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czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!

TRAGEDIA NARODOWA
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marzec - kwiecień
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Kącik wyczesanych 11-12

Przez ostatnie dni cały kraj był pogrążony
w wyjątkowej żałobie. Tysiące Polaków, którzy
nie mogli otrząsnąć się po smoleńskiej tragedii,
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oddawało hołd Marii
i Lechowi Kaczyń- Fakty i mity o narkotykach
12-15
skim przed Pałacem
Prezydenckim,
a potem uczestniczyło w ich ostatniej drodze na
Wawel. Padały słowa o patriotyzmie i polskopolskim pojednaniu.
Do katastrofy pod Smoleńskiem, w której
zginęła para prezydencka i 94 osoby, doszło
w sobotę 10 kwietnia o godz. 8.56. Początkowo
nikt - na czele z mediami - nie mógł uwierzyć
w to, co się stało. Informacja o tragedii szybko
obiegła światowe media, stając się najważniejszą
wiadomością w tym dniu. Wstrząśnięci Polacy
zaczęli spontanicznie zbierać się pod Pałacem
Prezydenckim. Zapalali znicze, przynosili kwiaty,
modlili się w ciszy i skupieniu. Społeczność naszej szkoły minutą ciszy w poniedziałek 12 kwietnia o godzinie 8.00 również oddała hołd wszystkim tragicznie zmarłym. Ponadto dnia 14 kwietnia
w środę odbył się apel poświęcony ofiarom katastrofy.
XXX
1

DNI JĘZYKOWE
Jak sprawić, by uczniowie przez kilka tygodni żyli głównie językami? Czy można się czegoś nauczyć jednocześnie śmiejąc się do łez?
Okazuje się, że tak! Dni Języka Angielskiego
i Niemieckiego to wspaniała okazja dla uczniów,
aby pokazać, na co ich stać, a dla nauczycieli, aby
mogli się poczuć z nich dumni. Przynajmniej
w naszej szkole właśnie tak było.
Dni 17 i 19 marca 2010 r. były szczególnymi dniami w Mechaniku, ponieważ po raz kolejny odbyły się Dni Języka Angielskiego oraz
Niemieckiego. Ich celem było zarówno uatrakcyjnienie nauki tych języków, jak również zwiększenie motywacji uczniów do pogłębiania ich
znajomości.

konkursie wiedzy na temat kultur krajów, zabytków oraz wiedzy o filmie. Uczniowie przygotowali się tak dobrze, że były problemy z wytypowaniem zwycięzców :)
Starsi koledzy wraz z nauczycielami przygotowali prezentacje multimedialne na temat
Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, a także Niemiec.
Ze względu na możliwości zaprezentowania ich
przy użyciu projektora na dużym ekranie, imprezy
odbyły sie w salach lekcyjnych. Prezentacje te
zawierały zdjęcia miejsc, osób, symboli, a ponadto fragmenty piosenek. Impreza miała jednak
mieć nie tylko edukacyjny charakter, ale i być
dobrą zabawą, dlatego też wszystkim klasom
przydzielono upominki. Gromki śmiech na sali
był najlepszym dowodem na to, że był to dobry
pomysł.
Kinga

W obchody dni języków obcych zostały
zaangażowane wszystkie klasy pierwsze, które
uczestniczyły w konkursach muzycznych, a także

DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO
Po raz drugi w Mechaniku zorganizowano DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO. Jego
celem jest budzenie zainteresowania uczniów
literaturą, techniką pięknego czytania oraz ortografią. W programie zaplanowano więc konkurs ortograficzny - przygotowany przez panie
mgr Iwonę Chwedczuk-Lesiak i mgr Katarzynę Nazaruk, maraton czytania przeprowadzony przez panie wicedyrektor mgr
Jadwigę Węsierską i mgr Agatę Muraszko oraz
montaż poetycki prezentujący życie i twórczość Juliusza Słowackiego zaprezentowany
przez uczniów klas pierwszych przygotowanych przez panie mgr Annę Twardowską i mgr
Małgorzatę Damaszk.
Dzień rozpoczął się ogólnoszkolnym
dyktandem. Po jego sprawdzeniu wyłoniono
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pięciu finalistów. Oto oni: Dorota Synal, Marzena Rosiak, Paulina Daniszewska, Adam
Boniek, Patrycja Kurczaba.
Kolejne trzy lekcje poświęcono na ma-
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raton czytania literatury dziecięcej. Wybór
tekstu do czytania okazał się trafny. Uczniowie
z zainteresowaniem i rozbawieniem słuchali
opowieści
o
przygodach
Mikołajka.

ki Fryderyka Szopena. Najpierw zaprezentowali się uczniowie wyróżnieni za technikę czytania prozy.
Następnie uczniowie klas pierwszych
zaprezentowali montaż poetycki poświecony
życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Do
swojego wystąpienia wykorzystali również
prezentację komputerową.
Emocje wzbudził także finał konkursu
ortograficznego. Zadania konkursowe zainteresowały widzów, a niektóre nawet rozbawiły.
Tak pozytywna reakcja publiczności zachęca
do organizowania. uroczystości w kolejnych
latach.
Rewelacyjna okazała się Paulina Daniszewska, która zwyciężyła w obu on-kursach.
W konkursie ortograficznym dorównała jej
Dorota Synal, zdobywając tyle samo punktów.
Następnie uczniowie klas pierwszych
przedstawili życie i twórczość Juliusza Słowackiego. W montażu poetyckim wykorzystano również prezentację komputerową.
MD

W maratonie wzięły udział następujące klasy:
II m T, IIg ZSZ, IIa T, Iu T, IIId T, IIIe ZSZ.
W każdej klasie wyłoniono jednego finalistę
konkursu pięknego czytania.
Po krótkiej przerwie i ogłoszeniu wyników konkursów przystąpiono do przeprowadzenia finału. Zorganizowano go w Izbie Pamięci. Uczestników przywitały dźwięki muzy-

FOLKLOR UCZNIOWSKI
W trosce o kulturę języka ojczystego
pragniemy promować czystą polszczyznę
i etykę mówienia. Język jest zjawiskiem żywym, stale się zmienia i wskutek tego my
wszyscy, posługujący się tym językiem, stajemy się jego współtwórcami. Zacznijmy od
bardzo niepokojącego zjawiska we współczesnej polszczyźnie, zwłaszcza mówionej, postępującej WULGARYZACJI JĘZYKA.
Wulgaryzm to ordynarne, nieprzyzwoite słowo lub wyrażenie, najczęściej wyrażające negatywne emocje względem czegoś lub
kogoś. Wulgaryzmy odnoszą się przede
wszystkim do sfery fizjologii i seksu, a więc
najbardziej intymnych zachowań, których nie
chcemy upubliczniać i nie chcemy być ich
świadkami u innych osób.

ta, ale na co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno.
,,Język umiera”
Złotą iskrą brzasku, jasnymi wstęgami Świat
się z bezkresnej wyłonił otchłani …
Na dźwięk słowa. Kiedyś stąpałeś ponad jeziora wodami I pękło szklane oko pod twymi stopami
Słowo – ocaleniem. Gdy w labiryncie ulic
i krętych ale i Zagubiony zbłądziłeś w mieście
obcych cieni ...
Słowo – drogą. Słowo – istna potęga. Lecz
niechlubną zasługą jest ludzi, Kalać go tworem, co plami go i brudzi. Kultura słowa …
zraniona. Wulgarne zwroty, przykre wyrazy
Dla ojczystej mowy – bat wymierzający razy.
Język … umrze? Człowieku! Słowa piękne
i żywe przez wieki Zginą naszej pozbawione
opieki.

Uczniowie Mechanika!!! Pielęgnujmy
i szanujmy język rodzimy nie tylko od świę-

Gabriela Ochmańska
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a eufemizmy pozwalają na złagodzenie treści
wypowiedzi oraz na unikanie wulgaryzmów.
G.P: Dlaczego młodzież wyraża swoje emocje w taki sposób?
K.N: Po prostu popisuje się tymi umiejętnościami, pokazując w ten sposób: patrz, potrafię
i nie boję się, i często nie potrafi inaczej. Kiedy
emocje biorą górę i młodzież nie potrafi nad
nimi zapanować, wówczas rzuca kilka przekleństw i złość przechodzi. W naszym potocznym języku przekleństwa wyrażają nieprzyjemne reakcje, takie jak: ból, gniew, irytację
i inne formy dyskomfortu. Młodzież używa
wulgaryzmów, aby jeszcze bardziej pokazać,
jakie przeżywa emocje. Młodzi ludzie używają
ponadto wulgaryzmów, ponieważ są słabi psychicznie i mają kompleksy. Przeklinają, aby
zaistnieć. Myślą, że dzięki temu zdobędą szacunek.
Wiele
osób
przeklina
z przyzwyczajenia.
G.P: Czy będąc nastolatką, używała Pani
wulgaryzmów? Jak Pani sobie teraz z tym
radzi?
K.N: Nie. Jeżeli kiedykolwiek używałam wulgaryzmów, to musiałam być bardzo zdenerwowana, ale to rzadko się zdarzało. W domu
rodzinnym się nie przeklinało, moi rodzice
bardzo dbali o kulturę języka moją i mojego
rodzeństwa. Będąc absolwentką filologii polskiej i nauczycielką języka polskiego, nie wypada mi przeklinać.
G.P: Jak Pani reaguje na używanie wulgaryzmów wśród młodzieży?
K.N: Bardzo mnie to denerwuje. Jeżeli usłyszę
wulgaryzm, zwracam uczniom uwagę. Moim
sposobem na przeklinających na lekcjach jest
zalecanie im przygotowania referatu na temat
kultury języka i zaprezentowanie przed klasą.
Wypowiadając się na ten temat, uświadamiają
również innym potrzebę kulturalnego zachowania. Jeżeli uczeń notorycznie przeklina, to
odnotowuję to w dzienniku, co skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.

Kilka wskazówek dla nas – uczniów Mechanika, jak walczyć z wulgaryzmami:
1.
Staraj się nie używać brzydkich wyrazów.
2.
Nie zwracaj się do kolegi wulgarnymi
słowami, mylisz się, jeżeli myślisz, że w ten
sposób zdobędziesz autorytet w klasie.
3.
Nie akceptuj przeklinania kolegów,
reaguj natychmiast.
4.
Zgodnie z hasłem "zero tolerancji dla
wulgaryzmów", swoje uwagi zgłaszaj do wychowawcy, pedagoga i dyrektora, do rodziców,
szkoła gwarantuje ci poufność – o przypadkach
przeklinania możesz poinformować anonimowo.
5.
Nie przezywaj słabszego kolegi, nie
wyśmiewaj się z czyjegoś nazwiska, bo to są
formy przemocy.
6.
Zastanów się, czy twego zachowania
nie można nazwać agresją słowną, czy chciałbyś, by ktoś zwracał się do ciebie tak samo, jak
ty zwracasz się do kolegi.
7.
Nie przeklinaj, by zwrócić na siebie
czyjąś uwagę.
8.
Nie wyśmiewaj żadnego kolegi, on
wcale nie jest gorszy od ciebie.
9.
Nie stosuj przemocy słownej (przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, obgadywanie, szantażowanie).
10.
Pamiętaj, że nie jesteś skazany na
przemoc słowną, że można ją powstrzymać,
a świat może być lepszy.
„Niechaj to narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”
(Mikołaj Rej z Nagłowie - XVI w.)
Język współczesnej młodzieży ubożeje.
Jednym z wielu powodów jest brak rozwoju
intelektualnego. Często zastępnikami słów są,
niestety, wyrażenia wulgarne. Słownik młodzieży zwęża się z dnia na dzień. Młodzież
wyrażająca się w sposób wulgarny traci szacunek, a mianowicie nie kontroluje potoku słów.

Na temat wulgaryzmów przeprowadziłam również wywiad z panią Justyną Janoszek.

Na temat wulgaryzmów przeprowadziłam wywiad z panią Katarzyną Nazaruk.
Gabriela Pender: Dlaczego warto zastępować wulgaryzm eufemizmem?
Katarzyna Nazaruk: O pewnych rzeczach można mówić w sposób stonowany, szczególnie,
kiedy młodzież chce wyrazić swoje emocje,
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Gabriela Pender: Czy używanie wulgaryzmów świadczy o kulturze człowieka?
Justyna Janoszek: Moim zdaniem świadczy
o braku kultury!!! Wiem, że w obecnych czasach ludzie coraz mniej wagi przykładają do
poprawności językowej i do kultury
4

wypowiedzi. Wulgarne słowa są
coraz bardziej obecne w codziennym życiu, niestety, powoli przestajemy zwracać
uwagę na to, że są niestosowne i rażą. Zaczyna panować „znieczulica”, coraz
mniej osób uważa, że wulgarne słownictwo wpływa negatywnie na wizerunek człowieka. Używanie wulgaryzmów to
brak szacunku do naszego rozmówcy, a przecież każdy człowiek
lubi być szanowany. Pamiętajmy o tym, jak
ważne w kontaktach z ludźmi jest pierwsze
wrażenie. To pierwsza rzecz, jaką się zapamiętuje i ostatnia, jaką się zapomina. Jeżeli ktoś
zapamięta daną osobę jako kogoś, kto nie potrafi rozmawiać w sposób kulturalny, to później niezmiernie trudno będzie to zmienić, wiele można stracić.
G.P.: Co Pani sądzi o używaniu wulgaryzmów w sztuce (wiersze, piosenki)?
J.J.: Moim zdaniem, jeżeli mówimy o sztuce,
to nie możemy mówić o wulgaryzmach! Zadaniem sztuki jest kształtowanie człowieka, jego
osobowości, w pedagogice mówi się o wychowywaniu przez sztukę. Sądzę, że używanie
wulgaryzmów np. w utworach muzycznych ma
duży wpływ na młodzież, wydaje im się, że to
przyzwolenie na używanie przekleństw w życiu codziennym. Młody człowiek zaczyna myśleć, że skoro artysta w ten sposób wyraża
swoje myśli i emocje, to ja też tak mogę…
Młodzież ma swoich idoli, osoby, które chce
naśladować, które są dla niej wzorem, dlatego
uważam,
że
używanie
wulgaryzmów
w piosenkach czy filmach jest złym pomysłem.
To zwyczajnie promocja agresji i tylko my
sami możemy to zmienić, nie słuchając i nie
kupując wytworów takiej „sztuki”.
G.P.: Czy używanie niewłaściwego słownictwa przez młodych ludzi to wynik
zaniedbania rodziców?
J.J.: Jest w tym stwierdzeniu sporo racji. Jeżeli
w domu dorośli nie zwracają uwagi na to,
w jaki sposób młody człowiek się odzywa, to
dają mu jasny sygnał, że to nic złego. Z drugiej
jednak strony sporo młodych ludzi ma „dwie
twarze”, jeżeli chodzi o używanie wulgaryzmów. W domu, w życiu prywatnym, nie
klina, ale w momencie, kiedy znajdą się
w towarzystwie znajomych, częstotliwość
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brzydkich słów znacząco wzrasta. Bardzo
często słyszę od uczniów, że przeklinanie
to pewna forma tzw. szpanowania.
W towarzystwie młodemu człowiekowi
wydaje się, że im więcej użyje słów
wulgarnych, tym bardziej ocena jego
osoby wzrośnie w oczach rówieśników.
To błędne przekonanie, każdy kreuje
swój wizerunek, stara się, aby był jak
bardziej pozytywny, a trzeba pamiętać, że
używanie wulgaryzmów bardzo łatwo
wchodzi w nawyk, który później bardzo
no jest zwalczyć. W życiu zawodowym 99%
pracodawców nie zaakceptuje pracownika,
który nie będzie dbał o kulturę wypowiedzi.
W końcu pracownik to żywa reklama firmy,
a ludzie jako klienci cenią sobie miejsca, gdzie
są traktowani z szacunkiem, kulturą i sympatią.
G.P.: Czy w regulaminie szkolnym jest zapis
o karach za używanie niecenzuralnych
słów?
J.J.: Tak, taki zapis jest w naszym Statucie
i Kodeksie Ucznia. Uczniowie, którzy używają
słów wulgarnych, mogą być ukarani naganą
wychowawcy, dyrektora czy też zakazem
udziału we wszystkich imprezach szkolnych,
np. w wycieczkach, wyjściach. Każdy przypadek zawsze jest rozpatrywany indywidualnie.
G.P.: Jak będziemy walczyć o „normalne”
słownictwo wśród młodzieży naszej szkoły?
J.J.: To wszystko zależy od nastawienia samych uczniów, od zmiany myślenia
o wulgaryzmach. Zacznijmy w „Mechaniku”
zwracać uwagę na to, w jaki sposób mówimy,
jak się do siebie odzywamy! Myślę, że zeszłoroczna akcja „STOP wulgaryzmom” zwróciła
uwagę na to, że coraz więcej tych brzydkich
słów pojawia się w zwyczajnych rozmowach.
Bardzo ciekawe były hasła i wierszyki, które
wymyślaliście, żeby promować kulturalne
słownictwo. W tym roku Samorząd Uczniowski również zadbał o plakaty z trafnymi hasłami zachęcającymi do zmiany złych nawyków,
wiem również, że tegoroczny Dzień Języka
Polskiego poruszał tę tematykę. Uważam, że
bez żadnych specjalnych akcji każdy członek
naszej społeczności szkolnej powinien pamiętać o tym, że codziennie musimy dbać o kulturę i codziennie odnosić się do siebie z szacunkiem, asertywnie, a nie agresywnie.
Gabriela Pender
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SIOSTRA MOJEJ SIOSTRY
Z inicjatywy uczennicy naszej szkoły,
Alicji Mańczak, kilkanaście klas obejrzało
w marcu spektakl przygotowany przez Młodzieżowy
Teatr
Pivetta.
Reżyserem
i pomysłodawcą scenografii jest Wiesław Dawidczyk. Obsada przedstawia się następująco:
Kinga – Alicja Mańczak, Justyna – Małgorzata Sokołowska, Siostra – Kamelia Kowalska,
Doktor Brock – Łukasz Makowski.

gram psychoedukacji. Uczestniczyliśmy również raz w roku w tygodniowych warsztatach
teatralnych kończących się premierą. No i tak
trafiłam do pana Wiesława Dawidczyka – mojego obecnego reżysera.
Czy przeżywasz te same emocje, które przeżywa odtwarzana przez ciebie postać?
Kiedy buduję postać, którą mam zagrać, najpierw staram się ją poznać. Myślę, kim ona
jest, co czuje, co lubi, a czego nie. Przeżywanie
tych samych emocji jest nieuniknione. Wychodząc na scenę, próbuję nie myśleć, co mam za
chwilę zrobić, co powiedzieć, tylko reagować
na to, co się akurat dzieje. Zastanawiam się, co
dana postać, w tym przypadku Kinga, zrobiłaby w danej sytuacji, co często nie jest zapisane
w scenariuszu.
Jak to jest z tremą? Czy jest ona za każdym
razem taka sama, czy też maleje w miarę
wystawienia tego samego przedstawienia?
Trema jest zawsze. Różni się tylko nasileniem.
Podczas premiery lub gdy na widowni siedzi
osoba, przed którą chciałabym wypaść wyjątkowo dobrze, trema jest większa, bo chcę zagrać lepiej niż zwykle. Nerwy „sięgają zenitu”,
ale to taki „pozytywny kopniak” do działania.
Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek zapomnieć
tekstu?
Jasne, że tak! Sęk w tym, żeby widz się nie
zorientował, że coś jest nie tak, jak być powinno.
Czy planujesz dalsze kształcenie w kierunku
aktorskim, czy występy traktujesz tylko jako zabawę?
Jest to przede wszystkim zabawa, choć nie
ukrywam, że jeszcze nie tak dawno myślałam,
żeby zrobić coś więcej. Najpierw przyszły mi
myśli o liceum aktorskim, potem studium,
szkoła wyższa… Jednak tak naprawdę to czas
pokaże, czy marzenia się spełnią. Wiele z nich
już uległo pewnej modyfikacji, inne zostaną
takie same, jeszcze inne nigdy nie ujrzą światła
dziennego. Zobaczymy, co będzie, w tym momencie trzymam mocno to, co mam i nie uciekam myślami za bardzo w przyszłość.
Jaka jest twoja wymarzona rola?
Szczerze, nie zastanawiałam się nigdy nad tym,
ale z pewnością będąca wyzwaniem, trochę
sprzeczna z moim charakterem, stawiająca
wiele pytań… Na pewno wymagająca dużo
pracy.

Spektakl „Siostra mojej siostry” Małgorzaty Mroczkowskiej przedstawia perypetie
dwóch sióstr i opiekującego się nimi lekarza.
Jesteśmy świadkami kłótni kobiet o kota…, ale
cała ta sytuacja ma ukryte znaczenie. Każda
z sióstr posądza drugą o to, że zwariowała.
Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy
pojawia się lekarz. Okazuje się on kluczem do
rozwikłania zagadki…
Znakomicie odtwarzający swoje role uczniowie ze Słupska wprowadzają nas w grę psychologiczną pełną niespodziewanych zwrotów
akcji, do końca trzymającą widza w napięciu.
Sztuka, którą odegrali młodzi aktorzy, jest ukoronowaniem ich osiągnięć i dowodem ich
uzdolnień. Przygotowany przez nich spektakl
jest naprawdę godny polecenia każdemu, niezależnie od wieku.
ROZMOWA Z ALICJĄ MAŃCZAK,
UCZENNICĄ ZSP NR 4 W SŁUPSKU, ODTWÓRCZYNIĄ JEDNEJ Z GŁÓWNYCH
RÓL W SPEKTAKLU „SIOSTRA MOJEJ
SIOSTRY”.
Jak zaczęła się twoja przygoda z aktorstwem?
Moja przygoda z teatrem zaczęła się w gimnazjum. Byłam w klasie, która realizowała proP
PA
AR
RA
AD
DA
A rok 2009/2010, numer 4

6

menty kostiumów, hałas w garderobie bardzo
dekoncentrują.
Czy masz jakieś inne zainteresowania poza
aktorstwem?
Tak! Całym serduchem kocham Indie… Muzykę, kulturę, zwyczaje, kolory, zapachy, smaki… Wszystko, co jest z tym krajem związane,
kręci mnie strasznie… i lubię się otaczać różnymi przedmiotami związanymi z tym cudownym krajem. To są moje klimaty. Znajomi czasem mówią, że mam obsesję. Może i tak, trudno.

Czy długo przygotowywałaś się do roli?
Domyślam się, że chodzi ci o rolę Kingi
w spektaklu „Siostra mojej siostry”. Zależy, co
masz na myśli, mówiąc „przygotowywałaś
się”. Jeżeli chodzi o próby, to tak mniej więcej
cztery miesiące. Jeżeli chodzi o naukę tekstu,
to raczej nie umiem uczyć się go w domu. Zazwyczaj przyswajam go na próbach. Nie jest to
trudne, gdy powtarzasz daną scenę po raz któryś tam. Ważne jest też dla mnie kilka minut
spokoju przed samym spektaklem. Muszę się
wtedy trochę uspokoić, wyciszyć, by spokojnie
móc „stać się” Kingą. Cała bieganina przed
występem, malowanie się, „fruwające” ele-

Wywiad z Alicją Mańczak przeprowadził Jacek Kiewro.

65. rocznica mordu przymusowych pracowników
Marzec 1945 roku, Słupsk - hitlerowski
podobóz Schliepgrund 2, gdzie od 1941 roku
zgromadzono większość pracowników rozsianych
do tej pory na terenie całego miasta, komendantem obozu był Rudolf Hagemeister. Kilka dni
przed dniem 7 marca Niemcy aresztowali kilkanaście osób wśród robotników przymusowych. Po
południu 7 marca, po godzinie 15 wszyscy zostali
przeprowadzeni w pobliże drogi Słupsk – Krępa.
Piętnastu z nich zabito strzałem w tył głowy. Jeden został zakopany żywcem po postrzale w prawe płuco. U kolejnych czterech stwierdzono po
wojnie (w wyniku ekshumacji), że przyczyną
śmierci było rozległe złamanie kości czaszki spowodowane uderzeniem twardym i tępym przedmiotem. Dwie kolejne ofiary zmarły od strzałów
w inne części ciała. W tym roku przypadła 65.
rocznica tego wydarzenia.
W związku z tym dnia 8 marca w Lasku
Południowym odbyła się uroczystość poświęcona
pamięci tragicznie zmarłych robotników. Na miejsce przybyły delegacje z wszystkich słupskich

8 marca obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Kobiet, jeszcze jakiś czas temu było to
święto państwowe, hucznie obchodzone
w całym kraju, lecz w 1993 roku państwowy
charakter tego święta został zniesiony przez
rząd kobiety - Hanny Suchockiej.
Dokładne ustalenie genezy Dnia Kobiet
jest o tyle trudne, że różne źródła podają różne
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szkół z pocztami sztandarowymi, harcerze oraz
przedstawiciele władz miejskich. Zgromadzeni,
wśród których byli uczniowie klasy I l T wraz
z panem Piotrem Grzebieniakiem, uczestniczyli
w uroczystym apelu, który rozpoczął się
waniem hymnu narodowego. Jesteśmy dumni, że
przez uczestnictwo w tej uroczystości mogliśmy
upamiętnić ofiary zbrodni i oddać im hołd – powiedziała jedna z uczestniczek.
Kinga

wersje. Jedno jest pewne, powstanie tego święta związane jest z walką kobiet o swoje prawa
społeczne. Już w 1857 roku w Nowym Jorku
odbył się strajk kobiet żądających zrównania
ich praw i zarobków z prawami i zarobkami
mężczyzn. W marcu 1913 roku w Petersburgu
zastrajkowały po raz pierwszy rosyjskie kobiety i od 1917 roku w marcu odbywały się ma7

sowe strajki kobiet. Inna wersja głosi, że Dzień
Kobiet
obchodzony
jest
w związku
z marcowym wystąpieniem jednego z posłów
w brytyjskim parlamencie, w którym domagał
się on większych praw dla kobiet. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można również obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia.
Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego

Wiersz na Dzień Kobiet
Święto Kobiet M.Maleńczuka.
W tym dniu nieistniejącym święta kobiet
A jednak właśnie ten dzień sie pamięta
Doprawdy składam tę wiązankę tobie
Z wyrzutów sumienia
Niechże na gorsze nic już nigdy się nie zmieni
I nikt nie każe ci być twardą i bez wad
Miej zawsze dużo dobrych rzeczy do jedzenia
Bezpieczny własny świat
Cóż jeszcze tylko bukiet szczerych chęci
Co nie jest więcej wart niż ćwiartka w bramie
Niech nic juz nigdy złego się nie święci
Święte niech - święci się
Nie telep się samotnie w czterech ścianach
W każdy odgłos się nie wsłuchuj jak ten pies
Niech tylko słońce w twoje okno skośnie wpada
Nie tylko ciągle deszcz

roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji
tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.
Jeżeli chodzi o zwyczaje w tym dniu, to
ogólnie przyjęto, iż paniom wręcza się kwiaty
i podarunki oraz składa się życzenia.
Ciekawostki:
W Rosji Dzień Kobiet, czyli 8 marca, jest
dniem wolnym od pracy.
16 grudnia 1977 roku Zgromadzenie Narodowe ONZ rezolucją 32/142 wezwało wszystkie
kraje do obchodów "Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie". Rok 1975 był ogłoszony przez
ONZ - "Międzynarodowym Rokiem Kobiet",
a w latach 1976-1985 obchodziliśmy "Dekadę
na Rzecz Kobiet".
25 listopada obchodzimy "Międzynarodowy
Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet"
proklamowany również przez ONZ
Dzień Kobiet w Mechaniku
W tym roku 8 marca w naszej szkole został
uczczony w wyjątkowy sposób, ponieważ nasze szkolne progi przekracza coraz większa
liczba dziewcząt. Naszym solenizantkom życzenia osobiście złożyła dyrekcja szkoły,
a także Samorząd Uczniowski. Nie zapomniano oczywiście o kwiatku dla każdej z pań oraz
słodkiej przyjemności. Zorganizowany został
również „mini seans filmowy”. Dla każdej
z pań była to naprawdę miła niespodzianka.
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A życie twoje niechże będzie żywe
I pełne miłych żywych niespodzianek
I nie bierz dobrych monet za fałszywe
Mimo że mimo że
Ubieraj sie w kolory - nie na czarno
I niech telefon dzwoni bodaj cały dzień
I nie trać wiary - niech na twoją przyszłość całą
Nie padnie nigdy cień
W tym dniu nieistniejącym święta kobiet...
Życzenia na Dzień Kobiet
Wszystkim Paniom w dniu ich święta życzymy
wszystkiego dobrego, mniej zmartwień i więcej
słońca na co dzień.
A.N.A
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DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W „MECHANIKU”
10 marca 2010r. odbył się Dzień Przedsiębiorczości. Uczniowie „Mechanika” zaangażowali się w tę akcję już po raz czwarty.
W ostatnim roku szkolnym w Dniu Przedsiębiorczości w całym kraju wzięło udział blisko
42 tysiące uczniów z 613 szkół oraz 18 tysięcy
firm i instytucji. W bieżącym roku szkolnym
w naszej szkole w tym przedsięwzięciu wzięło
udział 68 uczniów z klas trzecich technikum.
Podczas tego dnia uczniowie poznawali pracę
na różnych stanowiskach aż w 43 firmach.
Jaka jest idea Dnia Przedsiębiorczości?
Jest to program jednodniowych praktyk dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie
tych kilku godzin uczestnicy mają możliwość
poznania specyfiki wybranego przez siebie
zawodu oraz zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania swojego wymarzonego zawodu.
W waszej opinii jeden dzień takiego
doświadczenia to za mało. Wielu uczniów
podkreślało, że chcieliby częściej korzystać
z takiej możliwości zdobywania praktyki zawodowej. Oto kilka wypowiedzi uczniów:
„Mój Dzień Przedsiębiorczości minął pozytywnie. Nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy
oraz poznałem nowych ludzi. Przekonałem się,
iż wykształcenie jest bardzo potrzebne.”- Bartek P.

praca na różnych stanowiskach, chociaż uważam, że jeden dzień to za mało. Można poznać
naszych potencjalnych pracodawców i nauczyć
się, jak być przedsiębiorczym.”- Adrian A.
„Pomysł Dnia Przedsiębiorczości uważam za
bardzo dobry. Jest on szansą na nabycie bezcennej wiedzy i doświadczenia oraz poznania
ludzi z branży.”- Piotr A.
Również potencjalni pracodawcy mają
pozytywne zdanie o Dniu Przedsiębiorczości:
„Idea Dnia Przedsiębiorczości to doskonały
sposób dla uczniów na nawiązanie kontaktów
z lokalnymi pracodawcami. Uczniowie mają
możliwość wykorzystania swojej wiedzy
i umiejętności
zdobytych
w
szkole
w codziennym „szarym” dniu na stanowisku
pracy. Niektórzy uczniowie stwierdzili, że sama praktyka zawodowa to za mało, warto zdobywać doświadczenie zawodowe w zwyczajnym zakładzie pracy, nie tylko w warsztatach
szkolnych”- Dariusz Diakowski, mechanik „Firma Usługowa Dariusz i Renata Diakowscy
w Słupsku”.
„Uważam, że umożliwienie uczniom udziału
w takiej inicjatywie jak Dzień Przedsiębiorczości to bardzo słuszny pomysł. Każdy
z uczestników może poznać zawód, który
chciałby wykonywać. Przed podjęciem ostatecznej decyzji wyboru zawodu ma szanse na
zweryfikowanie swoich wyobrażeń z rzeczywistością. Uczniowie byli zainteresowani, jakimi predyspozycjami powinien wykazać się
potencjalny strażak oraz jakie przywileje mu
przysługują. Z dużą ciekawością obejrzeli
sprzęt gaśniczy i wozy bojowe. Myślę, że kilku
z nich dzięki temu podjęło już decyzję o wyborze zawodu i wstąpieniu do straży pożarnej.”Andrzej Macedoński: kierowca - ratownik,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku.
Mam nadzieję, że wielu uczniów
sprawdziło swoje możliwości i predyspozycje
zawodowe i upewniło się, że wybór zawodu
był słuszny. Cieszę się, że uczniowie nawiązali
kontakty
z potencjalnymi
pracodawcami,
udział w tym dniu to cenny punkt w życiorysie.
szkolny koordynator programu –
Justyna Janoszek

„Podczas DP nauczyłem się wielu rzeczy: wystawiania faktur VAT, sposobów rozmawiania
z klientem w warsztacie samochodowym,
przyjmowania samochodu i oddawania go
klientowi po zakończonej pracy.”- Arek D.
„Dzień Przedsiębiorczości to bardzo dobra
inicjatywa, mogliśmy zobaczyć, jak wygląda
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WITANIE WIOSNY
Stasiejko, Monika Szczepkowska, Justyna
Grzebieniak-Lupa, Piotr Grzebieniak.
Następnie odbył się konkurs wiedzy
o Mechaniku, w którym uczestniczyli pierwszoklasiści. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią szkoły i jej patronem
inżynierem Tadeuszem Tańskim oraz udział
w świetnej zabawie. W finałowej rywalizacji
wzięło udział pięć osób. Pytania konkursowe
dotyczyły historii szkoły i jej patrona oraz poprawnej
polszczyzny.
Poziom
wiedzy
ników był wyrównany. Wszyscy fina-liści
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Finaliści konkursu. Od lewej: Krzysztof
ła, Katarzyna Stanik, Magda Has.

W tym roku witaliśmy wiosnę 19 marca.
W ramach imprezy przygotowano:
 - wręczanie nauczycielom „Tadzików”,
czyli wyróżnień w różnych kategoriach,
 - finał wewnątrzszkolnego konkursu pod
hasłem Mechanik wczoraj i dziś,
 - symboliczne topienie „Marzanny”,
 - wokalne występy uczennic klas I i II.
Uroczystość rozpoczęła się wokalnymi występami uczennic i wręczeniem nauczycielom
„Tadzików”.

Zdjęcie przedstawia nauczycieli Mechanika
nagrodzonych przez uczniów „Tadzikami”. Od
lewej: wicedyrektor Leszek Forysiak, dyrektor
Tadeusz Pacholczyk, Ryszard Ograbek, Łukasz
Schulc, Igor Kuc-Mikłaszewicz, Anna Wróblewska, Marcin Ślufarski, Iwona ChwedczukLesiak, Dorota Piegat-Hedeszyńska, ksiądz

Kończąc uroczystość, pożegnano się z zimą.
Zrobiono to bardzo stanowczo – Marzannę,
czyli LASKĘ MECHANIKA, rozstrzelano
i rozerwano na strzępy. Zima już do nas na
pewno nie powróci!
Krzysztof Wrzała

Wielkanocne śniadanie
Już po raz czwarty Ośrodek SzkolnoWychowawczy zorganizował dla ludzi bezdomnych i samotnych śniadanie wielkanocne,
które odbyło się 27 marca. W przygotowaniach
do świątecznego spotkania pomogli wolontariusze z naszej szkoły oraz harcerze. Stoły,
przyszykowane na ponad tysiąc osób, były
zastawione różnymi przekąskami i ciepłymi
potrawami, a udekorowana sala oddawała klimat świąteczny. Najbardziej smakował gorący
żurek. Śniadanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, którą odmówił ksiądz z parafii św. Jacka wraz ze zgromadzonymi gośćmi. Nie zabraP
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kło też orkiestry, która tworzyła szczególny
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nastrój podczas spożywania posiłku. Dla najmłodszych przygotowane zostały drobne upominki w postaci słodyczy i pluszowych misi.
W tym roku było znacznie skromniej
niż w latach ubiegłych. Jak tłumaczy Lidia
Matuszewska, prezes Caritasu przy parafii św.
Jacka, mało brakowało, by śniadanie, które
stało się już pewną tradycją miasta, w tym roku
w ogóle nie doszło do skutku. Na szczęście
jednak, dzięki uporowi i ogromnemu zaangażowaniu osób przygotowujących tę imprezę,
udało się zorganizować wszystko na czas. Wolontariusze bardzo się starali, by wszystko było
dopięte na ostatni guzik.  Widząc uśmiech na
twarzach i błysk w oczach tych ludzi, czuli się
spełnieni. Towarzyszyli im przy poczęstunku,

rozmawiali z nimi i niejed-nokrotnie podtrzymywali ich na duchu.
- Bardzo mi się podobało. Lubię pomagać potrzebującym, dlatego chętnie przychodzę na
takie uroczystości. Czuję się spełniona i jestem
dumna z tego, że chociaż w taki sposób mogę
pomóc. – mówi Ania, jedna z wolontariuszek.

Od tego numeru na łamach PARADY
będzie ukazywał
się Kącik wyczesanych,
prowadzony przez
Gabrielę Pender
i Marzenę Rosiak
z klasy 1vT.
Artykuły w Kąciku wyczesanych będą
miały charakter dydaktyczny, zabawny

i interesujący. Będzie można w nim znaleźć
między innymi: porady fryzjerskie, trendy
w modzie, opisy chorób skórnych i zalecenia
do pielęgnacji włosów w danym okresie oraz
wiele innych ciekawostek.
Znakiem rozpoznawczym Kącika wyczesanych
będzie logo znajdujące się w nagłówku.

- Ludzie byli bardzo mili i docenili wysiłek, jaki
włożyliśmy w to, by dobrze się czuli, siedząc
i spożywając posiłek. - dodaje Bartek (harcerz).
Następna akcja jest już zapowiedziana na grudzień. Będzie to spotkanie wigilijne.
Kasia

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO CZYTANIA ARTYKUŁÓW Z NOWEJ DZIEDZINY!!!
W dzisiejszym numerze Kącika wyczesanych przedstawione zostaną porady dotyczące pielęgnacji włosów
w zależności od ich rodzaju oraz używania
preparatów dla danego stanu włosa.
Pielęgnacja włosów przetłuszczających się
Przetłuszczone włosy wyglądają bardzo
niechlujnie, często wydzielają
nieprzyjemny zapach, mają
tendencję do łupieżu. Pielęgnacja włosów tłustych powinna polegać na stosowaniu
wysokiej jakości kosmetyków
do włosów, których celem jest
normalizacja procesu wydzielania łoju! Włosy tłuste dobrze
znoszą zabiegi fryzjerskie (np.
farbowanie).Dobrą odżywką
do włosów przetłuszczających
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się może być preparat z firmy ZIAJA lub
NIVEA.
Pielęgnacja włosów farbowanych
Podczas gorącego lata koniecznie ochraniaj
swoje włosy kapeluszem,
a także stosuj kosmetyki
z filtrami anty UV. Jeśli
uwielbiasz chodzić na
basen, zawsze dokładnie
zabezpieczaj swoje włosy
czepkiem,
szczególnie
jeśli jesteś farbowaną
blondynką – znane są
przypadku zmiany pięknego blond koloru na
niezbyt efektowny zielony (tak działa silnie chlorowana woda!). W zimie
koniecznie nawilżaj powietrze w mieszkaniu.
11

Do włosów farbowanych bądź suchych można
stosować odżywkę firmy SUBRINA.

CIEKAWOSTKA

Pielęgnacja włosów rozjaśnianych

Dobry szampon do włosów powinien
w delikatny, aczkolwiek skuteczny sposób
oczyszczać włosy i skórę głowy. Pamiętaj, aby
wybierać szampony na bazie łagodnych
składników. Świetnie działają produkty na
bazie naturalnych wyciągów ziołowych.
Idealne do pielęgnacji włosów zioła:

Włosy rozjaśniane potrzebują środków
intensywnie odnawiających uszkodzoną osłonkę, a także dodatkowego nawilżenia, zmiękczenia i ochrony.
Specjalny kompleks pielęgnacyjny do włosów
rozjaśnianych nadaje włosom
miękkość i uelastycznia je.
Mieszanka tych składników
została
opracowana
pod
tem specyficznej pielę gna-cji,
a ponadto pod uwagę brano
także
inne
wymagania
cyjne osób rozjaśniających
włosy.

szałwia – do włosów tłustych,
siemię lniane – do włosów suchych i farbowanych,
rumianek – do włosów blond, cienkich
i delikatnych,
kora wierzby – do włosów z łupieżem.
Gabriela Pender, Marzena Rosiak

Dobrą odżywką dla tego typu
włosów jest odżywka z firmy
DOVE.

Fakty i mity o narkotykach
Statystycy zbadali też częstość
używania narkotyków wśród
różnych grup wiekowych, różnice między ludźmi od 15 do
24 lat, a tymi po "40" były
znacznie mniejsze. Wniosek?
Jeśli boisz się uzależnić, lepiej
się ożeń …i postaraj się
o dziecko - ojcostwo też osłabia chęć zmian świadomości.
5. Narkotyki są łatwo dostępne

1. Joint jest zdrowszy niż papieros
To jest fałsz!
Badanie wykazało, że po wypaleniu jednego jointa drugi ma tak
niekorzystny wpływ na drogi oddechowe, jak pięć papierosów.
2. Mężczyźni częściej biorą narkotyki
To jest prawda!
Prawie trzy razy więcej facetów
paliło jointy, pięć razy więcej
spróbowało LSD, trzy razy więcej kokainę.
Być może dlatego, że kobiety gorzej znoszą
uzależnienie i silniej doświadczają jego skutków w sferze psychiki, zdrowia, a także w relacjach społecznych, np. w pracy.
3. Jedna kreska i już po Tobie
To jest prawda!
"Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z kokainą, myśli, że to będzie tylko okazjonalne branie. Moment krytyczny, czyli przejście od rekreacji do nałogu, przychodzi, gdy wzrasta
tolerancja". Na tym etapie zostają już tylko
dwa wyjścia - albo zrezygnujesz, albo zaczniesz zwiększać dawkę.
4. Małżeństwo chroni przed nałogiem
To jest prawda!
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To jest fałsz!
To tylko mit. Oczywiście, w niektórych środowiskach nie ma żadnego problemu ze znalezieniem dostawcy, jednak aż 70% badanych
Polaków przyznało, że zdobycie narkotyków
jest trudne, bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Najłatwiej jest zdobyć leki uspokajające
lub nasenne, najtrudniej - crack i heroinę.

Narkotyki i prawo
Powinieneś wiedzieć, że:
posiadanie narkotyków zagrożone jest karą
więzienia do lat 3,
posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą więzienia do lat 5
i grzywną,
produkcja narkotyków zagrożona jest karą
więzienia do lat 3. W przypadku produkcji
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znacznej ilości narkotyków przestępstwo
zagrożone jest grzywną i karą więzienia na
czas nie krótszy niż lat 3,
handel narkotykami zagrożony jest karą
więzienia do lat 10,
udzielanie lub nakłanianie do użycia narkotyków zagrożone jest karą więzienia do lat
5.
Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr
179 , poz. 1485)

Na temat narkotyków przeprowadziłam wywiad z panią Żanetą Obolewicz.
Gabriela Pender: Co jest przyczyną brania
narkotyków przez młodzież?
Żaneta Obolewicz: Najczęściej młodzież sięga
po narkotyki z ciekawości i okazji do „wzięcia”, przy braku możliwości interesującego
spędzenia wolnego czasu albo chęci zaimponowania innym. Kolejnym powodem jest aspiracja do dorosłości lub próba robienia dorosłym na złość bądź z chęci przynależności do
grupy lub na skutek wystąpienia trudności
w pokonywaniu stawionych poprzeczek.
G.P: Jaki wpływ mają rodzice na nałóg
dziecka?
Ż.O: Myślę, że ogromny. Jeżeli w porę zorientują się, że ich dziecko eksperymentuje
z narkotykami, to jest duża szansa na sukces.
Przede wszystkim powinni rozpocząć od rozmowy z dzieckiem, w czasie której należy mu
uświadomić, że substancje psychoaktywne
uzależniają. Należy również zgłosić problem
do odpowiedniej palcówki, by rozpoczęła się
terapia psychologiczna. Ważne jest także budo-

PORADA
Kolega/koleżanka bierze narkotyki. Chcę pomóc, ale nie wiem jak.
Osobie, która bierze narkotyki, może pomóc
tylko specjalista zajmujący się leczeniem uzależnień i ścisła kooperacja z rodziną i przyjaciółmi. Dlatego, jeśli ktoś z Twojego otoczenia
ma problem z narkotykami, pierwszą rzeczą,
jaką należy zrobić, jest zawiadomienie rodziców. Informując ich o problemie dziecka, warto od razu podać możliwe drogi działania,
przekazać listę placówek, zajmujących się leczeniem uzależnień, ulotki dotyczące danego
narkotyku i skutków jego
zażywania, listę placówek
skupiających rodziny osób
uzależnionych i służących
pomocom nie tylko osobom uzależnionym, ale
właśnie przede wszystkim
ich rodzinom. Warto też
pamiętać, że jedna osoba
uzależniona jest w stanie
zarazić narkomanią 10
osób w ciągu jednego roku. Tym zarażonym
możesz też być Ty.
Chcę się leczyć. Co mam robić?
Choć narkotyki są różne, droga wychodzenia
z nałogu jest w zasadzie tylko jedna: terapia.
Dlatego każdy, kto chce rzucić narkotyki od
trawy, przez amfetaminę, a na heroinie kończąc, musi udać się do specjalistów zajmujących się leczeniem uzależnień. Lista placówek
zajmujących się taką pomocą jest dostępna na
stronach internetowych.
„Narkotyki zabierają w radosnym otępieniu
człowieczeństwo, skalę przeżyć, rytm dnia i
nocy”
„Pamiętnik narkomanki”
Barbara Rosiek
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wanie dobrej samooceny swojego dziecka, aby
znało swoją wartość i nie uważało, że akceptację
rówieśników trzeba zdobyć za wszelką cenę.

G.P: Jak możemy rozpoznać, że nastolatek
bierze narkotyki?
Ż.O: Przede wszystkim trzeba go uważnie obserwować. Zaniepokoić powinny wszelkie
zmiany zachowania. Nie jest normalne, jeśli
dziecko do tej pory otwarte i towarzyskie staje
się nagle tajemnicze i zamknięte w sobie. Nagle dotychczasowe zajęcia i hobby przestają
cieszyć, a dawni koledzy i koleżanki zostają
odsunięci na dalszy plan. Za to pojawiają się –
nie wiadomo skąd – nowi przyjaciele. Dziecko,
które do tej pory miało dobry kontakt z rodzicami, nagle ma tajemnice, telefony, których
nikt nie powinien słyszeć, częściej zamyka się
we własnym pokoju, znika bez zapowiedzi.
Młody człowiek, do tej pory posłuszny, zaczyna się buntować, miewa napady złości i częste
wahania nastrojów. Zaniepokoić powinno znalezienie starannie ukrytych tabletek, proszków,
klejów, przypalonych kawałków srebrnej foli
czy fajek.
G.P: Co to są narkotyki miękkie i twarde?
Ż.O: Moje stanowisko jest takie, że każdy narkotyk powoduje uzależnienie. Jedne mają
mniejszy potencjał uzależniający, inne większy, ale uzależniają wszystkie.
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zaburzenia świadomości, nadmierna senność,
apatia – to jedne z najczęstszych objawów
przewlekłego uzależnienia.
G.P: Jak działają narkotyki na psychikę
człowieka?
Ż.O: Na pewno początkowo odprężają, relaksują, wywołują euforię. Jednak stan ten ulega
zmianie, gdy przyjmowanie staje się regularne,
a potem przymusowe. Pojawiają się stany apatii, przygnębienia, depresji, myśli samobójczych. Człowiek czuje się niewolnikiem własnych myśli.
G.P: Co to są sterydy? Jakie mają działanie?
Ż.O: To środki anaboliczne, które zażywane
przez dłuższy czas i łączone z ćwiczeniami
przyśpieszają rozwój umięśnienia i wytrzymałość. Wywołują dużą ilość działań niepożądanych, takich jak: trądzik, łysienie, szorstkość
skóry, nadmierne owłosienie ciała, impotencje,
agresje, uczucie depresji i wiele innych czynników.
G.P: Co to jest pigułka gwałtu?
Ż.O: Jedną z podstawowych potrzeb człowieka
jest potrzeba miłości. Najintensywniej objawia
się w okresie młodości. Niektórzy jednak mają
problemy z nawiązywaniem kontaktów i sięgają po narkotyki, aby dodać sobie odwagi. Taka
przygoda może mieć fatalne i nieodwracalne
skutki. Jedną
z substancji,
po którą sięga
młodzież, jest
właśnie pigułka
gwałtu.
Powoduje ona
uczucie euforii
i oszołomienia.
Często występują zawroty i bóle głowy czy nudności
i wymioty.
G.P: W jakich sytuacjach przestępcy używają pigułek gwałtu?
Ż.O: Najczęściej odbywa się to na dyskotekach, imprezach towarzyskich, na których są
nam oferowane świetna zabawa, odprężenie,
relaks. Dlatego należy unikać takich imprez
i stanowczo odrzucać takie propozycje.
G.P: Co należy zrobić, aby nie paść ofiarą
„randkowego gwałciciela”?
Ż.O: Przede wszystkim należy przestrzegać
kilku prostych zasad bezpieczeństwa. Podstawową jest pilnowanie swojego napoju. W za-

G.P: Jakie są dodatkowe zagrożenia, jeśli
przyjmujemy narkotyki drogą dożylna?
Ż.O: Przy niezachowaniu zasad sterylności
może dojść do zakażenia miejsca wkłucia,
a bakterie drogą krwi mogą spowodować zakażenie całego organizmu – czyli sepsę. Ponadto
osoby nadużywające narkotyki stosują wspólne
igły i strzykawki, przez co nierzadkie są zarażenia wirusem HIV. To jedno z najpoważniejszych następstw narkomanii. Nawet jeżeli
człowiek poradzi sobie z problemem narkomanii, to zakażenie HIV i tak jest wyrokiem
śmierci, który dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny można jedynie odsunąć w czasie.
G.P: Które z narkotyków są najbardziej
znane wśród młodzieży?
Ż.O: Z pewnością najbardziej popularna jest
marihuana, która pozornie powoduje nadmierną gadatliwość, wesołość. Po wypaleniu marihuany zazwyczaj nastrój jest podwyższony, a
nawet euforyczny. Człowiek ma zazwyczaj
poczucie, że nagle widzi wszystko jaśniej i
rozumie sens życia, przez co staje się wielomówny, a także chętny do filozoficznych dyskusji.
G.P: Są narkotyki, które dobrze wpływają
na pamięć?
Ż.O: Wiele osób sądzi, że amfetamina ma takie
skutki, co jest nieprawdą. Jest to narkotyk o
działaniu psychostymulującym, tzn. pobudza
„ciało i umysł”. Można powiedzieć, że
usprawnia naukę, ale bardzo krótkotrwale i nie
bez efektów ubocznych, które potrafią być bardzo groźne. Może warto przysiąść nad książką
dzień wcześniej bez „dopalacza”, niż narażać
swoje zdrowie, a nawet życie. Czym jest odrobina więcej wysiłku w porównaniu ze zdrowiem fizycznym czy psychicznym?
G.P: Jakie pojawiają się zmiany po długotrwałym „braniu”?
Ż.O: Działanie narkotyków na organizm jest
ogólnoustrojowe, co sprawia, że pojawiają się
objawy ogólne, takie jak osłabienie czy omdlenia. Występują nudności, wymioty, zmiana
rytmu wypróżnień. Narkotyki wpływają niekorzystnie na układ odpornościowy, co sprawia,
że osoba chora częściej zapada na infekcje.
Mogą się także pojawić skoki ciśnienia i temperatury. Może się pogorszyć stan uzębienia.
Zdarzają się też bóle różnych części ciała. Zauważalna jest ponadto utrata apetytu. Pojawiają
się również zaburzenia natury psychicznej,
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mieszaniu na imprezie nie zawsze jest to łatwe,
dlatego warto wybierać się do klubu
w towarzystwie zaufanej osoby – można wtedy
pilnować się nawzajem. Ponadto taka osoba
zauważy zmianę zachowania i wezwie pomoc.
W dobie rozpowszechnienia zagrożenia „gwałtem na randce” same kluby wyszły z pomocą.
Oferują one specjalne testery w formie podstawek do piwa. Wystarczy upuścić kilka kropel podejrzanego napoju na taką podstawkę i
obserwować zmianę jej koloru. Jeśli taka nastąpi, może to oznaczać, że drink zawiera niebezpieczną substancję. Jest to bardzo pomocny
gadżet, ale należy pamiętać, że podstawą bezpiecznej zabawy jest zdrowy rozsądek.
G.P: Są pozytywne aspekty brania narkotyków?
Ż.O: Dziwne pytanie! Oczywiście, nie ma takich. Narkotyki kradną wolność człowieka
i doprowadzają do degradacji organizmu, mimo tego wielu z nas, wiedząc o zaistniałej sytuacji, sięga po narkotyki.
G.P: W czym objawia się abstynencja od
narkotyków?
Ż.O: Abstynencja od narkotyku może objawiać
się zaburzeniami snu, lękiem, drażliwością,
zmniejszonym apetytem czy stanami podgorączkowymi i dreszczami.
G.P: Zdarzyło się, że na Pani lekcjach pojawili się uczniowie pod wpływem narkotyków?
Ż.O: Na szczęście nie miałam takiego zdarzenia w przeciągu mojej pracy zawodowej.
G.P: Jakie są dostępne metody leczenia uzależnienia?
Ż.O: Wybór podejścia do kwestii uzależnienia
powinien być zależny od rodzaju narkotyku,
indywidualnego podejścia do pacjenta oraz
jego możliwości terapeutycznych. Każda

z metod ma swoje plusy, ale i ograniczenia.
Metodą wywołującą największe kontrowersje
jest z pewnością terapia substytucyjna. Inną
metodą walki z nałogiem jest terapia ukierunkowana na abstynencję. Jej podstawowym warunkiem jest całkowite odstawienie wszelkich
środków psychotropowych. Innym rodzajem
leczenia osób uzależnionych jest terapia poznawczo-behawioralna. Jej założeniem jest
fakt, że w mechanizmie uzależnienia dużą rolę
odgrywa mechanizm uczenia.
G.P: Gdzie znajduje się najbliższy ośrodek
pomocy dla osób uzależnionych?
Ż.O: Czasami bywa, że bliska nam osoba zażywa narkotyki i często nie wiemy, jak poradzić sobie z taką sytuacją. Można skorzystać z
Antynarkotykowego Telefonu Zaufania 0 801199-990. Istnieje poradnia internetowa
www.poradnia.narkomania.org.pl.
Specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień znajdują
się w większości miast, także w Słupsku. Jest
to poradnia profilaktyki i leczenia od środków
odurzających, która mieści się na ul. Wojska
Polskiego 50 tel. 059 842-30-33.
Gabriela Pender

ENERGA CZARNI SŁUPSK – STAL STALOWA WOLA
Dnia 27 marca 2010 r. odbył się mecz
pomiędzy Energą Czarnymi Słupsk a Stalą
Stalowa Wola. Był to pierwszy mecz drużyny
pod wodzą debiutującego na stanowisku
pierwszego trenera Dainiusa Adomatisa. Został
on trenerem zamiast Igorsa Miglinieksa, pod
którego wodzą drużyna ze Słupska przegrała
znaczną ilość spotkań w sezonie zasadniczym,
przede wszystkim na obcych parkietach.
Już na początku drugiej połowy sezonu
zasadniczego Igors Miglinieks otrzymał ultimatum. Musiał on wygrać 4 spotkania pod
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rząd. Gdyby wtedy przegrał chociaż jeden
z meczów, zostałby automatycznie usunięty ze
stanowiska pierwszego trenera słupskiej drużyny koszykarskiej. Na jego szczęście wygrał
wszystkie 4 spotkania oraz dwa następujące po
nich. Była to dobra passa Energi Czarnych
Słupsk, ale, niestety, została przerwana przez
drużynę ze Starogardu Gdańskiego. Po dobrej
passie Czarnych nadszedł dla nich chyba najgorszy okres. Przegrali 6 meczów pod rząd.
Spowodowało to usunięcie trenera.

NIESPODZIANKA W SŁUPSKU!
Skazywany na pożarcie Znicz Jarosław
okazał się lepszy od miejscowej Energi Czarnych i wywiózł jednopunktowe zwycięstwo.
Bohaterem podkarpackiego zespołu został
Keddric Mays, który trafiał decydujący rzut
przed końcową syreną, a w całym meczu zdobył 18 oczek. 21 punktów dla miejscowych
uzyskał za to Paweł Leończyk. Podopieczni
Igorsa Miglinieksa w meczu ze Znieczem
w pierwszych dwoch kwartach pokazali, co to
jest prawdziwa koszykówka i prowadzili wyraźnie 44:34.W pierwszej części meczu celnością wykazał się Paweł Leończyk, który po
złym rozpoczęciu sezonu w PGE Turów Zgorzelec pokazał swoją klasę na słupskim parkiecie. Można powiedzieć, że pierwsze dwie
kwarty mogły zadecydować o wygranej Czarnych Panter ze Słupska, ale rozluźnienie zawodników w trzeciej kwarcie było widać gołym okiem. Jarosławianie już od początku trzeciej części spotkania odrabiali straty i w niecałe 2 minuty zdobyli 10 punktów. Dla słupskich
kibiców był to szok - taką wielka przewagę
zawodnicy
roztrwonili
tak
szybko
i bezmyślnie! W trzeciej części słupszczanie
trafili tylko 11 oczek, a zmotywowany Znicz
aż 20.Wynik: po 3 kwartach mecz wyrównał
się. Słupszczanie musieli wziąć się w garść!
Wynik po trzeciej części był 55:54 Zespół
Czarnych Panter gubił się i tracił piłkę przez
nieprzemyślane podania i niecelne rzuty z dystansu. Czwarta kwarta okazała się wyrównana. Podopieczni Dariusza Szczubiały i Igorsa
Miglinieksa grali punkt za punkt. Obie drużyny
były pod wielką presją, ponieważ czas nieubłaganie płynął na ich niekorzyść, a wynik
był bliski remisu. W ostateczności zadecydował Mays, mały rozgrywający w Zniczu
w ostatnich sekundach rzutem za dwa punkty
„zgasił ogień” w słupskich kibicach i w zawodnikach.
Grzegorz Tytko, Robert Sadowski

Wraz z nowym trenerem, Dainiusem
Adomatisem, pojawiły się nowe nadzieje na
pokazanie, na co stać koszykarzy słupskiej
drużyny. Pierwszy mecz pod jego wodzą zagrali koszykarze na swoim parkiecie z drużyną
ze Stalowej Woli. Mecz ten był sprawdzianem
decyzji zarządu dotyczącej zmiany trenera.
Niestety, pierwsza odsłona meczu zakończyła
się niekorzystnie dla gospodarzy. Przegrali oni
z gośćmi 31 - 39.
III kwarta miała pokazać, czy nowy
trener zapanuje w końcu nad rozproszeniem
graczy w tej części meczu. W pozostałych meczach to głównie ta feralna kwarta „ciągnęła”
się za Czarnymi. Nie mogli się oni skupić na
grze, tracili punkty... Ale w tym meczu pokazali, że potrafią naprawdę dobrze zagrać po
przerwie. Dzięki skupieniu na grze pokonali
oni rywali różnicą 10 punktów, a w IV kwarcie
pokonali Stal 18 - 6, wygrywając tym samym
mecz w Słupsku 74 - 60.
Najwięcej minut na parkiecie spędził Tyrone
Brazelton, zdobywając dla swojej drużyny 12
punktów. Równie dobrze spisali się inni gracze, zdobywając m.in.:
Mantas Cesnauskis - 16 punktów,
Chris Booker - 13 punktów,
Paweł Leończyk - 13 punktów,
Chris Daniels - 11 punktów,
Alex Harris - 3 punkty,
Dawid Przybyszewski, Jacek Sulowski i Marcin Sroka po 2 punkty.
Cieszymy się z wygranej Czarnych i
liczymy na kolejne sukcesy słupskiej drużyny.
Grzegorz Tytko, Robert Sadowski

Redakcja gazetki informuje, że w tym numerze nie zamieszczono artykułów poświęconych
nowinkom z zakresu informatyki i motoryzacji. Dwaj uczniowie klasy IVm T, Damian Ślędak (Fresh)
i Kamil Klomfas (Klomfi), którzy dzielili się z Wami swoją wiedzą na temat najnowszych osiągnięć,
przygotowują się do egzaminu maturalnego.
Redakcja gazetki Parada składa podziękowania za współpracę Damianowi Ślędakowi i Kamilowi Klomfasowi.
Życzymy Wam powodzenia na maturze, trafienia w wymarzone tematy, połamania piór,
optymizmu, dużo wiary we własne siły, bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą.
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