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czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!

Chcę, żebyśmy byli popularną szkołą
- wywiad z Panią Barbarą Zakrzewską, Dyrektorem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku.
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W dniu 20 czerwca 2012 r. przedstawiciele zespołu redakcyjnego
gazetki szkolnej przeprowadzili wywiad z Panią Barbarą Zakrzewską,
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 4 w Słupsku. Spotkanie
toczyło się w miłej atmosferze. Uczniowie zadali Pani Dyrektor kilka pytań:
- Dlaczego podjęła Pani decyzję zostania dyrektorem szkoły?
- Wcześniej, jak wiecie, byłam zastępcą dyrektora. Uważałam, że radzę sobie na
tym stanowisku, więc chciałam kontynuować pracę i wdrażać swoje pomysły.
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Doszłam do wniosku, że potrafię zarządzać
szkołą, organizować pracę dużego zespołu
ludzi, godnie reprezentować szkołę, zadbać
o interesy uczniów tak, żebyście mieli dobre warunki nauki i mogli rozwijać swoje
zainteresowania. Zależy mi na tym, żeby
satysfakcję z pracy odczuwali wszyscy
pracownicy.
Wcześniejsze sukcesy również mi
pomogły podjąć decyzję, np. wybrano
mnie Belfrem na „6+”. Oprócz tego, że
jestem dyrektorem, nadal prowadzę lekcje.
Zostałam nauczycielem, ponieważ bardzo
lubię uczyć. Lubię uczniów, lubię młodzież i pracę z nią. Uczniowie chyba mnie
też lubią, kontakt mam z nimi dobry
(śmiech). Czasem może jestem za bardzo
żywiołowa, ale są tego plusy i minusy.
- W „Mechaniku” dyrektorami zawsze byli
mężczyźni. Czy ten fakt nie budził w Pani
obaw?
- Oczywiście bałam się nawet wtedy, gdy
podejmowałam pracę w Mechaniku. Myślałam: „Męska szkoła. Czy dam radę?
Sami chłopcy.” Ale daję sobie radę. Przecież tyle kobiet jest na wysokich stanowiskach, np. kanclerz Niemiec Angela Merkel. Nawet lokalna prasa dostrzegła, że
przełamałam tradycję, ponieważ w Mechaniku jestem pierwszą kobietą na stanowisku dyrektorskim.
- Czy zajmowała się Pani wcześniej pracą
w szkole? Jeżeli tak, to gdzie?
- Tutaj rozpoczęłam pracę po ukończeniu
studiów.
- Czy ciekawiej jest pełnić rolę nauczyciela, czy jednocześnie nauczyciela i dyrektora?
- Sama nie wiem. Chyba ciekawiej jest
łączyć te dwie role. Odpowiada mi to, co
robię, bo mogę wykazać się moimi organizacyjnymi umiejętnościami, ponadto
lubię reprezentować szkołę i wdrażać swoje pomysły oraz pomysły innych pracowników, a przy okazji uczę, ponieważ nauczycielem chciałam być zawsze. Przytoczę takie powiedzenie: dyrektorem się bywa, a nauczycielem jest się do końca życia
(śmiech).

- Jak będzie wykorzystywana przez naszą
szkołę nowa hala sportowa?
- Na pewno jest ona przeznaczona dla naszych uczniów oraz wychowanków Szkolnego Ośrodka Wychowawczego. Będą się
w niej odbywały lekcje wychowania fizycznego i wszystkie zajęcia pozalekcyjne.
Przed nauczycielami otwiera się na przykład możliwość realizowania programów
autorskich. Sala będzie służyć zarówno
dzieciom i młodzieży mieszkającej w okolicy, jak i starszym ludziom. Jest tam
miejsce na klub seniora. W tym doskonale
wyposażonym obiekcie będzie można organizować różne imprezy widowiskowe.
- Co sądzi Pani na temat zmian, które będą
obowiązywać od września?
- Chodzi o reformę kształcenia zawodowego? Podoba mi się ona, dlatego że wprowadza kwalifikacje, na przykład trzy
w technikum usług fryzjerskich. Po pierwszym roku uczeń zdaje jedną kwalifikację,
po drugiej czy trzeciej klasie drugą kwalifikację, a trzecią w czwartej. Łatwiej jest
uczniom opanować mniejszą partię materiału i ją zaliczyć, niż cały materiał, jak to
jest do tej pory. Jest to korzystniejsze dla
uczniów i nawet jeżeli się pierwszej kwalifikacji nie zdobędzie, to uczeń się uczy
kolejnej i może poprawiać tę pierwszą.
Technikum ma przede wszystkim przygotować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wydaje mi się, że to
dla uczniów jest korzystniejsze. Mogą poprawiać wyniki i mogą zdobywać nowe
zawody. Droga do zmiany zawodu jest
otwarta, a wiemy, że musimy być mobilni
i bardzo elastyczni – reforma kształcenia
zawodowego właśnie do tego przygotowuje.
- Jak ocenia Pani pierwszy rok swojej pracy?
- Zdawałam sobie sprawę, że będzie ciężko, ponieważ wiedziałam, jakie wyzwania
przede mną stoją: wdrożenie w szkole reformy kształcenia ogólnego i zawodowego,
zmian w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej, budowa sali. Wiedziałam,
że będzie dużo obowiązków i jest dużo.
Byłam z tym pogodzona i po roku wytężo-
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do pracy, ponieważ są po Mechaniku. Tak
mówią pracodawcy. To jest inna kategoria
pracownika. Uważam, że to o czymś
świadczy. Taka opinia mnie cieszy. Jak
planujemy wprowadzić jakiekolwiek zawody, to bierzemy pod uwagę głównie to,
żeby uczniowie mieli zatrudnienie. Rynek
pracy na razie jest chłonny. Tak jest z fryzjerkami. Nadal są poszukiwane. W Słupsku niewiele zostanie naszych absolwentek, „pójdą w świat”, dlatego ciągle mają
zatrudnienie. Mechanicy? – jak najbardziej. Można również kontynuować naukę
na studiach i pracować.
Moim pomysłem było utworzenie
klasy logistycznej i fryzjerskiej. Chciałam,
żeby pojawiły się w naszej szkole takie
„dusze artystyczne”. Brakowało nam
dziewcząt. Chłopcy inaczej się zachowują,
jak są w szkole dziewczyny. Chciałam
ożywić środowisko uczniowskie. Przede
wszystkim wiedziałam, że ten zawód jest
potrzebny na poziomie technikum. Fryzjerki, z którymi rozmawiałam, skarżyły
się, że nie mogły ukończyć takiej szkoły.
Były różne opinie na temat technikum fryzjerskiego, na przykład, że dziewczęta tak
dobrze nie nauczą się zawodu, ponieważ
mają tylko jeden dzień praktyki. Jednak
uczennice szkół zawodowych na praktykach bardzo długo wykonują czynności
pomocnicze, np. zamiatają włosy. Nasze
uczennice od początku są wdrażane do
wykonywania zawodu – w pierwszej klasie
myją głowy…, w drugiej już farbują włosy
i uczą się posługiwać nożyczkami… Okazało się, że w jednym dniu praktyki uczą
się więcej niż uczennice szkół zawodowych w ciągu dwóch. Takie są opinie fachowców. Ostatnio odbył się konkurs fryzjerski dla klas trzecich. Byłam zachwycona poziomem wykonania fryzur dziennych
i wieczorowych. Nie wierzyłam, że to
dzieło naszych dziewcząt. Pani, która bardzo często zasiada w jury konkursów fryzjerskich, była również zaskoczona wysokim poziomem umiejętności uczennic. To
również cieszy.
- Jak ocenia Pani kulturę, język, stosunek
do
nauczycieli
naszych
uczniów?

nej pracy jestem zadowolona z wyników.
Zawsze jest ciężko, jak się zaczyna coś
nowego, wprowadza jakieś zmiany, nie
zawsze te zmiany się podobają wszystkim
współpracownikom. Na podsumowanie
przyjdzie czas. Będziemy mieli w sierpniu
radę pedagogiczną, więc zastanowię się
nad tym, co należy naprawić, a co jest dobrze zrobione i co kontynuować. Jest mi
ciężko siebie ocenić. Będę prosiła grono
pedagogiczne i Samorząd Uczniowski
o podpowiedzi, co należy zmienić.
- Jak ocenia Pani atmosferę w szkole oraz
relacje między uczniami a nauczycielami?
- Sądzę, że atmosfera jest bardzo dobra.
W Mechaniku zawsze panowały dobre
relacje między nauczycielami oraz między
nauczycielami a dyrekcją. Takie jest moje
odczucie. Wydaje mi się ponadto, że
uczniowie u nas się dobrze czują. Świadczy o tym fakt, że znajomi polecają znajomym naszą szkołę. „Poczta pantoflowa”
dobrze funkcjonuje. Dbamy o uczniów.
Odwiedzają nas absolwenci z łezką w oku.
Nas to też zawsze wzrusza.
- Co, według Pani, można zaliczyć do sukcesów naszej szkoły?
- Nasi uczniowie wygrywają w wielu konkursach. Zdobyliśmy wszystkie trzy pierwsze miejsca w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Pokonaliśmy
renomowane szkoły, byliśmy po prostu
najlepsi. Wygraliśmy konkurs ekologiczny
„Teraz woda”. Chłopcy zajęli II miejsce w
ogólnej klasyfikacji zawodów ,,Sprawni
jak żołnierze". Mamy kolejnego „Wspaniałego” w Konkursie Samorządowym „8
Wspaniałych”
organizowanym
przez
MCK.
To są nasze sukcesy, które są rezultatem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Dzięki temu jesteśmy coraz lepiej
postrzegani w środowisku lokalnym. Cieszymy się dobrą opinią również dlatego, że
uczymy zawodów, które zapewniają pracę.
Spotykam się i z pracodawcami, i z absolwentami, dlatego wiem, że jeżeli ktoś chce
pracować, znajdzie pracę po naszej szkole.
Pracodawcy nawet nie czekają na egzamin
zawodowy. Absolwenci są przyjmowani

3

tak, wiem, na czym polega ten zawód, chcę
go wykonywać, albo nie, nie odpowiada
mi, to nie jest dla mnie, podjąłbym złą decyzję, gdybym poszedł do Szkoły Policji.
Jeżeli uczeń po semestrze zmieni zdanie,
może zrezygnować. Cała klasa nie musi
realizować zaproponowanego profilu.
W klasach, które będą realizowały nowy
profil, wprowadzamy bardzo atrakcyjne
zajęcia sportowe z zakresu samoobrony
oraz zajęcia praktyczne na strzelnicy. Program nauczania wzbogacony jest o elementy prawa karnego i cywilnego, mechanoskopię i kryminologię. Natomiast w klasie o profilu strażackim wprowadziliśmy
elementy ratownictwa drogowego. Jesteśmy objęci patronatem Szkoły Policji
i Straży Pożarnej. Robimy wszystko, aby
uczniowie byli zadowoleni. Organizujemy
mnóstwo szkoleń. Nasi uczniowie mogą
ukończyć różne kursy, np. z programowania CNC, prawa jazdy, obsługi wózków
widłowych, wizażu, a nawet zorganizowaliśmy szkolenie w zakresie pilotażu. Ta
ostatnia propozycja może być powtórzona
dopiero wtedy, gdy uda się pozyskać odpowiednie środki. Chodzi nam o to, żeby
nasz absolwent był atrakcyjny na rynku
pracy i żeby dobrze o nim mówiono.

- Jest różnie. Naszym zadaniem jest robić
wszystko, aby zachowanie młodzieży było
prawidłowe. Jak słyszymy jakieś wulgaryzmy z ust uczniów i zwracamy im uwagę,
to przepraszają i mówią, że to przez pomyłkę. W szkole dbamy o to, aby uczniowie byli kulturalni, żeby szanowali nas,
nauczycieli, i siebie nawzajem. Staramy się
również wprowadzać elementy patriotyzmu lokalnego i państwowego. Uważam,
że mamy wyjątkowych uczniów, nie mogę
na nich powiedzieć złego słowa. Gdy ktoś
narzeka, jaka ta młodzież jest okropna, po
prostu tego nie chcę słuchać, bo to jest
nieprawda. Młodzież jest taka, jakie są
czasy. Jak my byliśmy młodzi, też uważano nas za okropnych. Jeżeli ktoś od razu
jest w stosunku do młodzieży agresywny
i tylko ją krytykuje, to działa to i w drugą
stronę. Kwestia podejścia. Uważam, że
u nas nauczyciele szanują uczniów. Jeżeli
jest inaczej, to można zwrócić się do pedagogów. Są oni otwarci na potrzeby
uczniów i chętnie pomagają. Można zgłosić swój problem anonimowo. Wiem, że
czujecie się w szkole bezpiecznie – żadnej
fali, żadnego „kocenia” w szkole nie ma.
- Jakie wiąże Pani nadzieje i oczekiwania
w związku z naszą szkołą i uczniami?
- Chcę, żebyśmy byli popularną szkołą,
żeby uczniowie chętnie do nas przychodzili, żeby dobrze tu się czuli, żeby zdawali
maturę, egzaminy zawodowe zarówno na
poziomie technikum, jak i szkoły zawodowej, żeby chcieli rozwijać swoje zdolności
naukowe, sportowe czy nawet artystyczne.
Chciałabym kontynuować charakter zawodowy szkoły, bo my „nie produkujemy”
bezrobotnych. Trzeba myśleć o tym, że
ktoś musi pracować, płacić podatki, ubezpieczenia. Taki jest mój plan i takie są moje marzenia.
Zdaję sobie sprawę z niżu demograficznego, dlatego otwieramy dodatkowe
atrakcje dla uczniów, typu profil policyjny,
kryminalistyka czy profil strażacki.
Uczniowie oprócz nauki zawodu zobaczą,
jak wygląda praca policjanta czy strażaka
i świadomie dokonają wyboru po ukończeniu szkoły. Będą mogli sobie powiedzieć:

Pod koniec spotkania role się odwróciły - Pani Dyrektor zadała przedstawicielom gazetki szkolnej kilka pytań. Interesowała się tym, czy szkoła spełniła nasze
oczekiwania i jaka panuje w szkole atmosfera, czy mamy jakieś problemy. Zapytała,
czy niczego nam nie brakuje w pracowniach i na warsztatach. Zapewniła nas, że
chce się z nami często spotykać. Żałowaliśmy, że Pani Barbara Zakrzewska musiała
wracać do swoich codziennych obowiązków, ponieważ to spotkanie było bardzo
ciekawe i sympatyczne. Podziękowaliśmy
Jej za poświęcony nam czas.
W spotkaniu pod opieką p. A. Twardowskiej
i p. M. Damaszk uczestniczyli następujący uczniowie:
Patryk Gościłowicz, Joanna Majka, Aleksandra
Orzechowska, Grzegorz Tytko, Robert Sadowski. Rozmowę zanotowali: A. Majka i P. Gościłowicz.
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TWOJE BEZPIECZNE WAKACJE

☺

















Ogólnoświatowy skrót ICE
Zbliżają się upragnione wakacje. W związku
ratujący życie!
z tym nie zapominajmy o tym, co najważniejsze –
Powinieneś
pod nim zapisać numer
o bezpieczeństwie.
Pamiętajmy, aby przed podróżą nie pić alko- telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Tak zapisaholu, być wypoczętym i wyspanym.
Kiedy wsiadamy do pustego autobusu czy tramwaju, ny kontakt pozwala ratownikom na
zajmujmy miejsce blisko kierowcy lub motornicze- zadzwonienie pod wskazany numer
go. W pociągach wybierzmy przedział, w którym i uzyskanie ważnych informacji o popodróżują np. rodziny z dziećmi lub osoby starsze. szkodowanej osobie.
Unikajmy grup, które spożywają alkohol - ich zachowanie może być agresywne.
Przechowujmy pieniądze w różnych miejscach. Wówczas, nawet jeśli padniemy ofiarą
złodziei, jest szansa, że nie utracimy całej sumy.
Zajmując miejsce w autobusie czy w tramwaju, bagaż pozostawiajmy w zasięgu ręki, ponadto
tak, by móc go stale obserwować. Panie swoje torebki powinny trzymać na kolanach.
Bilety i rzeczy podręczne, niezbędne w podróży, należy trzymać na wierzchu – unikniemy
wtedy pokazywania zawartości całego bagażu, kiedy będziemy przeszukiwać jego wnętrze.
Nie powinno się korzystać z poczęstunku oferowanego przez nieznanych współpasażerów –
w ten sposób złodzieje często usypiają swoje ofiary, a następnie je okradają.
Jeżeli ktoś źle znosi podróże, powinien zażyć środki farmakologiczne. Pamiętajmy o tym, że
złe samopoczucie, wywołane "chorobą lokomocyjną", osłabia czujność, uwagę i koncentrację.
Korzystajmy tylko z kąpielisk strzeżonych.
Nigdy nie wchodźmy do wody po wypiciu
alkoholu.
Gdy idziemy do wody, nie prośmy
o popilnowanie rzeczy przygodnie
poznanych osób - taka sytuacja często
kończy się ich utratą.
Po długim leżeniu na słońcu nie zanurzajmy
się gwałtownie w wodzie - róbmy to
stopniowo, aby uniknąć wstrząsu
termicznego.
Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.

W imieniu redakcji szkolnej gazetki „Parada” życzymy wszystkim udanych wakacji !!!
GaBa
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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA SŁUPSKA
JUŻ WYBRANA!
Dnia 4 kwietnia 2012 roku w hali
Gryfii odbyła się oficjalna gala ogłoszenia
wyników oraz wręczenia nominacji do
Młodzieżowej Rady Miasta Słupska, która
jest nowo powstałym organem konsultacyjno-opiniodawczym samorządu miasta
Słupska w sprawach dotyczących młodzieży. Wzorując się na Radzie „dorosłej”,
w MRMS zasiada 23 radnych, w tym dwie
uczennice naszej szkoły – Karolina Cieplińska z klasy I lT i Alicja Mańczak z klasy III lT.

Uroczystość, tak ważną dla wielu
młodych, ambitnych ludzi, swoją obecnością uświetniło wielu gości: Prezydent
Miasta Słupska Maciej Kobyliński, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Hanna Zych-Cichoń, poseł RP Zbigniew
Konwiński, Rektor Wyższej Hanzeatyckiej
Szkoły Zarządzania w Słupsku doc. dr Antoni Szreder, Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Ryszard Stus, a także radni
Rady Miejskiej w Słupsku.

Nasza szkoła brała aktywny udział
w przygotowaniach owej gali. Do nas należało wykonanie dekoracji sceny. Trzeba
nieskromnie dodać, że była ona rewelacyjna, co zawdzięczamy jej pomysłodawcy,
panu dyrektorowi Leszkowi Forysiakowi.
☺ Dekoracja nawiązywała do wyglądu

naszego miasta oraz głównego tematu
i powodu spotkania. Na granatowym tle
widniał kontur słupskiego Ratusza, a zgromadzonych na hali obserwowała grupka
młodzieży, stojąca nieopodal.
Nadszedł czas rozpoczęcia. Po uroczystym otwarciu gali, powitaniu wszyst-
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kich przybyłych gości, podziękowaniu za
pomoc i przemówieniach zaczęła się część
artystyczna przygotowana przez słupski
Młodzieżowy Dom Kultury oraz I LO.
Jako pierwsi wystąpili uczniowie liceum,
przygotowani przez panią Elżbietę Zięciak,
którzy zaprezentowali pokaz tańca towarzyskiego w formacji. Następne były solistki trenujące w MDK: Aleksandra Cybula, Diana Gliniecka, Katarzyna Wołoszyn
oraz Maria Kiersnowska. Z kolei wystąpił
rewelacyjnie śpiewający rodzynek, Kacper
Szulski, czerpiący natchnienie z Kamila
Bednarka. Wykonaniem „Dancehall Queen” sprawił, że promienie jamajskiego
słońca rozświetliły przez chwilę słupską
Gryfię. Swój talent pokazały również
dziewczynki z grupy tanecznej „Kontra”
trenującej pod kierunkiem pań Wioletty
Rawskiej i Katarzyny Bartoś. Trzeba przyznać, że dobre przygotowanie techniczne,
przemyślana choreografia i urok dziewczynek zaowocowały licznymi brawami
publiczności.
Wprowadzenie sztandarów wszystkich słupskich szkół ponadgimnazjalnych
zakończyło część artystyczną, a jednocześnie otworzyło część oficjalną uroczystości. Pan prezydent Maciej Kobyliński pokrótce opowiedział o początkach pomysłu
zorganizowania MRMS, o obawach i nadziejach z nią związanych. Wypowiedziana została standardowa formułka otwierająca każde wydarzenie.
Z kolei na scenie pojawiła się Miejska
Komisja Wyborcza w składzie:
• Przewodniczący Rafał Kuligowski
– podinspektor w Gabinecie Prezydenta Miasta,
• Wojciech Szulc – Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta,
• Marcin Lubiniecki – radny z ramienia Platformy Obywatelskiej.
Zgromadzeni goście wysłuchali sprawozdania Miejskiej Komisji Wyborczej z przebiegu wyborów do Młodzieżowej Rady
Miasta Słupska. Przewodniczący komisji
kilkakrotnie podkreślał bardzo pozytywnie
frekwencję podczas wyborów, która w jedenastu lokalach wyborczych wyniosła

69,84%! Spośród 6670 uprawnionych do
głosowania ważne głosy oddało 4658
uczniów. Chwilę później nastąpiło ogłoszenie wyników, a scena zaczęła zapełniać
się radnymi Młodzieżowej Rady Miasta
Słupska, którzy zostali wybrani w wyborach tajnych i bezpośrednich dzień wcześniej przez uczniów słupskich szkół na
dwuletnią kadencję. Wyczytywani przez
przewodniczącego komisji wchodzili na
scenę przejęci swoją rolą. Trzeba pamiętać,
że MRMS to nie tylko zabawa i nauka samorządności, to przede wszystkim odpowiedzialność za losy młodzieży słupskiej.
To młodzi radni są od tego momentu „tubą
nagłaśniającą” panu prezydentowi i Radzie
Miejskiej, czego młodzież potrzebuje i to
na ich barkach ciąży odpowiedzialność,
w jaki sposób przedstawią problemy młodzieży i przekonają urzędników do swoich
pomysłów.
Po wyczytaniu przez przewodniczącego wszystkich 23 nazwisk, nastąpiło
uroczyste wręczenie nominacji, drobnych
upominków związanych z naszym miastem
oraz zaczęła się oficjalna prezentacja radnych. Przez najbliższe dwa lata MRMS
obradować będzie w składzie: Marek Gabriel, Natalia Rybak, Weronika Bowżyk,
Marzena Matulewicz, Michał Michalak,
Jędrzej Grędecki, Alicja Szymkowicz, Cezary Czarnecki, Monika Smolukowska,
Damian Bianga, Damian Rosiak, Katarzyna Broll, Barbara Mazur, Michał Zblewski,
Karolina Cieplińska, Alicja Mańczak,
Dariusz Kopczyński, Justyna Kurowska,
Anna Sękowska, Monika Sowińska, Maja
Urbanowicz, Patryk Wasyluk i Jakub Zychowicz. Pan prezydent na zakończenie
oświadczył z wielką radością, iż jest to
jeden z najpiękniejszych dni w jego życiu,
ponieważ patrzy na historyczny, pierwszy
skład Młodzieżowej Rady Miasta Słupska
i jest z tych młodych ludzi bardzo dumny!
Pozostaje nam życzyć Młodym
Radnym wytrwałości i odwagi w dążeniu
do swoich celów i niech dbają o interesy
młodzieży z wielkim zapałem!
Alicja
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SZKOLNA DEBATA

Wspólnie zastanawialiśmy się nad
tym, czy tematyka zajęć, ćwiczeń i projektów rozwija zainteresowania uczniów. Czy
wycieczki, imprezy i uroczystości szkolne
są dla uczniów inspirujące? Czy liczba kół
zainteresowań jest wystarczająca? Czy
młodzież chętnie w nich uczestniczy? Czy
inicjatywy Samorządu Uczniowskiego
wpływają na rozwój zainteresowań młodych ludzi?
W czasie spotkania przeanalizowano wykres szkoły, który był ukoronowaniem wcześniejszych spotkań rodziców,
nauczycieli i uczniów. Ożywiona dyskusja
zaowocowała wieloma ciekawymi pomysłami, które posłużą do zaplanowania działań
wspierających
zainteresowania
uczniów w przyszłym roku szkolnym.

Dnia 23 kwietnia 2012 roku odbyła
się szkolna debata poświęcona wspieraniu
rozwoju zainteresowań uczniów. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich
grup zainteresowanych pracą szkoły: dyrektor ZSP nr 4 pani Barbara Zakrzewska,
przedstawiciele Rady Rodziców: pani Marzena Łebech i pan Marek Szafirski, nauczyciele: pani Dorota Konkol, pan
Krzysztof Smugała i pan Igor KucMikłaszewicz, uczniowie: Karolina Idzikowska, Kamil Gąbka, Michał Kwinta,
Mateusz Reczek, Michał Waseńczuk, Sebastian Ciut. Rozważania protokołowały
panie Małgorzata Damaszk i Lidia Mielniczuk. Spotkanie prowadziła Monika
Szczepkowska.

Monika Szczepkowska
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ROZMOWA NIE TYLKO O LITERATURZE
Z DANIELEM ODIJĄ
Daniel Odija to pisarz, publicysta i dziennikarz pracujący w oddziale słupskim Telewizji Polskiej. Autor powieści „Ulica” (2001), „Tartak”
(2003), „Niech to nie będzie sen” (2008), „Kronika
umarłych” (2010) oraz zbioru opowiadań „Szklana
huta” (2005). „Tartak” i „Kronika umarłych” były
nominowane do Literackiej Nagrody NIKE, natomiast powieść „Niech to nie będzie sen” była nominowana do Literackiej Nagrody Europejskiej. Odija
publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”,
„Gazecie Wyborczej”, „Playboyu”. Jego książki
ukazały się w przekładzie na język francuski, niemiecki i ukraiński. Twórczość słupskiego prozaika
zalicza się do tzw. PROZY PÓŁNOCY. W swoich
utworach pisarz maluje realistyczny obraz tzw.
Polski B przełomu tysiącleci.

- Opowiadała o miłości grupki mężczyzn
do jasnego piwa. (śmiech).
- Kim są bohaterowie Pana książek?
- Są nimi głównie bezdomni, bezrobotni,
robotnicy, a nawet drobni kombinatorzy.
- Jak przedstawia Pan ich losy i perypetie
życiowe?
- Wszyscy z trudem utrzymują się na powierzchni, żyjąc z dnia na dzień bez większej nadziei na poprawę losu.
- Czy w czasie swojej kariery literackiej
miał Pan jakieś dziwne przygody?
- Raz. Umieściłem w książce pewnego
bohatera. Okazało się, że taka osoba też
stąpa po naszej planecie (śmiech).
- Jak człowiek ten zareagował na umieszczenie go w książce jako jednego z bohaterów?
- Dziwnie, bo podał mnie do sądu
(śmiech).
- Jak zakończyła się ta sprawa i czy ma
Pan kontakt z tą osobą?
- Proces wygrałem, bo nieumyślnie go
umieściłem w mojej powieści. Teraz, mijając się, mówimy sobie ,,dzień dobry"
(śmiech).
- Jakie są Pana największe dzieła literac-

W ramach Wiosny Literackiej organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną odbyło się w naszej szkole 21 maja
2012 r. spotkanie z Danielem Odiją.
Uczniowie szkolnej gazetki wykorzystali
tę niecodzienną okazję do przeprowadzenia rozmowy z popularnym pisarzem:
- Co Pan opisuje w swoich książkach?
- Tematyka jest różna, zależna od inspiracji, dnia i okazji.
- Wiadomo, że opisuje Pan też fakty zaistniałe na terenie Słupska.
-Tak, to prawda, m.in. opisywałem w niektórych rozdziałach mojej książki tzw.
,,słupskich
kiboli"
Gryfa
Słupsk.
- Która książka okazała się Pana najlepszym utworem?
- Sądzę, że ,,Tartak". Za nią otrzymałem
miejsce wśród finalistów Literackiej Nagrody Nike.
- Jak to się stało, że napisał Pan powieść
dla Playboya?
- Propozycja była nagła, duże pieniądze,
więc grzechem byłoby nie skorzystać z tej
okazji.
- Czego dotyczyła fabuła powieści?
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- Tak, to prawda, przez jakiś czas.
- Dziękujemy Panu za wywiad i życzmy
sukcesów w dalszej twórczości.
- Ja również dziękuję.

kie?
- Myślę, że ,,Tartak" , ,,Ulica", a także
,,Szklana huta". A zaraz za nimi ,,Niech to
nie będzie sen" i ,,Kronika umarłych", a
także ,, Podróże w miejscu".
- Czy to prawda, że przez pewnie czas był
Pan felietonistą tygodnika społecznego
Ozon.?

Spotkanie z pisarzem zorganizowała
p. Agatą Shafi. Rozmowę przeprowadził i zanotował Patryk Gościłowicz.

„Okno na parlament”,
czyli życie polityka od wewnątrz
W XXI wieku, w dobie kina 3D, telefonów komórkowych, gier komputerowych oraz konsoli coraz częściej zapominamy o teatrze. Jednakże myślę, że większość zgodzi się co do tego, iż jest to również
pasjonująca
forma
rozrywki.
Ostatnio miałem ogromną przyjemność
obejrzenia spektaklu „Okno na parlament”
w słupskim teatrze. Sztuka w reżyserii
Pawła Pitera jest w swej prostocie niezwykle wyrafinowaną i prześmieszną komedią,
pozwalającą oderwać się od rzeczywistości, od otaczających nas problemów, a całą
swą uwagę skupić na zabawnych potyczkach bohaterów. Z tytułu można wnioskować, iż komedia wyśmiewa…polityków!
Tak więc od samego początku budzi nasze
zainteresowanie, czyż nie?
Richard Willey (Daniel Kustosik),
żonaty, szanowany, pracowity brytyjski
polityk wdaje się w gorący romans z Jane
Worthtingotn (Agnieszka Wawrzyniak),
sekretarką lidera opozycji. Nie może być
lepiej, wszyscy pomyślą, jednak „biednych”, ukrywających się kochanków co
rusz spotykają nowe perypetie! Romans
kwitnie, aż tu nagle w balkonowym oknie
zostaje znalezione ciało! Wszystko wskazuje na to, że jest martwe, a na pewno bezwładne. I tu pojawia się pytanie, co dalej?
Większość zadzwoniłaby na policję, we-

zwała pogotowie, ale nie pan Willey, który
teoretycznie powinien być na debacie w
parlamencie. Z pomocą przybywa George
Pidgen (Arnold Pujsza), dobroduszny i
bojaźliwy maminsynek, będący również
asystentem ministra. Niestety, zamiast pomóc, przynosi tylko kolejne, coraz bardziej
zabawne dla widowni, kłopoty. Pojawiają
się kierownik hotelu, próbujący wyłudzić
pieniądze za rozmaite przysługi, kelner
Harold, żona Willey’iego, mąż pani Worthington oraz Gladys, pielęgniarka opiekująca się mamą Pidgen’a. Przybycie każdej
z tej osób przysparza nowych problemów,
akcja nabiera rytmu, a widz nabiera rumieńców od ciągłego śmiania się.
Komedia dla wszystkich bez
względu na wiek i płeć Przyciąga przede
wszystkim tematem, ponieważ przenikanie
świata polityki z życiem zwykłych ludzi
zawsze wzbudza ciekawość tym bardziej,
że bohaterowie borykają się z codziennymi
problemami, wcale nie tak odległymi od
tych z prawdziwego życia. Żeby dowiedzieć się więcej, spędzić miło czas z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi czy też
chłopakiem/dziewczyną, serdecznie zapraszam do Nowego Teatru na dużą dawkę
śmiechu.
Robert Sadowski
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CZAS WIOSENNYCH WOJAŻY
W dniach od 3 do 8 czerwca
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w wycieczce do Białego Dunajca, miejscowości położonej w województwie małopolskim na wysokości 660-950 m n.p.m.
Głównym celem naszej wyprawy były piesze wycieczki po Tatrach, w czasie których
podziwialiśmy krajobraz oraz obserwowaliśmy florę i faunę gór.
Pierwszego dnia wspięliśmy się na
Gubałówkę, a następnie zeszliśmy Doliną
Szymoszkową do Zakopanego. W Zakopanem zwiedziliśmy jedną z najsłynniejszych
nekropolii polskich - Stary Cmentarz na
Pęksowym Brzyzku. Jest na nim pochowanych wiele znakomitości, między innymi
pierwszy proboszcz zakopiański – ks. Józef Stolarczyk, dr Tytus Chałubiński, muzyk Jan Krzeptowski Sabała, pisarz Kornel
Makuszyński, artyści rzeźbiarze: Antoni
Kenar i Antoni Rząsa. Przeniesiono tutaj
po wielu latach prochy osób zmarłych
z dala od Zakopanego: Stanisława Witkiewicza, Władysława Orkana, Karola Stryjeńskiego, Kazimierza Dłuskiego i Kazimierza Tetmajera. Są tu także symboliczne

groby zmarłych daleko lub tych, którzy
nigdzie mogił nie mają.
W tej typowo turystycznej miejscowości zorganizowano nam również
spotkanie z gazdą, który w sposób dowcipny przedstawił nam kulturę i historię zwiedzanego regionu. Na zakończenia dnia
mieliśmy czas wolny, który spędziliśmy na
znanych wszystkim Krupówkach.
Mimo złej aury drugiego dnia dotarliśmy pieszo nad Morskie Oko. Grupa
ochotników podjęła się niełatwego zadania, tj. dojścia do Czarnego Stawu. Było to
dlatego takie trudne, ponieważ cały dzień
padał deszcz, przez co kamienna droga
stała się bardzo śliska i niebezpieczna.
Wysiłek jednak się opłacił. Piękny widok
budził zachwyt. Czarny Staw Gąsienicowy
to jezioro polodowcowe, położone na wysokości 1624 m n.p.m. Jest ono czwartym
co do głębokości jeziorem tatrzańskim.
Nazwa wywodzi się od ciemnogranatowego odcienia wody, związanego z ocienieniem wód pobliskim szczytem i sinicami
porastającymi głazy znajdujące się na
brzegach jeziora.
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Po powrocie do miejsca zakwaterowania i po obiadokolacji bawiliśmy się
do północy w rytmach disco na imprezie
integracyjnej w karczmie przy ośrodku.
Trzeciego dnia nasza wycieczka
skierowała się w stronę Pienin. Jest to łańcuch górski zbudowany z wapiennych skał
i dzięki temu bardzo atrakcyjny krajobrazowo. Wspinaliśmy się na szczyty i podziwialiśmy przepiękny przełom Dunajca.
Następnie odwiedziliśmy Czorsztyn i oglądaliśmy z wysokości tamy na Dunajcu
Jezioro Czorsztyńskie oraz elektrownię
wodną. Pogoda dopisała nam znakomicie,
krajobraz okolic wyłaniał się w całej okazałości. Odbył się także konkurs wspinaczki na tamę. Trzeba było jak najszybciej pokonać kilkaset schodów. Chętnych
było wielu. Wygrał konkurencję Przemek.
W godzinach popołudniowych pojechaliśmy na Słowację, gdzie odwiedziliśmy Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.
Najbardziej wytrwali wycieczkowicze

wspięli się na olbrzymią skocznię narciarską, by z dużej wysokości podziwiać piękno słowackich Tatr. Pozostali członkowie
grupy woleli zajadać się lodami lub pić
kawę. Wieczorem wybraliśmy się na „gorące baseny”, czyli tzw. „termy podhalańskie”.
W czwartek odwiedziliśmy Kraków
i wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy
piękne zakątki Starego Miasta. Po krótkim
odpoczynku na krakowskim rynku w sąsiedztwie pomnika Adama Mickiewicza
pojechaliśmy do Częstochowy.
W Częstochowie odbyliśmy pielgrzymkę na Jasną Górę i zapoznaliśmy się
z historią tego klasztoru. Chętni uczestniczyli we mszy świętej i podziwiali piękną
ikonę Matki Boskiej. Uczniom szkoły
średniej w tym miejscu przypominała się
na pewno powieść Henryka Sienkiewicza,
z której dowiedzieli się, że szczególnego
znaczenia dla Polaków Jasna Góra nabrała
podczas potopu szwedzkiego w roku 1655.

Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale
bardzo zadowoleni. Już zbieramy pieniądze na kolejny wyjazd - może na narty
zimą...

Za organizację wycieczki i opiekę
nad uczniami odpowiedzialne były panie
Dorota Konkol i Beata Podoba, którym
serdecznie dziękujemy.
Grzegorz Tytko

Matematyczne zmagania w Mechaniku
„Chcesz budować hot rody?
Najpierw musisz uczyć się matematyki”. Tak twierdzi Duane - jeden

z bohaterów popularnego programu
„American hotrod”. Tę zależność
rozumie wielu uczniów Mechanika.
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Świadczy o tym rosnąca popularność
konkursów matematycznych wśród
uczniów naszej szkoły.

W maju odbyła się kolejna,
czwarta już edycja konkursu „Mistrz
Sudoku Mechanika”. W tym roku
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – z planszami zmagały się
aż 23 osoby. Miażdżącą przewagą
punktów zwyciężyła Karolina Koniczuk z klasy 2 u T – i mamy nowego
Mistrza Sudoku. Zacznijcie ćwiczyć,
bo następne potyczki już za rok ☺.

Po raz drugi wzięliśmy udział w
III Konkursie Matematycznym „Archimedes” im. Gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanym między innymi przez Wojskową Akademię
Techniczną w Warszawie i adresowanym do uczniów klas maturalnych. Zgłosiło się 10 uczniów z klasy IV c T, a było o co powalczyć –
nagrodą

było

darmowe

miejsce

w domu studenckim WAT na okres
jednego roku akademickiego po podjęciu studiów stacjonarnych na tejże
uczelni. Bezkonkurencyjnym okazał
się Mateusz Koszałka, który został
finalistą konkursu i 2 marca pojechał na finał do Warszawy. WprawNa zdjęciu uczniowie Paweł Krupski i Patryk
Szwajkowski przy bramie Gdańskiej Wyższej
Szkoły Administracji.

dzie nie zajął czołowej lokaty, ale
długo z satysfakcją wspominał sam

Kolejny konkurs, w którym
nasi uczniowie po raz pierwszy
wzięli udział, to MMC Meridian.
Jego organizatorem jest Międzynarodowe Gimnazjum nr 51, Liceum
Ogólnokształcące Meridian oraz
Uczelnia Vistula w Warszawie.
Uczniowie klasy II cT Paweł Krupski i Patryk Szwajkowski zakwalifikowali się do etapu finałowego!

udział i możliwość wymiany doświadczeń

z najzdolniejszymi

uczniami z całej Polski. O szczegółach konkursu możesz poczytać na
stronie:
http://www.wat.edu.pl/N000000/
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Jako Mechanik debiutowaliśmy
również w IV edycji konkursu filmowego „Matma mnie kręci”, promującego matematykę. Krzysztof Kost z klasy II cT zrealizował i zgłosił film zatytułowany „Indukcja matematyczna”,
który można zobaczyć na stronie:

stycznych aspektów „królowej nauk”. Najlepsza okazała się reprezentacja klasy I c, kolejne miejsca zajęły odpowiednio klasy I l, I a, I u, I b.

http://www.youtube.com/watch?v=ARkLqd06DDI&feature=
youtu.be
Tradycyjnie
przystąpiliśmy
również do Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego Kangur.
W szkole najlepszy wynik osiągnął
Michał Żywiecki z klasy II aT, kolejne miejsca zajęli Oskar Skawiński z klasy II cT i Bartosz Morka z
klasy II aT.
Dnia 14 czerwca 2012 roku
odbyła się kolejna edycja konkursu
Matematyka nie jest nudna ani trudna skierowanego do uczniów pierwszych klas technikum. Jego celem
było rozwijanie zainteresowania matematyką i przedstawienie humory-

Na zdjęciu zwycięska drużyna z klasy IcT
w składzie: Kacper Brzeziński, Łukasz Winiarski
oraz Artur Szamatowicz.

Wszystkim uczniom dziękujemy za wspólne odkrywanie tajników matematyki. Życzymy udanych
wakacji i sukcesów w konkursach,
do których przystąpicie w kolejnym
roku szkolnym.
Danuta Ptak
Monika Szczepkowska

Krótka historia KFA GRIFFONS Słupsk
Klub Futbolu Amerykańskiego
Griffons Słupsk został powołany do życia
w dniu 21.10.2008 roku. Pomysłodawcą
powstania KFA Griffons Słupsk był Jakub
Helinski. Nazwę klubu zaproponował Karol Winiszewski.
KFA Griffons Słupsk jest pierwszym w regionie Pomorza Środkowego
klubem futbolu amerykańskiego, lecz
pierwsze szlaki futbolu amerykańskiego
w Słupsku i regionie Pomorza Środkowego
przecierała grupa pasjonatów futbolu pod
nazwą Wild Bears Słupsk. Niestety, grupie
tej nie powiodło się stworzenie klubu i zainteresowanie futbolem zaczęło słabnąć,

doprowadzając do rozpadu grupy. Pierwszym zespołem na Pomorzu było Pomorze
Seahawks - obecnie Seahawks Gdynia.
Na pierwszych treningach w październiku i listopadzie uczestniczyło zaledwie kilka osób. W listopadzie i grudniu
ruszyła szersza akcja rekrutacyjna, której
efektem było zebranie grupki 16 zawodników. W lutym 2009 zapadła decyzja
o przystąpieniu do rozgrywek Polskiej Ligi
Futbolu Amerykańskiego 2. Podjęto również współpracę z Akademią Pomorską.
Pierwszy sezon nie był udany i przyniósł
wyłącznie ligowe porażki z bardziej doświadczonymi drużynami z Polski. W me-
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czu w Radomiu Griffons stworzyli jednak
niezapomniane widowisko - brodząc po
kostki w wodzie, przegrali w ostatniej sekundzie meczu 12 do 13 z Radomskimi
Skałami.
Rok 2010 przyniósł radykalną
przebudowę drużyny. Zrezygnowano z
rozgrywek ligowych i rozpoczęto program
futbolu amerykańskiego w szkołach. W
ramach zajęć z wychowania fizycznego
zaczęto przeprowadzać treningi futbolu
amerykańskiego. Klub brał również udział
w obchodach Święta Miasta, II Festiwalu
Organizacji Pozarządowych. Pod koniec
roku postanowiono rozegrać dwa mecze
futbolu amerykańskiego w odmianie
ośmioosobowej. Pierwszym był mecz z
Pomorze Seahawks, podwójnym wicemistrzem Polski. Dzięki temu spotkaniu rozpoczęto współpracę pomiędzy obydwoma
klubami. Rok zakończono meczem z Zieloną Góra, który rozgrywał się w ekstremalnych warunkach pogodowych.
Rok 2011 rozpoczęła zmiana na
stanowisku trenera. Trenerem głównym
został Łukasz Miotke, zawodnik Gdyni
Seahawks. Trenerem defensywy został
Maciej Suchanowski, również zawodnik
Gdyni Seahawks. Zarząd Klubu podjął
decyzję o przystąpieniu do rozgrywek Polskiej Ligii Futbolu Amerykańskiego w odmianie ośmioosobowej. Przygotowania do
sezonu 2011 rozpoczęto w styczniu. Treningi odbywały się na sali w Mechaniku
oraz słupskich orlikach nieraz w temperaturze -10 st.C. W kwietniu zostały przeprowadzone dwie rekrutacje, podczas których do klubu dołączyło kilku nowych
zawodników. Okres od kwietnia do sierpnia to okres intensywnych treningów i dalszych zmian w klubie. Sierpień to już luźniejsze treningi po to, aby nikt nie doznał
kontuzji przed samym startem rozgrywek.
PLFA 8 została podzielona na trzy
grupy, w których rozegrane zostały po
dwa turnieje. Przypisani zostaliśmy do
Grupy Północnej, w której zagraliśmy
z Bydgoszcz Archers oraz Olsztyn Lakers.
Podczas pierwszego turnieju w Bydgoszczy wygraliśmy swój pierwszy mecz. Po-

konaliśmy w nim Lakers 26:0. W kolejnym, niestety, przegraliśmy z Archers
20:6. W starciu Archers vs. Lakers górą
byli bydgoszczanie z wynikiem 25:0.
W okresie miedzy turniejami staraliśmy
się wyeliminować wszystkie błędy oraz
udoskonalić nasz playbook.
Następny turniej został rozegrany
w Olsztynie. Zrewanżowaliśmy się bydgoszczanom, wgrywając 20:14. Kolejny
mecz z Lakers wygraliśmy 36:8. W bezpośrednim
starciu
Archers
vs
Lakers zwyciężyli bydgoszczanie 42:40.
Ostatecznie zajęliśmy 2 miejsce w
grupie, co było spowodowane gorszym
bilansem punktowym w bezpośrednim
spotkaniu z Archers, ale nie wyeliminowało nas z dalszych rozgrywek. Do turnieju
finałowego zakwalifikowaliśmy się z dziką
kartą. W pierwszym meczu z warszawskimi Beagelsami przegraliśmy 21:0, co było
spowodowane większym doświadczeniem
przeciwników, którzy są składem B drużyny Topligi. Grając o trzecie miejsce, po raz
kolejny spotkaliśmy Bydgoszcz Archers.
W naszym trzecim spotkaniu z tą drużyną wygraliśmy 14:8. Tytuł mistrza PLFA 8
wywalczyli
warszawiacy,
pokonując
Devils "B" Wrocław 22 : 14. Griffons
Słupsk zakończyli sezon na trzecim miejscu w PLFA 8.
Zaraz po zakończeniu rozgrywek
rozpoczęliśmy przygotowania do meczu
pomiędzy dwiema słupskimi szkołami
średnimi - ZSBiO oraz ZSI. Mecz odbył
się 11 listopada na boisku Gryfa Słupsk
przy ul. Zielonej. Mecz ten wygrali zawodnicy ZSBiO przed blisko dwustu osobową widownią.
W sezonie 2012 KFA Griffons
Słupsk weźmie udział w rozgrywkach
PLFA 8. Sezon 2012 to również plany
kontynuacji programu propagowania futbolu w szkołach oraz 2. edycja międzyszkolnych rozgrywek FA, tym razem
w większej liczbie szkół. Poza tym wciąż
prowadzony jest nabór do drużyny oraz
dalszy rozwój klubu.
Michał Kwinta
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KĄCIK WYCZESANYCH
Nadmiar słońca szkodzi twoim włosom tak samo jak skórze, dlatego latem one również potrzebują starannej ochrony. Sprawdź, jak powinieneś o nie zadbać w ciągu najbliższych wakacyjnych miesięcy, aby pozostały mocne, zdrowe i lśniące.
Latem włosy szybciej stają się szorstkie i pozbawione
blasku. Rozdwajają się, plączą i łamią o wiele łatwiej niż podczas miesięcy zimowych. Dzieje się tak, ponieważ promienie
słoneczne uszkadzają keratynę, czyli budulec włosa. Promienie
słoneczne niszczą włosy najbardziej wtedy, kiedy padają na
włosy mokre, zawierające jeszcze drobiny soli morskiej.
Słone kryształki działają jak soczewka. Słońce uruchamia w mokrych włosach reakcje chemiczne podobne do tych,
jakie zachodzą podczas rozjaśniania. Z cząsteczek wody powstają wodne rodniki, które przecinają włókna keratynowe.
Można jednak starać się temu zapobiegać przez odpowiednią
pielęgnację.
PORADY:
1. Chroń włosy przed słońcem.
2. Nie susz włosów podczas opalania.
3. Uważaj na chlor i sól morską. - Aby ograniczyć skutki
ich działania, zawsze zabieraj ze sobą na plażę butelkę wody mineralnej, przy użyciu
której wypłuczesz z włosów sól/chlor po wyjściu z morza czy basenu.
GaBa

„Watch Docs” – co to takiego ?
Od 2003 roku we współpracy z wieloma partnerami z całej Polski organizowany jest
Objazdowy Festiwal Filmowy pod nazwą „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie.” Do
Słupska festiwal ten zawitał we wtorek 22 maja i trwał do niedzieli 27 maja. Miejscami festiwalowymi były:
*Kino Rejs,
*Akademia Pomorska,
*Szkoła Policji,
*Herbaciarnia w Spichlerzu Richtera oraz
*Słupski Ośrodek Kultury.
Poza oferowanym wachlarzem filmów zamieszczonych na plakacie można było wziąć
udział w imprezach towarzyszących, tj. wykładach, debatach, dyskusjach, koncertach. Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenia Muzeum Kryminalistyki oraz Izby Tradycji Szkoły
Policji.
W piątek 25 maja klasy II lT oraz II bT udały się do Szkoły Policji na film pt.: „Białoruski sen”. W trwającym tylko 50 minut dokumencie przedstawiona została historia młodego
człowieka z Mińska, który większość swojego życia spędził w kraju rządzonym przez dyktatora.
Ekaterinie Kibalczicz udało się pokazać Białoruś, z której nadzieja się nie ulotniła. O
doświadczeniach w filmie opowiada młody człowiek, taki jak my, więc łatwo wczuwamy się w
jego mentalność – komentuje jeden z uczniów.
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Nie możemy pominąć także faktu, że centralnym punktem tej opowieści są wybory prezydenckie z grudnia 2010 roku – dodaje drugi.
Pozytywną opinią cieszył się również film pt.: „Szyb numer 8” w reżyserii Marianny
Kaat. Był to dokument, który na przykładzie historii 15-letniego chłopca pracującego na
utrzymanie matki, ojczyma i dwóch sióstr ukazywał problem biedy na Ukrainie oraz zmuszał
widzów do przyjrzenia się brakowi wrażliwości na krzywdę innego człowieka i bierności wobec niesprawiedliwości społecznej.
Uczniowie z naszej szkoły korzystali z oferty, jaka została przygotowana w ramach
Festiwalu Filmowego nawet po godzinach lekcyjnych. Wstęp na każdy z oferowanych filmów
był wolny.
Agnieszka, uczennica kl. II lT

Punk&Skinhead
Oi! mimo wszystko nie jest
osobną subkulturą. Ruch działa zarówno wśród subkultury punk, jak i
skinhead. Często jednak członkowie
jednej i drugiej subkultury z podgrup
oi! tudzież Street Punk mieszają ze
sobą style punków i skinheadów.
Oprócz tego naszywki są niemal
identyczne w przypadku punków i
skinheadów, czyli najczęściej a.c.a.b
i naszywki z kapelami oi!owymi.
Oba nurty współgrają ze sobą
poprzez podobieństwo poglądów
zarówno politycznych, jak i tych
dotyczących spraw egzystencjalnych czy życia społecznego. Często używanym hasłem jest tu
PUNKS AND SKINS UNITED AND WIN - punki i skini – zjednoczeni i silni.
GaBa

Skinhead
Należy również wspomnieć , iż kultura skinheadów
jest jedną z niewielu, w których szczególnym szacunkiem
darzy się kobiety. Nazywa się je Skinhead Girls i są tematem
bardzo wielu oi!owych piosenek. Stoją na równi z mężczyznami
i tak jak oni biorą udział w życiu subkulturowym – koncertach,
spotkaniach, manifestacjach etc.
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Mężczyzna :
Ogolona na glacę głowa, wąskie dżinsy z podwiniętymi nogawkami, polówki, szelki, kurtka
harringtonka, glany z najczęściej białymi sznurówkami zawiązanymi w drabinkę, na głowie
często kaszkiet. Tradycyjny strój uzupełniają
wpięte w klapę kurtki przypinki z hasłami
Jej nazwa wywodzi się od
ruchu skinheadów.
charakterystycznych dla tej grupy wygolonych głów lub bardzo krótkich włosów.
Kobieta:
Włosy ,,na małpę” - grzywka + pejsy, tył
bardzo krótko ścięty, polówki bądź T-shirts, koszule w kratę, szelki, wąskie dżinsy, krótkie
dżinsowe spódnice, glany bądź martensy z białymi sznurówkami.

GaBa

Abstrakcja
Ona jest taką małą kulką
Bez kształtu
Ale jej potęga mnie przeraża.
Gdy patrzę na jej ciemne brzegi
Oślepia mnie gwałtownie światło
Bardzo pojemna
Otula cały świat
Ale nie jest w stanie nic pochłonąć
Każdy nazwę przywłaszcza
Mówią na nią nicość
Ale brzmi to diametralnie odmiennie
Sieje chaos a w powietrzu czuć smak utopii
Wydaje nieme dźwięki
Jej przerażający rozgłos koi
Gdy wyciąga się rękę
Czuć ból, który łagodzi nerwy
Po co marzyć o skrzydłach
Gdy mogę żyć pośród ptaków
A ja?
Odwracam oczy plecami
GaBa
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