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czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!

KOLEJNY SUKCES POETKI Z „MECHANIKA”
Z panią Katarzyną Nazaruk redaktorzy gazetki
szkolnej rozmawiali w grudniu w związku z otrzymaną
przez nią główną nagrodę w
Konkursie Literackim dla Nauczycieli zorganizowanym
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku.
Nikt nie spodziewał się, że tak
szybko będzie ponownie okazja, żeby napisać o jej twórczości i osiągnięciach, tym
razem na skalę ogólnopolską.
W kwietniu rozstrzygnięty został Konkurs
Literacki “Szuflada” organizowany przez redakcję miesięcznika “Biblioteka w Szkole” i redakcję
“Biblioteka-Centrum Informacji” dla nauczycieli
bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach: wiersza (polegał na napisaniu wiersza
nawiązującego do słów Czesława Miłosza “Żebym wreszcie mógł powiedzieć, co siedzi we
mnie”) i prozy (polegał na napisaniu krótkiego

opowiadania humoryRok 2010/2011 nr 4
stycznego na temat: List
do Gutenberga). Na
marzec - kwiecień
konkurs “Szuflada”
wpłynęły 63 wiersze
W tym numerze:
oraz 29 opowiadań
z całej Polski oraz
Kolejny sukces poetki
z zagranicy. Jury przyz „Mechanika”
1
znało KATARZYNIE
NAZARUK II miejsce
Działalność Klubu
Wolontariusza
1-3
za wiersz pt. „Podwórkowy bard” i wyróżTransplantacja -dar
nienie za wiersz „Kożycia
4
bieta na koturnach wyobrażeń”.
Kącik wyczesanych
9
Sukces naszej poetki
ucieszył całą szkolną społeczność. Jest ona podziwiana za to, że potrafi posługiwać się słowem poetyckim i z niezwykłą swobodą wyraża i opisuje
wewnętrzne przeżycia. Gratulujemy sukcesu
i czekamy na obiecany tomik poezji.
M.D.

Działalność Klubu Wolontariusza „Mechanik”
Klub Wolontariusza „Mechanik” wystawił
niedawno na aukcji na Allegro gadżety związane
ze słupskim klubem Energa Czarni
Słupsk. Kwota, którą udało się uzyskać
z licytacji, została przekazana na ręce
pani Lidii Matuszewskiej, prezes Caritas przy parafii pw. św. Jacka w Słupsku.
25 marca w naszej szkole odbyło się oficjalne przekazanie pieniędzy
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oraz przyszli redaktorzy z telewizji kablowej Kanał 6, aby przeprowadzić wywiad z panem Dariuszem Warmbierem, panią
Mileną Ginko oraz wolontariuszami :
Kanał 6: Może opowie nam
Pan trochę o działalności
wolontarystycznej. Co wy
tutaj takiego robicie? Z kim
współpracujecie?

1

zainteresowaniem, ponadto młodzież była w nią
bardzo zaangażowana. Uczniowie przygotowali
plakaty, które rysowali w szkole. Włożyli w to
dużo energii. Przyglądali się licytacji. Każda złotówka się liczyła. Nigdy nie zbieraliśmy na żadną
fundację czy dla konkretnej osoby jakichś pieniędzy, ponieważ to jest dość trudne przedsięwzięcie.
Bardziej pomagamy „rękoma”, po prostu idziemy
i pracujemy.
Kanał 6: Dziękuję bardzo. To może teraz zapytajmy uczniów, członków Klubu, co oni mają do
powiedzenia na temat swojej działalności. Czy
możesz powiedzieć, ilu Was jest członków i co
Wy robicie, jak pomagacie?
Agnieszka Pieczykolan: Nas, wolontariuszy, jest
bardzo dużo, zbieramy różne środki. Ostatnio
zbieraliśmy koce, karmę, ręczniki i jedzenie dla
zwierząt. Wszystko zostało przekazane do schroniska. Byliśmy bardzo zadowoleni, zbiórka się
udała. Uczniowie chętnie przynosili, co mogli.
Kanał 6: A jakie jeszcze działania podejmujecie,
co robicie i przede wszystkim, dlaczego wy jesteście tymi wolontariuszami, po co?
Agnieszka Pieczykolan : My wolontariusze mamy taki cel, żeby pomagać innym i przede
wszystkim chcemy pomagać, bo mało jest osób,
które chcą zrobić coś dla kogoś. Dlatego chcielibyśmy jak najczęściej pomagać innym.
Kanał 6: Rozumiem , że to nie jest Wasza jedyna
akcja. A jak jeszcze się udzielacie?
Tomasz Kurczaba: Razem z grupą wolontariuszy, a także z klasą II technikum usług fryzjerskich chodzimy do polikliniki czesać starsze osoby. Udzielamy się w wielu akcjach. Tak jak
Agnieszka powiedziała, wspieramy schronisko,
kwestujemy na ulicach Słupska, uczestniczymy
w akcjach, takich jak „Góra Grosza”.
Dariusz Warmbier: Zbieraliśmy również słodycze dla domu dziecka, przybory szkolne, wspomagaliśmy akcję „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”, zbieraliśmy plastikowe nakrętki na wózek inwalidzki dla chorego chłopca.
Kanał 6: Dobrze. Ty także jesteś wolontariuszem
w przyszkolnym Klubie Wolontariusza. Opowiedz, co Ty robisz, jak działasz.
Arkadiusz Osiński: Ja od dwóch lat chodzę do
hospicjum. Moja praca polega na tym, że pomagam ludziom, rozmawiam z nimi, pomagam paniom, które sprzątają, robię coś do picia rodzinie,
która odwiedza chorych.
Kanał 6: A po co to robisz?
Arkadiusz Osiński: Bo lubię. Nie lubię bezczynnie siedzieć w domu. Tam idzie się i pomaga innym.

Dariusz Warmbier: Klub Wolontariusza „Mechanik” istnieje dokładnie od 5 lat. Działamy dość
prężnie, współpracujemy z różnymi instytucjami,
między innymi z Urzędem Miasta, Centrum Wolontariatu, Caritasem, Bankiem Żywności. Tych
akcji jest bardzo dużo, ponieważ skupiamy się
bardziej na akcjach niż na długotrwałych działaniach, ze względu na to, że nie chcemy zabierać
młodzieży zbyt dużo czasu, bo, jak wiadomo, oni
przede wszystkim muszą poświęcać czas na naukę.
Kanał 6: Dobrze, a na czym polegała ta konkretna
akcja? Tutaj jesteśmy w związku z czym?
Milena Ginko: Pozyskaliśmy gadżety od klubu
Energa Czarni Słupsk i za to im bardzo serdecznie
dziękujemy. Jest to piłka klubu i kalendarz, z ich
podpisami oczywiście. Te właśnie gadżety zostały
zlicytowane na Allegro. Odbiorcy byli anonimowi, nie chcieli się, niestety, ujawnić, ale pozyskane pieniądze przekażemy w ramach naszego Klubu Wolontariatu na szczytny cel. To nie jest duża
kwota, ale przecież liczy się gest.
Kanał 6: Czy to jest pierwsza akcja tego typu, że
wy coś pozyskujecie, sprzedajecie i zdobywacie
pieniądze dzięki temu, czy one już były?
Dariusz Warmbier: Taką licytację przeprowadziliśmy po raz pierwszy. Dotychczas nie wiedzieliśmy, jak to się robi. Najpierw musieliśmy poznać
procedury takiego przedsięwzięcia i to nam zajęło
trochę czasu. Kiedy już byliśmy gotowi do działania, akcję nagłośniliśmy w szkole, a także w waszej stacji - Kanale 6. Akcja cieszyła się dużym
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Kanał 6: A dlaczego wybrałeś akurat hospicjum?
Arkadiusz Osiński: Miałem do wyboru schronisko, świetlicę środowiskową z dziećmi albo hospicjum. Za słupskim schroniskiem akurat nie
przepadam, za dziećmi też nie za bardzo, nie lubię
się z nimi „użerać”, więc wybrałem hospicjum.
Kanał 6: A czy to nie jest ciężkie? W końcu tam
są ludzie starsi i widzisz rzeczy, które tak naprawdę są dosyć ciężkie?
Arkadiusz Osiński: Na początku było to dla mnie
trudne, z biegiem czasu zacząłem się do tego
przyzwyczajać, chociaż powoli. Także nie można
tam tak za dużo myśleć, bo by się zwariowało,
trzeba po prostu pomagać.
Kanał 6: Bardzo fajnie, dziękuję. A jak działa
Wasz Klub, czy Wy się jakoś spotykacie, jak organizujecie swoje akcje? Jak to wygląda pod
względem organizacyjnym?
Marta Kłeczek: Ogólnie nie ma czegoś takiego,
że się regularnie spotykamy, siadamy i myślimy,
co by tu zrobić. Po prostu zbieramy się, jak jest
jakieś hasło i organizujemy to, co możemy.

Kanał 6: Super, bardzo dziękuję. Pani Lidio, a co
Pani by chciała powiedzieć tym młodym, chętnym
do pomocy, ludziom?
Lidia Matuszewska: Ja chciałabym bardzo podziękować. Jestem prezesem słupskiego Caritas
parafii pw. św Jacka. Chciałam podkreślić, że
szkoła „Mechanik”, razem z panem pedagogiem,
współpracuje z nami od 5 lat. Ci wolontariusze
pomagają nam przy wigilii, dniu dziecka, ziemiopłodach, również przy akcji „Zima” albo przy
Wielkanocy. Tak więc jest to chyba najfajniejsza
młodzież w Słupsku, która tak z nami współpracuje, można na nich liczyć, zawsze są. No i te pieniądze, powiedzmy szczerze, bardzo mnie uszczęśliwiły, bo w tej chwili nie mamy pieniążków.
Grupy pozarządowe nie dostały dotacji, no i te
pieniążki przeznaczę na zakup albo owoców, albo
naczyń na poczęstunek, bo tego nie mamy. Dlatego dziękuję bardzo serdecznie, że właśnie wybraliście nas, nasz Caritas. Dziękuję serdecznie.
Kanał 6: Dziękuję za rozmowę, a wolontariuszom
życzę jeszcze wielu takich udanych akcji.
Alicja

POWITANIE WIOSNY W „MECHANIKU”
Dnia 21marca obchodziliśmy
tradycyjnie Dzień Wagarowicza!
;) Jak co roku w naszej szkole
dyrekcja, grono pedagogiczne,
Samorząd Uczniowski oraz my,
uczniowie, chcieliśmy jakoś
uatrakcyjnić ten dzień, aby móc
radośnie powitać wiosnę. Zamiast siedzieć w ławkach i rozwiązywać zadania z chemii, o godzinie10.50 wszyscy zebraliśmy się na sali gimnastycznej.
Imprezę rozpoczęliśmy Dniem Językowym. Jako pierwszy „zaprezentował się” język
niemiecki. Uczniowie z klasy II lT w żartobliwy
sposób pokazali, jak mogłaby wyglądać lekcja
tego języka. Ogromne brawa należą się odtwórczyni roli nauczycielki, Michalinie Ziobro, która
fenomenalnie wywiązała się ze swojego zadania.
Wielkim dystansem do siebie wykazała się Pani
Bożena Wocial – Stefańska, odgrywając rolę jednej z uczennic. Następny w kolejności „przedstawił się” język angielski. Tym razem obejrzeliśmy
naszą wersję programu „Dzień Dobry TVN”. Były
reportaże, wiadomości, angielskie reklamy, rozmowy ze specjalistami, prognoza pogody oraz
wizyta w kuchni. Odwiedzili nas goście, tacy jak
profesor Ireneusz Mądry, Heidi Gessler, Krzysztof
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Jarzyna, Pascal Grodnicki, Dorothy Rozgardiasz,
Boska Omena czy Hanna Flis. Program „na żywo”
poprowadzili Kinga Rusek i Tomasz Fox.
Na zakończenie Dnia Językowego wszyscy obecni na sali mogli spróbować specjałów
charakterystycznych dla kuchni obu narodowości.
Na stole angielskim królowały tosty i angielska
herbatka, a na niemieckim biała kiełbasa i szynka.
Po Dniu Językowym przyszła kolej na rozstrzygnięcie plebiscytu „Tadziki 2010/2011”.
W tym roku nagrody przyznano aż w 16 kategoriach. W czasie krótkich przerw Paulina Daniszewska z klasy III aT oraz Kasia Bąk z klasy I uT
wykonały dwa utwory, a słynny już Bartek dał
pokaz swoich umiejętności aktorskich i zaprezentował nam pantomimę.
Poniżej prezentuję finalistów tegorocznej
edycji plebiscytu „Tadziki”. Jak widać, niektórzy
nauczyciele dzielnie bronią swoich tytułów już od
kilku lat.  Oby tak dalej!
Żyleta Roku – pani Dorota Piegat-Hedeszyńska
Najbardziej Punktualny – pan dyrektor Tadeusz
Pacholczyk
Najlepszy Nauczyciel – ks. Tomasz Kudaszewicz
Gołębie Serce – pani Iwona Chwedczuk
Wróg Papierosów – pan Krzysztof Smugała
Stoicki Spokój – pan Marcin Ślufarski
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Najbardziej Dowcipny – pan Igor KucMikłaszewicz
Najmodniejsza Nauczycielka – pani Natasza
Żmuda-Trzebiatowska
Najmodniejszy Nauczyciel – pan Radosław Wiśniewski
Najseksowniejsza Nauczycielka – pani Justyna
Grzebieniak-Lupa
Najseksowniejszy Nauczyciel – pan Łukasz
Schulz
Sokoli Wzrok – pani Anna Wróblewska
Zawsze Uśmiechnięta – pani Renata Pastuszko
Pomysłowy Dobromir – pan Ryszard Ograbek
Luzak Roku – pan Piotr Grzebieniak
Chodząca Encyklopedia – pani Katarzyna Nazaruk
Po wspólnym zdjęciu tegorocznych laureatów, nastąpiła prezentacja nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz uroczyste podsumowanie pierwszego półrocza.
Poniżej prezentuję skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca SU – Kamila Wasylko
I z-ca przewodniczącej SU – Alicja Mańczak
II z-ca przewodniczącej SU – Dorota Synal
I sekretarz SU – Krzysztof Żurawski
II sekretarz SU – Katarzyna Stanik
Tegoroczne obchody Dnia Wagarowicza
zakończył finał konkursu „Wiedzy o Mechaniku”.
Klasy pierwsze w tym roku zmagały się w konkurencjach typowo zawodowych. Tak więc było
plecenie warkoczy, zadanie logistyczne oraz wirtualne wyścigi samochodowe.
Myślę, że oficjalnie można już powiedzieć, że „Mechanik”
wiosnę powitał i uczynił to z należytym
jej szacunkiem. 
Alicja

TRANSPLANTACJA – DAR ŻYCIA
16 lutego naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele fundacji POLTRANSPLANT . Zademonstrowali oni prezentację na temat przeszczepów oraz opowiadali swoje własne, bardzo ciekawe historie. Dowiedzieliśmy się z nich, jak trudno
jest wyrazić zgodę na przeszczepianie organów od
członka swojej rodziny i jak groźna może być
grypa. Jeden z naszych gości musiał z powodu
powikłań po tej chorobie dostać nowe serce. Poznaliśmy również historię młodego chłopca, który
rozbił się samochodem, jadąc z przyjaciółmi.
Swoimi narządami uratował życie pięciu osobom.

Spotkanie z przedstawicielami fundacji
zrobiło na nas wielkie wrażenie, było bardzo pouczające. Uczniowie klas III s Z, III c T i III b T
otrzymali OŚWIADCZENIE WOLI, które po
podpisaniu należy nosić przy sobie.
Dominik Dziedzicz
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WARTO WIEDZIEĆ
Dawstwo narządów
Dawstwo żywe oznacza pobranie komórek, tkanek lub narządów od żyjącego dawcy, celem uratowania życia.
Dawcą można być dla najbliższych krewnych
w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej
lub małżonka, innej osoby, jeśli uzasadniają to
szczególne względy osobiste (konieczna jest wtedy zgoda sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dawcy).
Potencjalny dawca jest informowany o ewentualnym ryzyku zabiegu i poddany szczegółowym
badaniom.
Dawcą może być osoba o pełnej zdolności do
czynności prawnych, która wyraziła dobrowolną
i pisemną zgodę przed lekarzem na bycie dawcą
dla określonego biorcy.
Dawcą pośmiertnym może zostać osoba, która za
życia nie wyraziła sprzeciwu w formie wpisu
w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.
Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza, iż
w przypadku braku sprzeciwu we wspomnianym
rejestrze, uznaje się daną osobę potencjalnym
dawcą narządu.
Zabieg pobrania narządu ze zwłok odbywa się
z pełnym poszanowaniem godności zmarłego i nie
stanowi przeszkody w sytuacji ostatniego pożegnania (np. otwarta trumna).
Aby jednoznacznie wyrazić swoją chęć bycia po
śmierci dawcą, warto nosić przy sobie podpisane
oświadczenie woli.
Przedruk z Internetu

BLISKO NAS – NOWINKI SZKOLNE
Powstaje nowa hala sportowa !!!
Od dnia 7 marca bieżącego roku na boisku
naszej szkoły rozpoczęła się budowa hali sportowej. Obecnie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, która mieści się
w budynku naszej szkoły. Wszystko wskazuje na
to, że już wkrótce powstanie piękna duża hala
sportowa. Jej budowa ma trwać dwa lata. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy.
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Mamy nadzieję, że nowa hala wyposażona zostanie w najnowocześniejszy sprzęt sportowy.
Trzymajmy kciuki i uzbrójmy się w cierpliwość
!!!
Praca wre !!!
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„Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł”
W miesiącu marcu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcji filmu „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł”.
Film ten powszechnie uważany jest za
największą polską produkcję od czasu filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. W przejmującym
obrazie, porównywanym do nagrodzonej Złotym
Niedźwiedziem „Krwawej niedzieli” Paula Greengrassa, Antoni Krauze przypomina jedną z najmroczniejszych kart z historii PRL-u.
W grudniu 1970 roku na Wybrzeżu polskie
wojsko wystrzeliło 46 tysięcy pocisków różnego
kalibru do demonstrujących Polaków. Jeden
z tych pocisków trafił w 18-latka, który przeszedł
do legendy...
Widowiskową rekonstrukcję dramatycznych wydarzeń w Gdyni, zakończonych brutalną
pacyfikacją manifestantów przez oddziały wojska
i milicji w grudniu 1970 roku, wyróżniają nie tylko rozmach inscenizacyjny i trzymająca w napięciu akcja. Warto również zwrócić uwagę na wybitne kreacje Piotra Fronczewskiego jako Zenona
Kliszki oraz Wojciecha Pszoniaka jako Władysława Gomułki.
Myślę, że ten film uświadomił nam młodym, jak wyglądało życie w czasach komunizmu.
Film wywołał ogromne wrażenie chyba na każ-

dym widzu. Być może po obejrzeniu tych dramatycznych wydarzeń młodzi ludzie docenią czasy,
w których żyją.
Katarzyna Labuda

1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków
Pierwszego kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków,
który ma zwrócić uwagę
na niebezpieczeństwa
zagrażające ptakom na
całym świecie i zachęcić
ludzi do pomocy w
ochronie tych zwierząt
i ich siedlisk.
Ptaki występują
we wszystkich ekosystemach. Z reguły zajmują
najwyższe poziomy w lokalnych piramidach pokarmowych. Stan populacji ptaków dostarcza nam
zatem informacji o stanie całej przyrody, której
ptaki są integralną częścią.
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Ludzie nieustannie przekształcają swoje
otoczenie: wycinają lasy, osuszają bagna, budują drogi 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. wróbel. Wiele
innych gatunków jest jednak poważnie zagrożonych. Ich liczebność maleje w zastraszającym
tempie. Jeżeli ludzie nie podejmą odpowiednich
działań ochronnych, mogą one wyginąć całkowicie.
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11 kwietnia – Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
Choroba Parkinsona – samoistna, powoli
postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób
układu pozapiramidowego.

jako barwnikonośne. Konsekwencją zaburzenia
funkcji tych neuronów jest niedobór dopaminy
(ok. 70-80%) w istocie czarnej i prążkowiu oraz
przewaga aktywności neuronów glutaminergicznych, hamujących jądra wzgórza. W zmienionych
chorobowo obszarach mózgowia stwierdza się
obecność ciał Lewy'ego, jednak nie są to zmiany
patognomoniczne dla choroby Parkinsona.

Do choroby Parkinsona dochodzi z powodu zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych
w istocie czarnej i innych obszarach barwnikonośnych mózgowia. Neurony istoty czarnej wytwarzają neurotransmiter dopaminę, stąd nazywa się
je neuronami dopaminergicznymi. Zawierają ponadto melaninę, dlatego określa się je również

Objawy neuropatologiczne korelują z obrazem
klinicznym choroby.

18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Oto kilka zabytków znajdujących się w Słupsku:
Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

typu stolicznego w słupskim grodzie. Jedni uważają, że kasztelania znajdowała się po prawej stronie rzeki Słupi (na miejscu dziewiętnastowiecznego kościoła św. Ottona), drudzy zaś lokują ją w
miejscu dawnego klasztoru Dominikanów, a więc
w miejscu istniejącego obecnie zamku. Pewne jest
natomiast, że gród istniał w IX wieku i pełnił swoje obowiązki aż do XIV wieku. W 1265 roku na
drugim brzegu zostało założone miasto lokacyjne
na prawie niemieckim. Około 1392 roku książę
Warcisław VII rozpoczął budowę swojej rezydencji koło Bramy Młyńskiej w obrębie murów miejskich.

Do dnia dzisiejszego toczą się spory między historykami na temat wczesnych początków zabudowy
Kaplica św. Jerzego

nych, pełnił funkcję miejsca służącego kwarantannie. Budynek szpitalny mieścił się w odległości
200 metrów od Nowej Bramy,
przy trakcie do Sławna. Umiejscowienie poza zwartą miejską
zabudową podyktowane było
względami bezpieczeństwa osób
zdrowych. W czasie, gdy nie panowała epidemia, pomieszczenia
szpitala wykorzystywano jako
przytułek dla starców, bezdomnych i kalek. Służbę w słupskim
szpitalu pełniły samotne panny
oraz wdowy.

Historia kaplicy św. Jerzego w Słupsku rozpoczęła
się ponad 500 lat temu.
Pierwsza wzmianka w
dokumentach na jej temat
pojawiła się w 1492 roku.
Ponieważ jednak nie znamy dokładnej daty jej powstania, historycy proponują ogólnikowo XV wiek.
Powstanie kaplicy było
ściśle związane ze szpitalem im. św. Jerzego. Szpital przeznaczony był dla
osób podejrzanych o nosicielstwo chorób zakaźStarostwo Powiatowe w Słupsku
W lipcu 1901 roku Zarząd Miasta Słupska
zaproponował Radzie Powiatu budowę nowej
siedziby w centrum miasta. Rada Powiatu przyjęła
propozycję, na kolejnym posiedzeniu uchwaliła
budżet w wysokości 66.000 marek na zakup dziaP
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łek budowlanych. Budynek
miał powstać
przy skrzyżowaniu ulicy
prowadzącej
z rynku prosto
7

do Starego Miasta nadrzeczną promenadą.
W drugiej połowie XIX wieku na słupskim bulwarze znajdowały się m.in. sądy, nadleśnictwo, bank,
apteka, gimnazjum i restauracje. Budowa nowego
lokalu posuwała się bardzo szybko. Piętrowy budynek kuźni Rehfeldt'a o ryglowej zabudowie

rozebrano, natomiast dom należący do rodziny
von Krockow przy ulicy Armii Krajowej (Wilhelmstrasse) postanowiono zachować i połączyć
z nowo budowanym.
Gabi&Siwa

MATURA

Egzamin maturalny to jeden z najważniejszych testów w naszym życiu. Wkraczamy w kolejny etap naszego życia, lecz to nie tylko przepustka na wyższą uczelnię, ale także próba naszej
dojrzałości. Dodatkowy stres, prócz natłoku materiału, wywołuje presja związana z wagą tego egzaminu. Należy
jednak pamiętać,
że w takich sytuacjach najlepiej
jest „zebrać się
w sobie”, postawić na swoim i
spokojnie i dobrze zdać maturę.
Przede
wszystkim warto
sobie uświadomić, że nie jest to nasz pierwszy
stres czy pierwszy egzamin. Mamy za sobą 12 lat
edukacji, egzamin po szóstej klasie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny, a także inne
szkolne atrakcje, tj. klasówki i odpytywania. Każdy test wywołuje w nas stres, a jednak skoro dotarliśmy już tutaj, to znaczy, że z każdym poprzednim poradziliśmy sobie. Dlaczego i tym razem nie miałoby być podobnie?
Ogromne znaczenie ma odpowiednie nastawienie się do egzaminu. Myślenie negatywne
w stylu: „Na pewno sobie nie poradzę. Nic nie
umiem”, odbiera potrzebną energię i siły do dziaP
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łania. Odwrotnie zaś działa myślenie pozytywne.
„Jednak się uczyłem. Na pewno mi się powiedzie”
– dodaje energii oraz sił. Odpowiednie nastawienie do matury to jedynie kwestia naszego wyboru
i pracy nad sobą. Odrobina stresu zostaje zawsze.
Działa ona jednak pozytywnie, gdyż mobilizuje
nasz organizm i pomaga nam odświeżyć i skupić
myśli Dzięki niej opracowujemy strategię radzenia sobie w trudnej sytuacji i organizujemy
czas oraz rzeczywistość w taki sposób, aby osiągnąć wyznaczony cel.
Racjonalnie należy również podejść do
swojej wiedzy. Przede wszystkim maturzysta ma
za sobą sporo lat poświęconych na jej zdobywanie, a w klasie maturalnej zdobyta wiedza i umiejętności są dobrze powtarzane i wykorzystywane.
Nie należy również zadręczać się ciągłym myśleniem o tym, czego się jeszcze nie umie.
Pamiętajcie o zapewnieniu umysłowi niezbędnego odpoczynku. Po
wchłonięciu porcji wiedzy warto
udać się na spacer
z psem, basen czy
spotkanie ze znajomymi.
Odpowiednie
nastawienie, pozytywne myślenie, dobranie właściwej metody
psychicznego
zmierzenia się
z trudną sytuacją,
a także zapewnienie umysłowi odpoczynku powinny skutecznie zminimalizować przedmaturalny stres.
Wszystkim Panom, zdającym tegoroczną
maturę, życzymy powodzenia, a także sukcesów
w dalszym życiu.
A.N.A
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SEKRET PIĘKNYCH WŁOSÓW
Piękne włosy to zadbane włosy - błyszczące, gładkie i zdrowe. Żeby robiły
nam dobrą reklamę, trzeba im poświęcić czas. Im
dłuższe włosy,
tym więcej czasu,
ale też i satysfakcja większa.
Gęste,
lśniące włosy,
sięgające za ramiona, wyglądają
pięknie. Grube
włosy należy jednak wycieniować.
Łatwiej je będzie ułożyć, a cała fryzura nabierze
lekkości. Wycieniowanie pasm na całej długości
nie przeszkodzi w upięciu czy zrobieniu końskiego ogona wtedy, gdy nie masz ochoty nosić ich
rozpuszczonych. Cieńsze włosy lepiej podcinać
częściej i nie zapuszczać na siłę. Ładniej i zdrowiej będą wyglądały nieco krótsze, o mocnej linii
cięcia.
Długie
włosy wyglądają
interesująco, jeśli
ich jednolitą barwę ożywiają nieco
jaśniejsze albo
ciemniejsze pasemka. Nudnym
popielatym blondom uroku dodadzą kosmyki w
kolorze bursztynu,
starego złota lub
słonecznego jasnego blondu.
Włosy w odcieniach brązu znakomicie będą wyglądać z miedzianymi, czekoladowymi lub miodowo-brązowymi pasemkami. Jeśli boisz się eksperymentowania
z pasemkami, wybierz delikatne tonowanie włosów. Szybki dwudziestominutowy zabieg ożywi
P
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naturalną barwę włosów, nawilży i nada im połysk.
Niska temperatura na dworze, wiatr, czapka, szalik, suszarka powodują, że zimą włosy są
szczególnie narażone na zniszczenie. Należy zatem pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad:
 - używajmy nawilżających szamponów i odżywek z proteinami, które zapobiegną przesuszeniu włosów,
 - nakładajmy na dolną partię długich włosów
(zwykle suchą, z uszkodzonymi łuskami)
maskę regenerującą 2-3 razy w miesiącu,
 - rozczesując włosy chwyć pasmo dłonią
i najpierw rozczesz splątane końcówki. Dopiero potem rozczesz włosy od nasady. Dzięki temu nie wyrwiesz sobie mnóstwa włosów,
 - stosuj produkty termoochronne (w formie
spray'u lub serum). Są niezmiernie wydajne,
gdyż nakładamy ich niewielką ilość. Zabezpieczają włosy przed przegrzaniem oraz puszeniem
się podczas suszenia i prostowania,
 - susząc włosy,
nie machajmy
suszarką na
wszystkie strony - należy kierować strumień
powietrza z góry na dół,
zgodnie z kierunkiem,
w którym rosną włosy. Dzięki temu łuski
włosa zostaną zamknięte, włosy nie będą się
puszyć, a pozostaną gładkie i lśniące.
Nawet jeśli zapuszczasz włosy, podcinaj je
co miesiąc o pół centymetra. Zapuszczanie potrwa
nieco dłużej, ale za to będziesz czuła się świeża
i zadbana, a okres zapuszczania przetrwasz bezstresowo. Bardzo długim włosom nie zaszkodzi
podcięcie ich po zimie o kilka centymetrów. Nie
zmieni to zbytnio ich długości, za to będą o wiele
lepiej wyglądać i układać się.
Gabi&Siwa
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Historia 17-letniej Annabelle, która w burzliwym okresie
dojrzewania zostaje wysłana do katolickiej szkoły, gdzie poznaje
Simone, nauczycielkę języka angielskiego. Między bohaterkami
nawiązuje się przyjaźń, która powoli przeradza się w uczucie.

Niewiarygodnie pozytywna
książka! Ciepła i pełna wiary, że w ludziach tkwią pokłady dobra, nawet w tych z pozoru niesympatycznych. Może to książka
naiwna i z półki z dziewczyńskimi powieściami? Niech to nam
nie przeszkadza! Uwierzmy autorowi, dajmy mu się poprowadzić przez świat jego bohaterów. Rzecz dzieje się w Warszawie,
ale też poza nią. Mamy tu góry w śniegu i Mazowsze w czasie
powodzi. Wszystko to jest tłem dla historii o relacji ojciec – córka. A to coś bardzo rzadkiego w literaturze, tym bardziej, że
opowiada o niej sam ojciec. Macie ochotę na niewiarygodnie
pozytywna książkę? Oto ona.
Gabi&Siwa

AIKIDO
Kiedy ktoś zapisuje się na treningi kick-boxing'u, ma zamiar rozwijać
się w tym sporcie i być jak najlepszym,
rywalizując z innymi. Tak samo dzieje
się w przypadku innych sztuk walki,
takich jak boks, karate itp. Praktycznie
w każdej sztuce walki są organizowane
zawody mające na celu wyłonienie najlepszego zawodnika... ale nie w aikido.
Ta japońska sztuka walki różni się od
tych wcześniej wymienionych. Twórca
aikido nie popierał rywalizacji, więc nie
występują tu żadnego typu zawody.
Aikido jest sztuką samoobrony.
Osoby ćwiczące aikido nie chcą uszkodzić osoby atakującej, chcą jej tylko
uniemożliwić zranienie siebie. Może się
to wydawać dziwne - ktoś chce nas zaP
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bić, a my nie staramy się go skrzywdzić, ale takie jest aikido. Twórca tej
sztuki walki uważał, że napastnik jest
naszym zagubionym bratem, a naszym
zadaniem jest naprowadzenie go na
dobrą drogę. Właśnie to odróżnia aikido
od innych sztuk walki. Jak wspomniałem, jest to sztuka walki, samoobrony,
ale nie należy spodziewać się, że po
roku ćwiczeń będziemy mogli się
sprawnie obronić. Ta sztuka walki
uchodzi za najcięższą do nauki, dlatego
aikido doskonali się długimi latami. Na
treningach uczy się również walki kijem „jo”, drewnianym mieczem „boiken” i obrony przed nożem, podczas
treningów zazwyczaj drewnianym, tzw.
„tatno”.
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Jest to dość młoda sztuka walki, ponieważ
została ona stworzona w XX wieku. Stworzył ją
Morihei Ueshiba na podstawie różnych systemów
walk, które doskonalił w czasie swojego życia.
Prawdopodobnie największy wpływ na formy
aikido miała sztuka walki japońskim mieczem
katana. W wielu przypadkach ruchy osoby ćwiczącej przypominają ruchy szermierza bez miecza.
Występujące w aikido uderzenia shomen uchi
(cięcie proste) oraz yokomen uchi (cięcie ukośne)
wywodzą się z ataku z bronią, a odpowiadające im
techniki – z form odbierania broni. O'sensei rozwijał swoją sztukę przez większą część życia. Początkowo nauczał jej pod nazwą aiki-bujutsu
(„sztuka walki aiki”), następnie pod nazwą aikibudo („droga walki aiki”), a w 1944 roku pierwszy raz użył określenia nazwy aikido. W 1975
roku powstała Międzynarodowa Federacja Aikido
( IAF ). Jednym z jej zadań jest prezentacja aikido
jako dyscypliny pokazowej podczas World Games.

W skład IAF wchodzą 43 organizacje narodowe aikido. Polska jest reprezentowana przez
Polską Federację Aikido. Pewnie każdy oglądał
przynajmniej jeden film ze Steven'em Seagal'em.
W jego filmach jest dużo scen z walką wręcz. Seagal posiada 7 dan aikido (z 10), przy czym od 5tego dan'a nie przeprowadza się egzaminów praktycznych, a liczą się wyniki w nauczaniu i propagowaniu aikido.
Aikido nie uczy tylko samoobrony, rozwija ono również nasz umysł i nasze ciało. Jest to
trudna sztuka walki, ale na wysokim poziomie, po
latach ćwiczeń, jest naprawdę skuteczna i efektowna. Tak więc, jeżeli, mówiąc kolokwialnie, nie
chcemy tylko komuś „skopać tyłka”, a chcemy
popracować nad sobą, doskonalić się, to aikido
jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Źródło wikipedia.org
Grzegorz Tytko kl. II cT

Dlaczego Wielkanoc w 2011 r. jest późno?
Wielkanoc świętowano 25 kwietnia w 1943 roku,
a najbliższy taki rok to 2038. Co ciekawe, w tym
roku mamy tą samą datę Niedzieli Wielkanocnej,
jak w 1791 roku, czyli roku uchwalenia Konstytucji 3 Maja, co było również okolicznością sprzyjającą dla jej uchwalenia, ponieważ część posłów
nie zdążyła wrócić na obrady Sejmu z przerwy
świątecznej.
Jaka zasada rządzi ustalaniem daty tych
świąt? Niedziela Wielkanocna jest pierwszą niedzielą po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
W tym roku równonoc wiosenna wypadła 21 marca, a pierwsza wiosenna pełnia w poniedziałek 18
kwietnia.

Niedziela Wielkanocna może przypadać
w dniach od 22 marca do 25 kwietnia, okazuje się
więc, że święta możemy obchodzić jeszcze później. Wielkanoc w najwcześniejszym możliwym
terminie wypadła ostatnio w 1818 roku, a na następny taki rok musimy poczekać aż do 2285!
Drugi skrajny przypadek (święta w najpóźniejszym terminie) zdarza się trochę częściej, ostatnio

Za rok Wielkanoc będziemy obchodzić
8 kwietnia.
M.D.
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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
REDAKCJA „PARADY”
składa najserdeczniejsze
życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego
dyngusa,
mnóstwo wiosennego
optymizmu
oraz samych sukcesów.
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