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czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!

Wkręcony w tryby „Mechanika”
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Wywiad z Panem Dyrektorem, mgr inż. Tadeuszem Pacholczykiem

maj-czerwiec

W tym numerze:

Nauczyciel zawsze czuje dumę i radość, kiedy widzi sukcesy swoich uczniów. Liczę
na to, że zachowacie tę tradycję.

Dzień Kultury Węgierskiej 2
Turniej Motoryzacyjny
4

 Z wydarzeń szkolZawody pierwszej
Pomocy 5
nych najważniejsze
były...
Konkursy 7
Zdecydowanie obchody 60lecia „Mechanika”, połączone Wycieczki 9
z nadaniem szkole imienia
Tadeusza Tańskiego. To była wielka mobilizacja i wysiłek nas wszystkich - grona
pedagogicznego i uczniów szkoły, ale
i piękna uroczystość. Zapisaliśmy w ten
sposób ważną kartę w historii „Mechanika”.

 W tryby „Mechanika” wkręcam
się...
Od dwudziestu pięciu lat. Jestem już właściwie mocno wkręcony, nie wiem czy
można bardziej... Zaczynałem jako nauczyciel, później byłem wicedyrektorem
i przez ostatnie 10 lat dyrektorem naszej
szkoły.
 Szczególnie miło wspominam....
Swoją pierwszą klasę, której byłem wychowawcą. Byłem wtedy młodym nauczycielem, miałem z nimi dobry kontakt.
Skończyli technikum w 1990 roku, ale
z wieloma spotykam się do dzisiaj, byłem
nawet świadkiem na ślubie jednego...

 Żal mi...
Że czas tak szybko płynie. Nieuchronnie
na każdego przychodzi jednak taki moment, kiedy należy ograniczyć swoje działania zawodowe. Nie lubię podsumowań.
Po prostu cieszę się, że większość mojego
życia zawodowego związałem z naszą
szkołą.

 Najbardziej cieszą mnie....
Odwiedziny naszych absolwentów, którzy
opowiadają, jak sobie radzą na studiach,
gdzie pracują, jakie mają plany, pokazują
zdjęcia swoich dzieci... Wracają jak do
dobrych znajomych i są wdzięczni za cały
trud. Życie już zweryfikowało ich decyzje,
wiedzą, że warto było się uczyć. Miłe są
spotkania z absolwentami akademii morskich, bo mamy dużo wspólnych tematów.
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 Zostawiam szkołę...
W dobrych rękach. Odnowioną, wyremontowaną, dobrze wyposażoną, z ciekawą
ofertą nauczania. „Mechanik” przeżywa
teraz swój dobry czas.
A.N.A i Alicja
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DNI KULTURY WĘGIERSKIEJ
tkanie prowadzili Ákos Engelmayer i Andrzej Karczewski. W kilku gablotach przy
wyjściu z czytelni można było obejrzeć
monety i medale poświęcone wrześniowi
1939r. Uroczystość uatrakcyjniały śpiewem Paulina Daniszewska, Katarzyna Bąk
oraz Kamila Wasylko. Z okazji „Dni Kultury Węgierskiej” można było również
spróbować dań kuchni węgierskiej w Restauracji Staromiejskiej, uczestniczyć
w wieczorze tanecznym w klimacie węgierskim,
zwiedzić
wystawy,
m.in. Hungarica z kolekcji prywatnej Ákosa Engelmayera, obejrzeć wiele
ciekawych filmów, a także wysłuchać interesujących wykładów.
Goście specjalni obecni na obchodach
„Dni Kultury Węgierskiej”:
Ákos Engelmayer – Węgier, dziennikarz,
tłumacz, dyplomata, wykładowca akademicki, etnograf; pierwszy ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce po roku
1989, po rozpadzie Związku Radzieckiego
również na Białorusi; uczestnik powstania
węgierskiego w 1956 r.; mieszka w Polsce
(w Podkowie Leśnej).
Árpád Joób – Węgier, muzykolog, jeden
z najlepszych współczesnych znawców
węgierskiej muzyki ludowej; były kierownik Katedry Muzyki Ludowej w Akademii
Muzycznej w Debreczynie i Nyregyháza;
teoretyk i praktyk, gra na wielu instrumentach ludowych, między innymi na dudach,
lirze korbowej i cytrze; studia doktoranckie
ukończył w Akademii Muzycznej w Helsinkach, tam też był wykładowcą; były
kierownik artystyczny zespołu folkowego
DELIBAB, który w latach osiemdziesiątych gościł w Słupsku; mieszka w Debreczynie.

Dnia 30.05.2011r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Grodzkiej 3
w Słupsku odbyło się oficjalne rozpoczęcie
„Dni Kultury Węgierskiej w Słupsku i powiecie słupskim. Polska tradycja narodowa
w oczach Węgrów.” Uroczystość zainaugurowano odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej, a następnie przywitano gości w
języku polskim i węgierskim. Przybyłe
osoby miały okazję wysłuchać wykładu
doktora Bronisława Nowaka nawiązującego do średniowiecznej historii Polski
i Węgier. W ramach tego dnia odbyła się
promocja książki Csaby Gy. Kissa i Andrzeja Przewoźnika pt. „Tam na Północy.
Węgierska pamięć polskiego Września”.

Fragmenty tejże książki przedstawiali
uczniowie naszej szkoły: Alicja Mańczak,
Dorota Synal i Krzysztof Żurawski. SpoP
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Anna Górecka – hungarystka, redaktorka
„Literatury na Świecie”, popularyzatorka
i tłumaczka literatury węgierskiej, mająca
w swoim dorobku translatorskim szereg
dzieł literackich.
András Asztalos – Węgier, dyplomata,
ekspert d/s. polskich, wieloletni pracownik
Ambasady Węgierskiej w Polsce oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Budapeszcie, znawca muzyki współczesnej;
nadal zajmuje się polityką oraz dwustronnymi relacjami Polska-Węgry; mieszka
w Budapeszcie.
Klára Molnár – Węgierka, publicystka,
właścicielka wydawnictwa Studio EMKA
w Warszawie; urodzona w miejscowości
Kalocza, uznawanej za ojczyznę papryki;
na Węgrzech skończyła filologię rosyjską
i historię; pracowała jako pedagog, a następnie jako kulturoznawca; zajmuje się
popularyzacją kultury węgierskiej, literatury, a także kuchni; wspólnie z Tadeuszem
Olszańskim opublikowała książkę „Na
węgierskim stole”; od 1983 r. mieszka
w Warszawie.

Zofia Kunert – reżyserka filmów dokumentalnych o tematyce historycznej, m. in.
„Polskie lato, węgierska jesień”, „…za
każdy kamień twój..”, „Polki nad Londynem”.
Bronisław Nowak – historyk mediewista,
rycerz Słupskiego Bractwa Rycerskiego
im. Bogusława V, wykładowca Akademii
Pomorskiej w Słupsku.
Andrzej Karczewski – wydawca, właściciel Oficyny Wydawniczej Most w Warszawie, od 1980 r. działa w Solidarności,
od 1981 redaktor techniczny „Tygodnika
Solidarność”, współtwórca biblioteki niezależnych wydawnictw przy wydawnictwie Most, 1984–1989 redaktor w Spółdzielni Dziennikarskiej Agencja Omnipress, 1985–1988 utrzymywał za pośrednictwem kurierów kontakty z paryską
„Kulturą”, „Kontaktem”, londyńskim
„Aneksem” i berlińskim „Poglądem”; laureat Nagrody Fundacji Polcul (1988), uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz
Kultury (1999).
Alicja

OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ MOTORYZACYJNY
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
16 kwietnia 2011 r. trzyosobowa drużyna naszej
szkoły odniosła sukces w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego, zajmując I miejsce. Szkołę reprezentowali trzej uczniowie:
Patryk Kałużny z klasy II a T,
Krzysztof Porożyński z klasy II a T,
Rafał Pomirski z klasy II e Z.
Uczniami opiekował się i przygotował do zawodów pan
mgr inż. Marcin Ślufarski.
W klasyfikacji indywidualnej na podium stanął również
nasz uczeń, Rafał Pomirski, który zajął II miejsce.
Drużyna „Mechanika” została uhonorowana pucharem
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za zajęcie I-go miejsca i, jako reprezentacja województwa pomorskiego, wzięła
udział w finale ogólnopolskim turnieju.
Do udziału w turnieju zgłosiło się aż 15
drużyn. Zgodnie z regulaminem przeprowadzone zostały następujące konkurencje:








Zaproszeni zostali także na wycieczkę,
w czasie której zwiedzili elektrownię wodną i zabytki Myślenic.
Głównymi celami turnieju są: popularyzacja wśród młodzieży szkolnej przepisów o ruchu drogowym, upowszechnianie wiedzy motoryzacyjnej a także propagowanie kulturalnych zachowań w ruchu
drogowym. Ważnym elementem jest uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Turniej ma charakter
wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska
drużyna całych zmagań jest wyłaniana
poprzez eliminacje szkolne, regionalne
oraz finał wojewódzki.

rozwiązywanie testu ze znajomości
przepisów ruchu drogowego,
rozwiązywanie testu ze znajomości
historii motoryzacji,
jazda samochodem osobowym po
sprawnościowym torze przeszkód,
jazda sprawnościowa motocyklem,
umiejętność udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadków drogowych,
sprawdzian z obsługi codziennej
samochodu.

Turniej organizowany jest przez Polski
Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury,
Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.
Naszym drużynom i ich opiekunowi gratulujemy wyników i liczymy na sukcesy w przyszłym roku szkolnym.

Finał ogólnopolski odbywał się
w dniach od 10 do 12 czerwca w Myślenicach. Tym razem szkołę reprezentowali:
Grzegorz Kazin z klasy I a T,
Mateusz Burczyński z klasy II a T,
Bartosz Łabroszewicz z klasy II a T.
Drużyna uplasowała się na XVI miejscu.
Uczniowie w nagrodę za uczestnictwo
otrzymali magnetofony firmy PHILIPS.
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Od kilku lat dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych organizowane są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego
Czerwonego Krzyża. Startują w nich pięcioosobowe zespoły, których zadaniem jest
zaprezentowanie umiejętności udzielania
pierwszej pomocy. Celem mistrzostw jest
podniesienie poziomu wiedzy młodzieży
z zakresu udzielania pierwszej pomocy
oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad
bezpieczeństwa.
Podczas tegorocznych mistrzostw
zawodnicy musieli wykazać się zarówno
wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną. Ich
umiejętności ratownicze sprawdzane były

w scenkach drużynowych. Brane były
również pod uwagę umiejętności współpracy między członkami zespołu oraz organizacja pracy zespołu przez kapitana.
Każdy uczestnik oceniany był indywidualnie, następnie liczono sumę punktów uzyskanych przez członków zespołu. Rywalizacja obejmowała następujące zdarzenia:
- wypadek komunikacyjny,
- upadek z wysokości,
- utrata czynności życiowych, szok powypadkowy,
- złamanie nogi,
- krwotok z nosa,
- osoba nieprzytomna.

Reprezentacja naszej szkoły zajęła I
miejsce w Rejonowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku.

Naszą szkołę reprezentowali: Dorota
Synal, Małgorzata Czerwczak, Alicja
Mańczak, Krzysztof Malec, Konrad
Koncikowski.
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- porażenie prądem,
- poparzenie słoneczne, szok, utrata czynności życiowych,
- próba samobójcza,
- zawał serca,
- libacja alkoholowa.
Uczniowie musieli także wykazać się wiedzą z zakresu obrony cywilnej oraz o PCK.
Naszym kolegom gratulujemy
i życzymy jeszcze większych sukcesów
w przyszłym roku szkolnym.
A.N.A

Z kolejnym wyzwaniem nasi koledzy musieli zmierzyć się dnia 28.05.2011r.
w finale wojewódzkim w Gdańsku. Nasza
szkoła zajęła VII miejsce. Tutaj również
czekały na uczestników nie lada wyzwania. Musieli wykazać się umiejętnościami
udzielania pierwszej pomocy osobom, które wzięły udział między innymi w scenkach:
- wypadek komunikacyjny (zderzenie autobusu z samochodem osobowym – uraz
kręgosłupa, złamanie ręki, utrata czynności
życiowych, ciało obce w brzuchu, krwotok),

Matematyka nie jest nudna ani trudna
pierwszych technikum. Najlepsza okazała
się reprezentacja klasy I c – gratulujemy!
Kolejne miejsca zajęły odpowiednio klasy
I a, I u, I b, I l.

31 maja 2011 roku po raz kolejny
w naszej szkole dobył się konkurs Matematyka nie jest nudna ani trudna. W zmaganiach uczestniczyli przedstawiciele klas
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Celem konkursu jest promowanie
matematyki, zaprezentowanie jej z „innej”
strony. Królowa nauk jest w szkole przedmiotem, którego niektórzy uczniowie nie
darzą sympatią, uważają za przysłowiowe
piąte koło u wozu, tymczasem rozwiązywanie zadań może być przyjemne oraz
dostarczać rozrywki.  Rozwija umiejętność logicznego myślenia, analizowania
i formułowania wniosków. Uczestnicy
konkursu mieli m.in. znaleźć rozwiązanie
takich problemów:
Pewnego dnia ojciec rzekł do swoich
trzech synów: "Podaruję wam część swoich owieczek. Mój najstarszy syn dostanie
połowę, młodszy czwartą część, a najmłodszy piątą" i wyprowadził 19 owieczek. Synowie chcieli się szybko podzielić, ale trafili na problem, ponieważ 19 nie dzieli się
ani przez 2, ani przez 4, ani przez 5. Wrócili więc do ojca po pomoc, a ten błyskawicznie rozwiązał ich problem..... jak ?

Zadaniem konkursu było również
zaprezentowanie sylwetek znanych matematyków. Czy szanowny Czytelniku
wiesz, który matematyk sformułował
twierdzenie: Pole kwadratu zbudowanego
na wysokości trójkąta prostokątnego poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego
jest równe polu prostokąta o bokach równym odcinkom, na które ta wysokość podzieliła przeciwprostokątną? (Podpowiedź:
1: Jeden z pierwszych z pierwszych wykładowców Szkoły Aleksandryjskiej. Podpowiedź 2: Znany jest jako autor "Elementów").

W trzech jednakowych, nieprzeźroczystych
naczyniach znajduje się sól, cukier i woda.
Każde naczynie zostało błędnie opisane.
W jaki sposób, potrząsając tylko jednym
naczyniem, ustalić, co znajduje się w każdym z nich?

Drodzy Czytelnicy, życząc Wam
udanych wakacji, apeluję: nie róbmy urlopu od myślenia!
Monika Szczepkowska

Wycieczka do Akademii Pomorskiej
Dnia 27 maja klasa I a T odbyła
szkolną wycieczkę zorganizowaną przez
panią Monikę Szczepkowską do Akademii
Pomorskiej w celu umożliwienia uczniom
uczestnictwa w atrakcyjnych pokazach
i wykładach zorganizowanych w ramach
Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Opiekę nad
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uczniami sprawowała również pani Anna
Szymańska.
Początek wycieczki nastąpił w godzinach porannych. Drogę od „Mechanika”
do uczelni pokonaliśmy pieszo. Szliśmy
wesołą grupą przez ulice miasta, a słoneczna pogoda wprawiała
wszystkich

7

w dobry humor. Po dotarciu na miejsce
zostaliśmy miło przywitani przez dwóch
panów doktorów – Dariusza Kleina oraz
Roberta Drozdowskiego.

Wygłosili oni dla nas wykład z matematyki
i pokazali, że ten przedmiot przydaje się
w życiu codziennym, chociażby podczas
kodowania i rozkodowywania treści wiadomości, a nawet w samej pracy komputera, który przecież posiada większość ludzi.
Wykład został poprowadzony bardzo interesująco, a tym samym zaciekawił wiele
osób, które uważały matematykę za zbędny przedmiot.

Profesor wyjaśnił nam sposób działania
urządzenia, a nawet dał nam go przetestować. Drugim wynalazkiem był robot grający w warcaby, który, niestety, uległ awarii
podczas gry z uczniem klasy 1aT. Nikt
z obecnych nie miał jednak za złe robotowi
tego, że się popsuł. Po zakończeniu pokazu
z informatyki, całą grupą wyszliśmy na
plac znajdujący się przed uczelnią, gdzie,
ku naszemu zdziwieniu, odbywały się różne prezentacje mające wzbudzić zainteresowanie nauką. Niestety, wkrótce musieliśmy opuścić Akademię i skierować się ku
parkowi Kultury i Wypoczynku. Rozeszliśmy się do domów szczęśliwi, oczekując
kolejnej wycieczki.

Po krótkiej przerwie uczestniczyliśmy w pokazie dotyczącym rękawicy bezprzewodowej oraz robota grającego
w warcaby. Rękawica okazała się niezwykłym wynalazkiem, który spodobał się
wszystkim uczestnikom zajęć.
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Pisał dla Was Kondziu (Konrad Pawlak),
fotografował - Konrad Koncikowski.

WYCIECZKA DO SCANII!!!
jakie powinien posiadać kandydat zainteresowany pracą w przedsiębiorstwie. Wybrani pracownicy SCANII podzielili się
z uczniami swoimi doświadczeniami na
temat pracy w firmie. Na koniec wycieczki
wszyscy uczestnicy otrzymali zakładkę
(ulotkę) SCANIA PRODACTION SŁUPSK.
Wycieczka była udana !!!

Dnia 20 kwietnia 2011r. klasa I lT,
czyli logistyk, udała się na wycieczkę do
SCANII. Celem wycieczki było zapoznanie
uczniów z zawodem logistyka oraz rolą
logistyka w przedsiębiorstwie. Uczniowie
mieli możliwość zwiedzenia linii produkcyjnej autobusów firmy SCANIA PRODACTION SŁUPSK oraz obejrzenia autobusów przygotowanych do sprzedaży. Kierownik działu produkcji SCANII przedstawił im schemat pracy oraz kwalifikacje,
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3 MAJA – DNIEM KONSTYTUCJI
Dnia 3 maja przedstawiciele naszej szkoły
pod opieką pana Igora Kuc-Mikłaszewicza
uczestniczyli w uroczystościach z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody
rozpoczęły się uroczystą Mszą św., po której delegacje z poszczególnych szkół wraz
ze sztandarami udały się pod pomnik Jana
Kilińskiego, znajdujący się przy ulicy Ar-

mii Krajowej. Tam ludzie zasłużeni, politycy, księża, a także zwykli ludzie jako
wyraz pamięci o uchwaleniu Konstytucji 3
maja złożyli wieńce. We wspomnianej
ceremonii uczestniczyli przedstawiciele
Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej oraz kombatanci.
Katarzyna Labuda

5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska to całokształt
działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów
i składników środowiska naturalnego, zarówno abiotycznych, jak i żywych. Nauka
o ochronie środowiska to sozologia.

dumni ze swojego nawyku kupowania produktów odnawialnych. Polega to głównie
na kupowaniu żywności ekologicznej
w sklepach spożywczych, które dumnie
reklamują się za pomocą produktów przyjaznych dla środowiska.

Sposoby ochrony środowiska:
Uważa się,
że ten nowy trend
nie skupia się na
ważnych problemach,
które
„prawdziwi” działacze mają nadzieję rozwiązać.
Produkty
konsumpcyjne w sposób złudny pomagają
zaspokoić
sumienie, a zarazem „ocalić” świat i reputację. Jednak inni,
którzy podzielają zdanie, że pieniądzem
można skutecznie wpływać na bieg wydarzeń, twierdzą, że ta nowa subkultura stymuluje działania na rzecz ochrony środowiska. Poprzez nabywanie produktów od-

racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom,
 utrzymywanie elementów przyrodniczych w stanie właściwym oraz
przywracanie ich do takiego stanu,
 recykling.


Działania na rzecz ochrony środowiska stały się ostatnio bardzo popularne,
co doprowadziło do powstania nowej subkultury. Tworzą ją głównie wykształceni
ludzie należący do klasy wyższej. Są to
ludzie świadomi tego, jak popularne jest
bycie przyjaznym dla środowiska i są
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nawialnych promują ekologię, co w konsekwencji wpływa pozytywnie na ochronę
środowiska naturalnego, nawet jeśli owi

konsumenci popierają ten ruch z czysto
błahych pobudek. Potwierdza to również
zasadę, że cel uświęca środki.

6 czerwca – Światowy Dzień Pocałunku
W wielu kulturach pocałunek służy
przyjaźnionych i tych, z którymi jesteśmy
wyrażaniu różnych uczuć:
w dobrych relacjach. W innych przypadkach pocałunek jest obwarowany szeregiem norm kulturowych: tylko niektóre
1. Ludzki gest szacunku - dotyczy on
sfery
wszystkich ludzi, np. dzieci całują
ciała
rodziców i odwrotnie, całuje się
mogą
osoby starsze i z rodziny.
być
2. Pocałunek w miłości młodzieńczej
cało- powoduje, iż może narastać pożąwane
danie zmysłowe u chłopca czy
i tylko
dziewczyny.
w odpo
3. Pocałunek w miłości narzeczeńwiedni
skiej - jest wyrazem i potwierdzesposób.
niem miłości.
Na
4. Pocałunek małżeński - to wyraz
przyczułości i miłości oraz szacunku dla
kład
współmałżonka.
mężczyzna
Ponieważ pocałunek jest formą
może pocałować poznawaną kobietę
bardzo intymnego kontaktu, wzbudza silne
w rękę, ale niedozwolone jest całowanie
emocje. Dlatego pozwalamy sobie na canp. w szyję.
łowanie jedynie osób bardzo bliskich, za14 czerwca - Światowy Dzień Krwiodawstwa
Jest to akcja społeczna mająca na
dawców krwi i dawców krwi głosi: "Krew
celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych
pełna może być pobierana nie częściej niż
na rzecz osób wymagających transfuzji
6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej
krwi lub do produkcji preparatów krwioniż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przepochodnych.
rwa pomiędzy pobraniami nie może być
Krew pobiera się od dawców krwi
krótsza niż 8 tygodni." Punkty krwiodaww stacjach krwiodawstwa. W Polsce krew
stwa zalecają jednak, aby u kobiet przerwa
oficjalnie oddaje się tylko honorowo, czyli
ta wynosiła 12 tygodni.
bezpłatnie.
Zabieg trwa od kilku do kilkunastu
minut. Jednorazowo pobiera się 450 ml
krwi. Ubytek ten u większości ludzi nie
powoduje żadnych odczuć. Bardzo mały
procent może doświadczać chwilowych
zawrotów głowy. Następnie preparaty
przechowywane są w wyspecjalizowanych
bankach tkanek, zwanych bankami krwi.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na
P
PA
AR
RA
AD
DA
A rok 2010/2011, numer 5

11

24 czerwca – Dzień Przytulania
go uczyć ani ćwiczyć, nic nie kosztuje.
Potrafi za to wiele: poprawia humor, dodaje wiary w siebie, daje poczucie bliskości
Lepiej przytulać niż być przytui kontaktu z drugim człowiekiem - zaznalanym!!!
czają pomysłodawcy Polskiego Dnia Przytulania, który w Polsce po raz drugi świętowany jest 24 czerwca.
Przytulanie jest bardzo zdrowe.
Relaksuje, przywraca dobry nastrój,
Jeśli potrzebujemy zbawiennego
wspomaga leczenie depresji. To najprostuścisku,
a w pobliżu nie ma bliskiej nam
szy sposób, by podarować drugiemu człoosoby, w tym dniu bezkarnie możesz się
wiekowi odrobinę ciepła. Nie wymaga
przytulać, do kogo tylko zechcesz!
szukania odpowiednich słów, nie trzeba się
grupy społeczeństwa wciąż dominuje
uprzejma powściągliwość w kontaktach
Uprzejma powściągliwość
Przytulanie to prosty sposób na przekazanie pozytywnych emocji. Przytulać potrafi
każdy, nikogo nie trzeba uczyć, jak okazywać czułość. W wielu kulturach, również w polskiej, bliskość cielesna zarezerwowana jest jednak dla najbliższych – rodziny, przyjaciół, partnera. Łatwiej też jest
się przytulić dwóm kobietom niż mężczyznom. A to dlatego, że bliskość dwóch
kobiet częściej jest akceptowana przez
otoczenie. Panie często spontanicznie
wpadają sobie w ramiona, panowie – co
najwyżej poklepią się przyjacielsko po
plecach lub uścisną dłonie.

z innymi. Takie zachowanie uważają za
bezpieczne – nie narażają się na ryzyko
wtargnięcia niepożądanych osób w ich
życie prywatne, chronią się też w ten sposób przed ewentualnymi rozczarowaniami
i porażkami w nawiązywaniu głębszej
więz i z otoczeniem.

Badania pokazują, że Polakom dość
trudno wyjść poza utarte schematy. Choć
przez ostatnie dziesięciolecia ich obyczajowość bardzo się zmieniła, wśród sporej

Deficyt dotyku
szych osób oraz 36 proc. kobiet, dla których przytulanie okazuje się bardziej zbawienne niż dla mężczyzn (w większym
stopniu wpływa na obniżenie ciśnienia we
krwi).

Przeprowadzone w 2009 roku badania
CBOS wykazały, że zachodzą w tej kwestii
pewne zmiany. Całowanie i przytulanie się
w miejscach publicznych jest niestosowne
jedynie według 30 proc. Polaków, a 53
proc. nie widzi w tym nic złego. Nie zmienia się to, że publiczne okazywanie sobie
czułości wciąż potępia aż 55 proc. star-
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RECykling RECeptą na modę!

Moda na lata 80-te ma swoje źródło
w muzyce klubowej, która ostatnio czerpie
garściami zarówno z disco i punka tamtej
dekady. Imprezy tematyczne wymagają
nurkowania w stosach ubrań wszelakich
komisów i second handów. Z racji upływu
czasu wiele ciuchów wymaga gruntownego odświeżenia.

Lata 80-te w Polsce kojarzą się z
deficytem tkanin i dodatków. Gotowe
ubrania fasonem nawiązywały do zachodnich trendów, jednak brakowało im odważnych kolorów i błysku, przenoszącego
wyobraźnię prosto na parkiet. Z zazdrością
spoglądało się na katalogi z modą prosto z
Francji czy Niemiec. Królowały tam cekiny i poduszki, dżinsowe spódniczki, kolorowe pantofle.

Efekty swoistego recyklingu mody
sprzed 20-30 lat można śledzić na blogu
kolektywu REC!80. Selekcja ubrań poddawanych przeróbkom zaczyna się od pytania o konotacje z latami 80-tymi. Test
zaliczają te rzeczy, które prezentują jaskrawe i błyszczące kolory. Mile widziane
są również tkaniny w groszki, paski
i geometryczne kształty oraz w ludowe,
kwietne ornamenty.

Niedoścignionym wzorem do naśladowania była Madonna. To ona zaczęła
łączyć kostium do fitnessu z eleganckimi
szpilkami i biżuterią. Na teledyskach prezentowała odważne zestawy kolorystyczne, łącząc intensywne, wręcz wykluczające
się kolory. Wprowadzała też do świata
mody religijne symbole. Nie miała oporów przed ozdabianiem wydekoltowanej
sukni srebrnym krzyżem w rozmiarze
XXL. Jej stylistyczne eksperymenty wciąż
inspirują.

RECykling + REConstrukcja
= RECepta na modę!
W pierwszej kolejności metamorfozę przechodzą
kształty ubrań - tak, aby nie
tracąc charakteru, odpowiadały dzisiejszym rozmiarom i
krojom. Następnie dopieszczane są dodatkami, typu złote guziki, szerokie klamry,
błyszczące napy i ćwieki. W efekcie powstają odważne produkty, które oprócz
walorów estetycznych przejawiają również
te ekologiczne. Starocie z dna szaf i strychów otrzymują nowe życie. REC!80 to
swoisty wehikuł czasu, który zabiera
w podróż do szalonych lat 80-tych.

Aktualne trendy luźno
nawiązują do mody z lat 80tych. Przykładowo - rurki
i legginsy od kilku sezonów
stanowią niezbędnik każdej
szafiarki i nic nie wskazuje na
to, by zostały wyparte na
przykład przez woodstock’owe dzwony.
Kroje, charakterystyczne dla szalonych lat
80-tych, zostały zmodyfikowane, dostosowane do współczesnych zasad konstrukcji
ubrań. Aktualnie projektanci odzierają ten
styl
z
kiczu,
czyniąc
go
bardziej przystępnym.

P
PA
AR
RA
AD
DA
A rok 2010/2011, numer 5

Gabi&Siwa

13

Ewa Nowak, Diupa
Nieśmiały i zagubiony Wiktor poznaje szaloną i pełną energii dziewczynę. Z kolei Wika plącze swoje życie tak, że nie umie
już rozpoznać miłości, przyjaźni i dobra. Autorka pokazuje nam
pół roku z życia rodzeństwa i ich najbliższych, nawet babci, jak
dotąd panny na wydaniu. Ta powieść, w której papuga Diupa ma
znaczący udział w początkach obiecujących znajomości, rozczuli
Cię i rozśmieszy.

Kołodziej Gaja, Wystrzałowa licealistka
Życie maturzystki samo w sobie jest bardzo trudne. Ale sprawa
komplikuje się o wiele bardziej, gdy zostanie zwerbowana do agencji
antyterrorystycznej IST.
Czy możliwa jest praca w tajnej agencji i utrzymanie rodziców
w niewiedzy? A do tego wizja matury wisząca jak kat nad zbolałą duszą.
O tym na własnej skórze przekona się Melania Korzeniowska, która
w jednej chwili (jednym ruchem nadgarstka) bezpowrotnie odmieni
swoją codzienność.

Monika Przybyłek, Nielegalna

Maxi ma niespełna szesnaście lat, charakter, który nie
ulegnie nawet najlepszej temperówce i bagaż doświadczeń
upchany gdzieś w kieszeni spodni. Gdy jest już pewna, że stała
się wolna, zyskuje całkiem przez przypadek nową kulę u nogi.
Kula ta ma blond włosy, błękitne oczy i irytujący uśmieszek,
który ściągnie na nią jeszcze więcej kłopotów, niż miała do tej
pory...
Wspólny wyjazd z przyjaciółmi zaowocuje w nowe, niekoniecznie dobre, znajomości,
przetestuje prawdziwość uczuć, wyciągnie na światło dzienne ludzkie słabości i pokaże, że
jedni nie potrafią trzymać języka za zębami, zaś inni robią to zbyt długo.
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JUDO
Judo jest japońską sztuką walki stworzoną
przez Jigoro Kano ( 1860 – 1938 ). W wieku 18 lat, wbrew zaleceniom lekarzy, zaczął trenować ju-jitsu. Dwa lata później, na
bazie wiedzy swojej i swoich nauczycieli,
rozpoczął opracowywanie własnego systemu walki. Osunął on z jiu-jitsu m.in.
wszystkie elementy niebezpieczne dla życia lub zdrowia, wprowadzając nowe,
stworzone przez siebie. Nazwę JUDO tłumaczy się jako „drogę do zwinności” lub
„drogę ustępowania” (JU-zwinnie, ustępować; DO – droga, zasada).

stosowaniu racjonalnych i odpowiednich
do zaistniałej sytuacji rzutów i chwytów.
Trzecia zasada jita kyoei (trenowanie dla
wspólnego dobra i korzyści) wymaga dążenia do ciągłego doskonalenia samego
siebie i dbania o dobro innych.
Techniki judo można podzielić na dwie
zasadnicze grupy:
NAGE-WAZA – techniki rzutów, stosowane wówczas, gdy przeciwnik traci równowagę lub jest z niej wytrącony. Rzut
wykonywany jest przeważnie przez zastawienie drogi (po której dąży przeciwnik,
aby uzyskać równowagę) nogą, biodrami,
stopą itd. tak, aby przez dalsze wychylenie
rękami doprowadzić go do upadku na plecy. W grupie tej występują również kontrataki oraz połączenia dwu lub więcej pojedynczych rzutów – tzw. kombinacje. Przejścia do drugiej dużej grupy elementów
techniki – sprowadzenie do walki w parterze (hairi-kata) – to specyficzny, odrębny
dział techniki.

Tytułową zasadę judo (zasadę ustępowania), Kano wyjaśnił na przykładzie:
"Przypuśćmy, że siłę człowieka oceniamy w
jednostkach od 1 do 10. Np. siła mojego
przeciwnika równa się 10 jednostkom, moja siła - 7 jednostkom. Z tego wynika, że
gdybym nawet użył całej swojej siły przeciwko sile przeciwnika, to mierząc siłę
przeciwko sile, musiałbym przegrać. Jednak, gdy zamiast przeciwdziałać mu swoją
siłą, ustąpię mu na tyle, by nie stracić
równowagi, wówczas przeciwnik nieprzygotowany na taki manewr, pochyli się
w przód i straci równowagę. W tym położeniu jest on zdecydowanie słabszy (nie ze
względu na swoją siłę fizyczną, lecz niedogodną pozycję) i jego siła przeciwko mojej
wynosi dajmy na to 3 jednostki, zamiast
normalnych 10. Ja natomiast utrzymuję
równowagę i posiadam siłę 7 jednostek.
W tym momencie mogę pokonać przeciwnika, używając do tego połowy swojej siły,
tj. 3,5 jednostki. Sytuacja ta pozwoli mi na
zachowanie drugiej połowy siły do innych
celów"

KATAME-WAZA – technika obezwładnień – dzieli się na trzy podgrupy: trzymania, dźwignie i duszenia. Trzymania – polegają na utrzymywaniu przeciwnika na
plecach na macie, tak aby można było całkowicie kontrolować jego ruchy. Za
utrzymanie przeciwnika w ten sposób
przez 30 sekund otrzymuje się punkty
(ippon) i wygrywa walkę. Dźwignie –
w walce sportowej dozwolone jest stosowanie dźwigni (tj. wyłamywania i wykręcania) jedynie na staw łokciowy. Doprowadzenie do sytuacji, która w samoobronie
pozwoliłaby na unieszkodliwienie przeciwnika, daje wygraną w walce sportowej.

Druga zasada seyroku zenyo (maksimum
efektu przy minimum wysiłku), polega na
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Duszenia – tj. nacisk krawędzią przedramienia lub kołnierzem judogi na krtań lub
tętnicę szyjną.

celem drugoplanowym. Ogólny rozwój
fizyczny, a następnie uzyskanie skuteczności w zawodach, to główne cele współczesnego judo.

Obecnie judo jest sportem ściśle ograniczonym przepisami opartymi na starych
japońskich zasadach walki wręcz. Jest to
rodzaj walki zapaśniczej, wymagającej
specjalnego ubioru zwanego „judogi”. Jakkolwiek judo wywodzi się z wojskowej
sztuki walki na śmierć i życie, zastosowanie judo do obrony osobistej jest obecnie

Grzegorz Tytko kl. II cT
(źródła : http://www.pzjudo.pl/,
http://www.users.pjwstk.edu.pl/,
http://www.sfd.pl/JUDO__historia_i_założ
enia-t53123.html)

Energa Czarni po sezonie
To był udany sezon - mówią zgodnie zawodnicy, trenerzy, szefowie oraz
kibice słupskiego klubu. Energa Czarni
Słupsk - mimo przejściowych trudności
zdołali po raz drugi w historii zdobyć brązowy medal.

skrzydłowego grali bardzo podobni do
siebie zawodnicy – doświadczeni i bardzo
pożyteczni, szczególnie w defensywie
Krzysztof Roszyk i Wojciech Szawarski,
których zdobyta przez lata gry na ekstraklasowych parkietów wiedza okazała się
dla słupszczan bezcenna w fazie play-off.

Patrząc przez pryzmat wysokości budżetów w naszej lidze, powinniśmy zająć
miejsce nie gorsze niż szóste. I tylko po
cichu liczymy na kolejny medal - mówił
przed rozpoczęciem zakończonego już
sezonu prezes Energi Czarnych Andrzej
Twardowski. Sukces, który odniósł klub,
udało się zrealizować jedynie dzięki odpowiedniemu doborowi zawodników, ambicji młodego jeszcze szkoleniowca,
a także wspaniałej atmosferze wokół koszykówki w całym mieście.

Sezon zaczął się bez dwójki Avery’ego i Jazvina, ale z Chrisem Oakes’em.
Pobyt Amerykanina w Słupsku nie był
jednak udany, ponieważ młody środkowy
więcej czasu spędzał na leczeniu urazów
niż na grze. W lutym, wraz z przyjściem
wspomnianej dwójki, kontrakt Oakes’a
został rozwiązany.
Słupszczanie byli rewelacją pierwszej
części rozgrywek, w trakcie której na 11
spotkań przegrali tylko raz, notując serię
ośmiu wygranych z rzędu. We własnej hali
Energa Czarni pokonali Turów, Kotwicę,
Zastal, PBG Basket i Anwil, a na wyjeździe AZS, Polpharmę, Siarkę, Trefla i Polonię. Jedyna przegrana przydarzyła się im
po znakomitym spotkaniu w Gdyni, gdzie
w samej końcówce mistrzowie Polski wyrwali gościom zwycięstwo. To w tej rundzie słupszczanie m.in. wygrali drugą
kwartę meczu z Anwilem 34:10, rozgromili AZS w jego hali, wyraźnie pokonali wi-

Skład Energi Czarnych na sezon
2010/2011 został zbudowany w bardzo
rozsądny i przemyślany sposób. Drużyna
była dobrze zbalansowana – szybkiego
Jerela Blassingame’a uzupełniał spokojny
William Avery, atletycznego Camerona
Bennermana wyważony Mantas Cesnauskis, podkoszowego Pawła Leończyka grający bardziej na obwodzie Zbigniew
Białek, a skocznego Bryana Davisa - silny
Ermin Jazvin. Jedynie na pozycji niskiego
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cemistrzów ze Zgorzelca, trafili 7 trójek
w sześć minut w Sopocie, a także po raz
pierwszy w historii wygrali w Starogardzie
Gdańskim. Jdnak świetna gra Energi Czarnych nie mogła trwać wiecznie. Już
w 2011 roku, w pierwszych ośmiu meczach drugiej rundy wygrali zaledwie dwa,
i to jedynie z beniaminkami – Zastalem
i Siarką. Szczególnie dotkliwe były przegrane z Kotwicą, PBG Basketem (na wyjazdach) oraz Polpharmą i AZS (u siebie),
ale słupszczanie potrafili zagrać jeszcze
słabiej. W spotkaniu z Treflem w Gryfi już
po dwóch kwartach gospodarze przegrywali aż 23:50! To po tym meczu prezes
Twardowski zapowiedział, że jeśli nie
wzrośnie zaangażowanie zawodników
w grę, może się to skończyć rozwiązywaniem kontraktów. Gracze wzięli sobie te
słowa do serc i tydzień później w wielkim
stylu pokonali Asseco Prokom.

ończyka. W drugiej rundzie słupszczanie
mocno się postawili faworyzowanym mistrzom Polski i po dwóch meczach w Gdyni było 1:1. Jednak nawet świetna gra
Energi Czarnych w kolejnych spotkaniach
nie mogła przeważyć w rywalizacji z dysponującymi szerszym składem mistrzami
kraju. Słupszczanie przegrali w półfinale
1:4 i pozostała im walka o drugi w historii
klubu brązowy medal.
Okoliczności zdobycia brązowego medalu na długo pozostaną w pamięci słupskich kibiców. Po pierwszym trudnym, ale
wygranym wyjazdowym meczu z Treflem,
w którym jeszcze w ostatniej sekundzie
Paweł Kikowski mógł doprowadzić do
dogrywki, przyszedł czas na spotkanie
w Gryfi. Było w nim wszystko: świetna
gra słupskiego zespołu od pierwszych minut, heroiczna pogoń rywali przez trzy
kwarty, wiara w zwycięstwo kilku tysięcy
kibiców, ogromne nerwy w końcówce
i ponownie w ostatniej sekundzie rzut, tym
razem Harringtona, który mógł w jednym
momencie zniszczyć całą atmosferę słupskiego, koszykarskiego święta. Był on jednak niecelny, a cała hala eksplodowała
z radości. Słupszczanie po pięciu latach
przerwy ponownie stanęli na najniższym
stopniu podium.

W najlepszym meczu całej drużyny
swój najlepszy występ indywidualny zanotował Cameron Bennerman, autor 21 punktów i 7 zbiórek. Niestety, najlepszy „dunker” TBL w pierwszym meczu po pokonaniu mistrzów kraju (we Włocławku) naderwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. Kontuzja wykluczyła go
z gry do końca sezonu i w play-off słupszczanie musieli radzić sobie już bez swojego lidera. Każdy musiał wziąć trochę odpowiedzialności na siebie i cała drużyna
musiała uzupełnić lukę po Cameronie. Patrząc na nasz wynik, udało się to – mówi
trener Energi Czarnych Dainius Adomaitis.

Robert Sadowski

Play-off słupszczanie rozpoczynali na
mało wdzięcznym, czwartym miejscu, co
w ewentualnym półfinale owocowało niezwykle trudną rywalizacją z Asseco Prokomem. Najpierw udało im się jednak rozegrać cztery równe, dobre mecze przeciwko Polpharmie Starogard. Ćwierćfinał
wygrali 3:1, w czym zasługa przede
wszystkim biorącego odpowiedzialność
Avery’ego, skutecznego na dystansie Blassingame’a, doświadczonego Szawarskiego
oraz niemal bezbłędnego pod koszami Le-
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Na czas wakacji życzymy
Wszystkim zdrowia
i błogiego wakacyjnego
wypoczynku. Niech te dni
staną się czasem regeneracji sił, spędzonym w gronie rodzinnym.
Abyście wrócili wypoczęci
do pracy w roku szkolnym
2011/2012.
Życzy redakcja PARADY.
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