oczekujących na organ nadający

się do przeszczepu ciągle rośnie, lecz muszą często długo czekać, aby znalazł się
dawca z tymi samymi predyspozycjami.
Pierwszy zabieg transplantologiczny nerki wykonano w 1954 roku, zaś udany przeszczep wątroby oraz serca w 1964
roku. Dwa lata później również w Polsce
udało się wykonać pierwszą operację tego
typu. Od tego czasu dokonano około 24
tysięcy przeszczepień narządów, jednak w
dalszym ciągu potrzeby niemal dwukrotnie
przewyższają możliwości, czyli po prostu
liczbę dawców. Na przykład 79 wykonanych w 2012 roku przeszczepów serca
pokryło mniej niż 1/3 zapotrzebowania.
Obecnie na przeszczep serca czeka około
400 osób.
Niektóre narządy (nerka, segment
wątroby) lub tkanki (szpik kostny) można
pobierać od osób żywych pod warunkiem,
że dawca wyrazi na to zgodę, a jego życie
nie będzie narażone na niebezpieczeństwo.
Dawcą może być osoba o pełnej zdolności
do czynności prawnych, która wyraziła
dobrowolną i pisemną zgodę przed leka-
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rzem na bycie dawcą dla określonego biorcy.
Większość narządów i tkanek do
przeszczepów: nerki, serce, płuca, wątrobę,
trzustkę, jelito i rogówkę pobiera się od
osób zmarłych. Można to zrobić, kiedy
zostały już wyczerpane wszystkie możliwości leczenia i stwierdzono komisyjnie
śmierć mózgową. Zgodnie z ustawą z 1
lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i
narządów obowiązuje domniemana zgoda
na bycie dawcą, to znaczy, że jeśli dana
osoba nie wyraziła sprzeciwu, uznaje się ją
za potencjalnego dawcę narządu. Jeśli więc
w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów

(www.poltransplant.org.pl ) nie zostało
złożone oświadczenie pisemne lub ustne,
w obecności dwóch świadków, po śmierci
każdy teoretycznie może się stać dawcą.
Pani pielęgniarka poinformowała
nas również o zasadach honorowego
krwiodawstwa. W tym przypadku dawcą
może być każdy, kto ukończył 18 lat.
Punkt krwiodawstwa w Słupsku znajduje
się na ulicy Szarych Szeregów.
Materiał zaprezentowany w czasie
lekcji zainteresował wszystkich uczniów.
Myślę, że wszelkie obawy i wątpliwości
związane z przeszczepianiem narządów
zostały wyjaśnione.
Michał Sadowski

25 stycznia 2013 roku, zaraz po godzinie 18, próg hotelu Dolina Charlotty
przekroczyli uczniowie klas czwartych, by
na swoim pierwszym prawdziwym balu

uczcić wiele lat ciężkiej pracy i nauki. Bal
studniówkowy symbolicznie uświadamia
nam, jak szybko płynie czas i że matura już
„za pasem”. Czas na zabawę powoli ucie7

zmieniane tempo i rodzaje muzyki sprawiały, że bawiliśmy się wyśmienicie, a
każdy odnalazł swoje miejsce na parkiecie
i zaspokoił swój gust muzyczny.
Wtem nadszedł kolejny ważny
moment podczas zabawy – prezentacje
klas. Następna fala wzruszeń i śmiechu.
Zdjęcia, filmiki, scenki – kosztowało to
wiele pracy i czasu, ale efekt końcowy
przeszedł nasze najśmielsze wyobrażenia.
Takie momenty zapadają bardzo mocno
w pamięci i sprawiają, że będziemy wracać
do tych chwil z uśmiechem na twarzy.
Zabawa trwała do samego rana,
parkiet nigdy nie był pusty, a uśmiechy
gościły na wszystkich twarzach, przez co
śmiało można powiedzieć, że było wyśmienicie. W naszej pamięci zostanie to,
co najpiękniejsze z tego dnia, a chcąc wrócić do tych pięknych chwil, możemy wziąć
do ręki piękne zdjęcia wykonane przez
naszego szkolnego fotografa – fenomenalnego pana Grzegorza Starzeckiego lub
obejrzeć film z fragmentami naszego
pierwszego balu w życiu.

ka, teraz czas zasiąść do książek. Ale nim
to nadejdzie, mamy jeszcze całą noc na
zabawę.
Impreza zaczęła się standardowo –
podziękowania, życzenia, wzruszenia, zabrakło tylko symbolicznych „bąbelków”.

No i ON. To, na co wielu z nas
czekało. Polonez. Ustawieni w parach,
z drżącymi nogami oczekiwaliśmy na
pierwsze takty muzyki. Każdy z nas prawdopodobnie do końca życia będzie pamiętać towarzyszące mu emocje czy wzruszenie na twarzy naszych rodziców. Nie zapomnę dźwięku braw, roznoszących się po
sali, gdy tylko pierwsze pary mijały grono
pedagogiczne. I ten ich wyraz twarzy.
Duma? Tęsknota? Wspomnienia? Nie
wiem. Dla nas kończy się pewien etap,
więc przeżycia i wzruszenia były podwójne, ale zobaczyć te wszystkie emocje na
twarzach wychowawców i nauczycieli –
coś niesamowitego. Za tym będę tęskniła…
Gdy już wszystkie pary odtańczyły
„pierwszy taniec”, posiliły się lub ukradkiem otarły łzę, czas było zacząć prawdziwą zabawę. I tu kolejnym wielkim zaskoczeniem i prezentem dla nas był fenomenalny pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu
pani
Nataszy
ŻmudyTrzebiatowskiej i pana Dyrektora Leszka
Forysiaka. Był to dla nas piękny prezent od
szkoły, taka wisienka na torcie wzruszeń.
Parkiet pełen, wszyscy pląsali w rytm muzyki puszczanej przez DJ. Stopniowo

Ten czas już nigdy nie wróci. Ciekawa jestem, co będziemy po latach
wspominać najbardziej – taniec, osoby,
emocje czy smak wyszukanych potraw
serwowanych przez eleganckich kelnerów?
W tym dniu jednak nie myśleliśmy o tym
wszystkim, co będzie, tylko o tym, by
przetańczyć tę jedną, niepowtarzalną noc.
Nim zakwitną kasztany…
Alicja
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VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI
Do 15 marca można jeszcze wziąć udział w konkursie poetyckim organizowanym
przez naszą szkołę. Patronat nad konkursem objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w
Słupsku i Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin”. Patronat medialny sprawują „Poezja Dzisiaj” i „Gazeta Kaszubska”.
Autorzy najlepszych wierszy otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy, zaproszenie
na profesjonalne warsztaty poetyckie, a ich utwory będą publikowane w „Poezji Dzisiaj”
i „Gazecie Kaszubskiej”. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.
Regulamin VI Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego
organizowanego przez ZSP nr4 w Słupsku
1.Konkurs adresowany jest do uczniów słupskich szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu słupskiego. Patronat nad konkursem od 2013 r. objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku i Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin”. Patronat
medialny sprawują Poezja Dzisiaj i Gazeta Kaszubska.
Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze
i życiu, odkrywanie młodych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji.
2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie trzech wierszy o tematyce dowolnej w 3 egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego wraz z wersją
elektroniczną na płycie, które nie były dotąd nigdzie publikowane. Uczestnikami konkursu
mogą być osoby niepełnosprawne. Z wierszy przez nich nadesłanych najwyżej oceniony zestaw tekstów zostanie nagrodzony specjalną nagrodą, ufundowaną przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Beatę
Kątnik. Zestaw wierszy napisanych przez osoby niepełnosprawne powinien być oznaczony
literą „N”.
3. Do każdej pracy, opatrzonej pseudonimem, należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę z
tym samym pseudonimem, w której powinna się znaleźć informacja o danych osobowych
autora (imię i nazwisko, klasa, dokładny adres szkolny oraz domowy). Zestaw wierszy napisanych przez osoby niepełnosprawne powinien być oznaczony literą „N” . Wiersze oceniać
będzie profesjonalne jury, składające się z poetów, nauczycieli j. polskiego, przedstawicieli
PBW w Słupsku i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Volumin”. Prace bez godła lub oznaczone
inaczej oraz niespełniające wymogów nie będą brane pod uwagę.
4.Prace konkursowe należy przynosić do biblioteki ZSP nr 4 w Słupsku od 15.01.2013 r. do
15.03. 2013 r. albo przesyłać na adres szkoły: ZSP nr4 w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Niedziałkowskiego 2, z dopiskiem na kopercie:„Konkurs poetycki” p. Katarzyna Nazaruk (koordynator).
5.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05.04.2013 r. Wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów odbędzie się pod koniec kwietnia 2013 r., o czym uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie. Na uroczystość wręczenia nagród uczestnicy i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt.
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6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą będzie
publikacja wierszy w ogólnopolskim czasopiśmie Poezja Dzisiaj oraz na łamach Gazety

Święto zakochanych w tym
roku szkolnym wypadło w czasie
ferii. Nie chcieliśmy z niego zrezygnować, dlatego w pierwszym
tygodniu po powrocie uczniów do
szkoły zorganizowaliśmy wiele
atrakcji.
W
dekoracjach
rozmieszczonych niemal w całej
szkole motywem przewodnim
stało się serce. W gablocie
biblioteki i przy wejściu na pierwszym piętrze pojawiły się gazetki. Przy wejściu do szkoły
dwie uczennice z klasy 2 uT rozdawały walentynkowe serduszka. Cały tydzień działała poczta walentynkowa, za pośrednictwem której można było przesłać życzenia i wyrazy sympatii
koleżance, koledze, ulubionemu nauczycielowi lub wychowawcy. Na przerwach przez radiowęzeł emitowano koncert życzeń. Każdy miał okazję zadedykować piosenkę swojej sympatii
lub nauczycielowi. W bibliotece robiono zdjęcia z walentym lub walentynkom. Odbył się
również kiermasz ciast walentynkowych, które ozdobiono serduszkiem. Dwoje uczniów z
naszej szkoły - Asia i Patryk z
klasy 2uT - wyszli z sympatyczną
inicjatywą upieczenia babeczek z
sercem dla wszystkich osób z
grona pedagogicznego w naszej
szkole. Mamy nadzieję, że święto
zakochanych, zorganizowane przez
bibliotekę szkolną, wszystkim się
podobało.

Monika Niziołek
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Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy.
I pierwszy promień bliskiej wiosny.
Dzień bez kłopotów i bez trosk.
Dużo radości.
Zbigniew Jeżyna
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Kącik Wyczesanych
Osoby, które interesują się modą, z pewnością zauważyły na głowach gwiazd nowy
trend dominujący przez ostatnie miesiące. Ombre Hair - tak nazywa się modny sposób koloryzacji włosów.
Ombre Hair to technika malowania włosów, polegająca na rozjaśnieniu jedynie ich końcówek. Teoretycznie zabieg ten ma odmładzać rysy twarzy i dodawać
wizerunkowi świeżości.
Niestety, mimo że moda na Ombre Hair, czyli
celowe odrosty, trwa nieprzerwanie od kilku miesięcy,
niewiele salonów w Polsce potrafi właściwie wykonać tę
usługę. Dobrze wykonane rozjaśnianie włosów powinno
uwzględniać nasz naturalny kolor włosów. Jaśniejsze
końcówki nie powinny zbyt mocno kontrastować z resztą
włosów, inaczej efekt jest sztuczny i kiczowaty. Dobrze
zrobione Ombre Hair daje widoczny, ale delikatny efekt,
osiągnięty poprzez wielotonowe nakładanie farby na nasze włosy.
Co wyróżnia farby z linii Wild Ombres?
• Innowacyjna SZCZOTKA – EXPERT, pomagająca stworzyć indywidualny, niepowtarzalny efekt bez sztucznie zarysowanej linii,
• precyzyjne i łatwe rozjaśnianie,
• formuła z AKTYWATOREM POŁYSKU, dzięki której włosy pięknie lśnią.
GaBa

AKTUALNOŚCI
21 luty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
ustanowiono w 1999 roku na cześć studentów, którzy
zginęli w Bangladeszu w roku 1952 podczas demonstracji, w czasie której domagali się nadania językowi
bengalskiemu statusu języka urzędowego. Dzień ten
ma promować różnorodność językową i pomagać
w ochronie ginących języków.
W Polsce nie jest to dzień obchodzony szczególnie głośno, ale właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Pierwsza Dama Anna
Komorowska brała udział w otwarciu wystawy "Najstarsze ojczyste - dodaj do ulubionych" w Bibliotece
Narodowej w Warszawie. Wystawa poświęcona jest
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takim dziełom piśmiennictwa polskiego, jak Biblia Jakuba Wujka, Kazania świętokrzyskie
czy rękopisy Jana Kochanowskiego. Wystawę, nad którą honorowy patronat sprawuje prezydent Bronisław Komorowski, można oglądać w oddziale Biblioteki Narodowej - Bibliotece
Krasińskich. W bieżącym roku patronat nad obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszym kraju objął prezydent RP, nadając tym samym wysoką rangę Dniu Języka
Ojczystego w Polsce.

18 marzec - Europejski Dzień Mózgu
Europejski Dzień Mózgu obchodzony jest w celu zwrócenia uwagi na to, jak usprawniać naszą pamięć oraz myślenie.
Niektórzy faszerują się lekami, stymulantami czy narkotykami, licząc na doraźny,
szybki i znaczący efekt. Sugestywna reklama różnych „cudownych środków” sprawiła, że
wierzymy, iż coś takiego istnieje.
Czy jednak warto faszerować się niepewnymi lub niebezpiecznymi środkami, zwłaszcza, że istnieją bezpieczne i tanie środki oraz proste, bezpłatne metody i strategie postępowania usprawniające umysł, takie, które dają dużo szybciej, niekiedy wręcz od razu, lepsze rezultaty?!

Oto podstawy ekologicznych działań usprawniających umysł:
1. regularny trening zmuszający umysł do pracy,
2. regularna aktywność fizyczna,
3. zmniejszenie, a najlepiej likwidacja stresu ograniczającego i niszczącego umysł,
4. poprawa diety pod kątem usprawnienia umysłu,
5. uwolnienie mózgu i ciała od zanieczyszczeń,
6. stosowanie usprawniających umysł, bezpiecznych, naturalnych dodatków do diety.

22 marzec - Dzień Ochrony Bałtyku

Niestety, Bałtyk nie jest najczystszym morzem. Istnieją różne przyczyny jego zanieczyszczenia. Aby zwrócić uwagę na ten problem, ustanowiono Dzień Ochrony Bałtyku. Stan czy-
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stości wody można poprawić poprzez rozwiązania instytucjonalne oraz instrumenty prawne i
ekonomiczne, promujące takie działania, jak:
• budowa oczyszczalni ścieków,
• montaż filtrów przemysłowych zmniejszających emisję pyłów i gazów,
• budowa ekologicznych wysypisk śmieci i rekultywacja starych,
• zmiana technologii przemysłowych na bardziej przyjazne dla środowiska, powodujące
zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ilości ścieków i odpadów,
• szersze korzystanie ze źródeł energii odnawialnych - budowa elektrowni wodnych i
wiatrowych,
• zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych w rolnictwie,
• wykorzystywanie odpadów i surowców wtórnych.

1 kwiecień - Międzynarodowy Dzień Ptaków
Ptaki są ważnym składnikiem środowiska. Pierwotnie stanowiły dla człowieka jedno
ze źródeł łatwo dostępnego pokarmu. Jeszcze obecnie niektóre gatunki mają istotne znaczenie
gospodarcze, choć jest ich niewiele.
Ludzie nieustannie przekształcają swoje otoczenie: wycinają lasy, osuszają bagna,
budują drogi, mosty i miasta. Rolnicy rozpylają środki chemiczne na polach, a ścieki z fabryk
zanieczyszczają rzeki i morza. Wpływa to nie tylko na zmianę krajobrazu. Jeśli zostanie wycięty las, to wraz z drzewami znikną także ptaki lasu. Niektóre gatunki doskonale przystosowały się do zachodzących zmian, np. wróble. Wiele innych gatunków jest jednak poważnie
zagrożonych. Ich liczebność maleje w zastraszającym tempie. Jeżeli ludzie nie podejmą odpowiednich działań ochronnych,
mogą one wyginąć całkowicie.
Obecnie podstawowym zagadnieniem w zakresie ochrony ptaków jest ochrona naturalnego środowiska przed coraz bardziej postępującym jego skażeniem. Zakładanie w lasach, parkach i ogrodach skrzynek lęgowych, a w zimie karmników może
być skuteczne pod warunkiem zaprzestania
dewastacji i skażenia środowiska naturalnego.

12 kwiecień - Dzień Czekolady
SEKRETY CZEKOLADY
Czekolada jest źródłem wielu witamin
i minerałów. Jedna tabliczka czekolady zapewnia 20-25 procent dziennego zapotrzebowania na magnez i wapń. Teobromina,
której w tabliczce czekolady jest około 200
miligramów, ma niewielki, ale korzystny
wpływ na umysł. Czekolada obniża ryzyko
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zmian miażdżycowych, zapobiega zakrzepom krwi, zmniejsza napięcie mięśni otaczających
tętnice, co z kolei zapobiega ich twardnieniu. Wyniki analiz, przedstawione Europejskiemu
Towarzystwu Kardiologicznemu, świadczą o tym, iż zawarte w ziarnach kakao polifenole
poprawiają pracę układu krążenia. Ponadto czekolada dodaje energii, poprawia nastrój i rozjaśnia umysł. Fenyloetyloamina, zawarta w czekoladzie, ma działanie antydepresyjne. Ten sam
związek wydzielany jest przez mózg człowieka zakochanego. Wywołuje on uczucie szczęścia, powoduje poprawę nastroju, a nawet euforię. Masło kakaowe ma właściwości odmładzające i chroni skórę przed powstawaniem zmarszczek.

25 kwiecień - Międzynarodowy Dzień
Świadomości Zagrożenia Hałasem

Jeżeli wiele różnych dźwięków nakłada się, ulegają one
bezładnemu wymieszaniu i tak właśnie powstaje hałas. Mianem
hałasu określamy każdy dźwięk, który nam przeszkadza. Zjawisko to wpływa w sposób negatywny na zdrowie i samopoczucie
człowieka, a także zwierząt czy nawet roślin.
W warunkach naturalnych praktycznie niemożliwe jest
uniknięcie hałasu, ponieważ zjawisko to towarzyszy człowiekowi na każdym kroku: w domu, pracy/szkole, nawet podczas spaceru, który w zamierzeniu miałby być relaksujący. Należy jednak starać się unikać zbyt dużego hałasu, by nie stracić słuchu
i mieć dobre samopoczucie.
GaBa

Na łamach naszej gazetki prezentują swoje programy kandydaci do Samorządu
Uczniowskiego. Oto one:
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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 marcu 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 RENATA LEWANDOWSKA.
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