


Są takie noce od innych łaskawsze,
Kiedy się wolno wygłupić,
Wolno powtarzać Nigdy i Zawsze,
Wolno słowami się upić.
Tylko nie wolno tej nocy pod różą
Okraść, okłamać, oszukać,
Bo się już będzie odtąd
Bezsennej nocy tej szukać.
A. Osiecka

Sezon studniówkowy 2020 zakończony – nam pozostały tylko 
wspomnienia Bal Maturalnego Zespołu Szkół Mechanicznych i 
Logistycznych. ..
Dziewczęta w efektownych fryzurach i cudownych, szykownych 
sukniach oraz eleganccy, nad wyraz szarmanccy gentlemani, 
odtańczyli pięknego poloneza, którym zachwycili się tłumnie 
zgromadzeni rodzice, nauczyciele i rówieśnicy. Później mogli 
swobodnie bawić się w swym gronie w tę wspaniałą, pełną 
niezapomnianych wrażeń, wyjątkową dla nich noc, by móc 
niebawem z nową energią myśleć o zbliżających się egzaminach 
maturalnych i zdobywaniu tytułu technika.



Bezpiecznie… w Internecie?!

Już od 14 lat z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Jak 
się okazuje– takie inicjatywy wciąż są potrzebne!

Ponad połowa młodych internautów ma bowiem do czynienia z cyberprzemocą! Pomimo ciągłego 
wałkowania tematu bezpieczeństwa w Internecie, dzieci i młodzież wciąż nie zdają sobie sprawy, w jaki 
sposób używać internetu, by nie narazić się na cyberprzemoc lub nie obrazić innych! Dlatego takie dni, 
jak obchodzony w tym roku 9 lutego, Dzień Bezpiecznego Internetu, to dobry moment, by zastanowić 
się…

…Czy wiesz, jak mądrze korzystać z Sieci?
Całe dnie spędzasz na Facebooku, Instagramie, Asku czy innym portalu społecznościowym. Czasem 

zajrzysz na „demoty” czy inne strony ze śmiesznymi obrazkami, innym razem wykorzystasz sieć do 
odrobienia pracy domowej. Nieustannie jesteś online, aktualizujesz statusy i wrzucasz nowe fotki, 
oznaczając znajomych. Często komentujesz zdjęcia i posty innych, czasem żartobliwie, czasem z 
przekąsem.  Jeśli ten opis pasuje do ciebie, zastanów się, czy robisz to wszystko świadomie i bezpiecznie? 
Odpowiedz sobie na kilka pytań:

Czy wiesz, co to jest cyberprzemoc? 
Jeśli nawet wydaje ci się, że tak, dla pewności przypomnę. Cyberprzemoc ma miejsce wtedy, kiedy 

użytkownik mediów elektronicznych jest wyzywany, zastraszany lub poniżany w Internecie lub przy 
użyciu telefonu, a także wtedy, kiedy zdjęcia lub filmy są rejestrowane bez jego zgody. Również 
publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub 
ośmieszają zalicza się do aktów przemocy internetowej. Tak samo jak podszywanie się pod kogoś w Sieci.



Czy spotkałaś/spotkałeś się z podobnymi działaniami? 
Jeśli tak, to czy zgłosiłeś to rodzicom lub nauczycielom? Zabawa czyimś kosztem w Internecie to nie 

przelewki – niektórych nastolatków może doprowadzić do dramatycznych skutków, takich jak depresja a 
nawet samobójstwo! Na pewno słyszałeś o takich przypadkach, o których było głośno w mediach. Dlatego 
zawsze zgłaszaj dorosłym niezgodne z prawem zachowania w Internecie i nie wahaj się powiedzieć 
zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś zacznie cię obrażać, zastraszać czy ośmieszać!

Czy wiesz, jakie są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu? 
Pewnie słyszałeś o tym co nieco. Przede wszystkim dbaj o swoją prywatność w mediach 

społecznościowych. W ustawieniach konta zaznacz, że informacje o tobie mogą być wyświetlane tylko 
twoim znajomym. Oczywiście wiesz, że do grona znajomych lepiej przyjmować tylko naprawdę znajome 
osoby?

Czy zdarzyło ci się obrazić kogoś, komentując coś w Internecie? 
Tutaj powinna obowiązywać zasada: nie czyń bliźniemu, co Tobie nie miłe! Jeśli nawet czyjaś 

wypowiedź, film czy zdjęcie ci się nie podoba, możesz wyrazić swoją opinię w kulturalny sposób, bez 
używania wulgaryzmów i obrażania tej osoby. 

Czy uważasz na to, co piszesz i publikujesz? 
Wrzucone raz do sieci zdjęcia i komentarze pozostaną tam na zawsze, dostępne dla osób 

niepowołanych i tych, które mogą zainteresować się twoją osobą. Zanim więc wrzucisz na fejsa głupie 
zdjęcie lub wyrazisz poparcie np. dla rasistowskiego ruchu, zastanów
się, co sobie pomyśli o tobie nauczyciel lub przyszły pracodawca, kiedy zobaczy podobne wpisy?
Bez Internetu jak bez tlenu, jednak wszystko z głową i kulturą. Wizerunek, jaki kreujesz w sieci może 
wpłynąć na twoją późniejszą karierę…
Pamiętaj o tym ! Internet nie zapomina!!!
Autor: Aśka Be.



PRZYGOTOWANIA DO OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW KLAS 
MUNDUROWYCH!!!

Będą strzelać z kbk AK i kbks-u, będą musieli przebyć wyczerpujący marszobieg na wiele 
kilometrów w ekstremalnych warunkach. Będą biegać z balami drzewa, przenosić opony, ale przede 
wszystkim będą sprawdzać swoją wytrzymałość. Uczniowie klas mundurowych z Mechanika 
przygotowują się do udziału w Ogólnopolskich Zawodach Szkół Mundurowych, które obędą się już 
niebawem…

Trzymamy za Was kciuki i z podziwem śledzimy Wasze treningi oraz doskonalenie umiejętności!!!



EduDay w Mechaniku!

Uczniowie szkół średnich, którzy zastanawiają się nad 
kolejnym etapem edukacji mieli w czym wybierać podczas 
kolejnych targów edukacyjnych Eduday. W hali sportowej Zespołu 
Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zaprezentowało 
się wiele szkół wyższych, które ofertą próbowały przekonać do 
siebie przyszłych studentów. Swoje stoiska prezentowały 
największe uczelnie z Gdańska, Szczecina, Torunia. Nie zabrakło 
również Akademii Pomorskiej i Politechniki Koszalińskiej.

Przekrój był duży. Takie targi edukacyjne to wygoda dla 
samych uczniów. Dzięki temu nie muszą tracić czasu, by 
indywidualnie poznać ofertę każdej uczelni, do której chcieliby 
złożyć dokumenty. Wszystko znajdowało się w jednym miejscu, a 
przedstawiciele szkół odpowiadali na wszystkie pytania. 

Była to także doskonała okazja dla uczelni, by dotrzeć do 
szerszego grona odbiorców, szczególnie w czasach, gdy studentów 
ubywa z roku na rok. Z możliwości uczestnictwa w targach Eduday 
skorzystała większość szkół w Słupsku. Sami organizatorzy 
uważali, ze stoiska odwiedziło ponad tysiąc osób. To wydarzenie 
na pewno pomogło wielu uczniom w rozwiązaniu dylematu, jaki 
kierunek studiów wybrać po zdaniu matury.



Audiobook z bajkami nagrany w Radiu Gdańsk 
pomoże zbudować szkołę w Kenii.

„Prawdziwi bohaterowie niewiele mają wspólnego z naszymi 
wyobrażeniami o nich. (…) Bohatera nie przekreśla niski wzrost 
lub niedoskonałości fizyczne, bo pięknem i siłą emanuje jego 
wnętrze.”

R.Evans
Od pomysłu do realizacji mija rok. Płyta już jest do 

zdobycia – zawiera siedem baśni. Będzie gościnnie 
rozpowszechniana w zaprzyjaźnionych parafiach. W ciągu 
dwóch, trzech tygodni będzie można ją również zdobyć w 
Internecie. W role aktorów użyczających głosu do bajek wcielili 
się amatorzy, studenci z Akademii Pomorskiej pod 
kierownictwem aktora Nowego Teatru w Słupsku - Igora 
Chmielnika.

Wyprodukowano aż pięć tysięcy audiobooków. Kupujmy, 
nie zastanawiajmy się, ponieważ celem zbiórki jest 
zgromadzenie około stu tysięcy złotych na dokończenie budowy 
albo, obligatoryjnie, wyposażenie szkoły w miejscowości 
Amakuriat w Kenii. By wyprodukować płytę i okładkę, NASZ 
ksiądz Łukasz, przeznaczył pieniądze, które wygrał w 
telewizyjnym teleturnieju The Wall.



„Wyobraź sobie szkołę. Na przykład twoją szkołę. To tak jakby nagle zniknęły 4 
klasy… i już nigdy nie wróciły…”

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. 

O depresji wśród dzieci wciąż mówi się za mało. Z roku na rok rośnie liczba młodych osób, które
próbują popełnić samobójstwo. Na ten problem zwraca uwagę vloger Reżyser Życia. W swoim filmie 
„Znikające dzieci” stara się pokazać, jak wygląda depresja i jakie konsekwencje ze sobą niesie. 

746. Właśnie tylu nastolatków próbowało odebrać sobie życie w 2018 roku. To o prawie dwa razy 
więcej młodych osób niż w 2016 roku. Ilu z nich się udało? 97. To tak jakby w ciągu roku zniknęły 
cztery 25-osobowe klasy.



Temat depresji porusza się coraz częściej, jednak wciąż wiele osób nie wie, w jaki 
sposób pomóc chorej osobie. Rodzicom nastoletnich dzieci łatwo w chaosie 
codziennego życia przeoczyć  sygnały , że ich dziecko potrzebuje pomocy. W 
konsekwencji młody człowiek pozostawiony zostaje sam sobie. A dane nie 
pozostawiają złudzeń. Zgodnie z najnowszymi statystykami, 10 proc. dzieci i 
młodzieży w wieku 5-16 lat ma klinicznie rozpoznany problem ze zdrowiem 
psychicznym, a 70 proc. z nich nie otrzymuje odpowiedniej pomocy na wczesnym 
etapie choroby. 

Nieleczona depresja może doprowadzić do poważnych problemów a nawet  prób 
samobójczych . Tutaj dane jeszcze bardziej przerażają. W 2019 roku liczba prób 
odebrania sobie życia wśród nieletnich wyniosła 746, w 2017 roku 730 wobec 475 
takich prób w roku 2016 roku. W 97 przypadkach w zeszłym roku zakończyły się one 
śmiercią. 

Niestety, liczba ta może być jeszcze wyższa, ponieważ wiele prób samobójczych 
nie trafia do statystyk. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że oficjalne dane należy 
pomnożyć razy sto lub nawet
razy dwieście.

https://www.youtube.com/watch?v=gAdMVDVWYlQ

Szukasz pomocy? Tu ją znajdziesz: Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw 
Depresji – 22 594 9100 (działa w środy i w czwartki  od 17.00 do 19.00)



Witaj
Ciekawa jestem
Jak układa ci się życie?

Czy wszystko leży 
Na właściwym miejscu?
Czy nikt znowu
Nie zrobił ci bałaganu?

A może ktoś
Już posprzątał
Zdmuchnął z twojej duszy
Kurz po mnie
Starł moją szminkę
Z twojej szyi
Wypił słodkie wspomnienia
Z mojego kubka
Robi Ci kanapki
Z czymś innym

Nie 
To nie tak
Że tęsknię
Ja po prostu
Mam dobrą pamięć

Dokładnie rok temu 
Miłość 
Zrównała niebo z ziemią 
W naszych oczach

Pamiętasz?



WATRO PRZECZYTAĆ



Znowu wojna. To znaczy znowu w literaturze. To znamienne, że motyw II wojny 
światowej jest dla literatury wciąż tak wielką inspiracją. Ale to dobrze. Książek, które będą 
krzewić pamięć o wojennych doświadczeniach nigdy nie za dużo. A wydany wreszcie w Polsce 
„Słowik” Kristin Hannah, bestseller „New York Timesa”, książka roku Amazona i Goodreads, 
to akurat jedna z tych „wojennych” książek, które zapadają w pamięć na długo, chwytają za 
serce i aż się proszą o filmową ekranizację. 

Bohaterkami „Słowika” są dwie siostry, które różni niemal wszystko, a zwłaszcza 
charakter i styl życia. Starsza, Vianne, to stateczna matka i żona, dla której najważniejsza jest 
rodzina. Dziesięć lat młodsza od niej, 19-letnia Isabelle jest z kolei buntowniczką, która nie 
przestrzega żadnych zasad i nigdzie nie potrafi zagrzać miejsca.

Gdy w 1940 roku Francja zostaje zajęta przez Niemcy, Vianne pragnie jedynie przetrwać 
wojnę, podczas gdy nieustraszona Isabelle chce w niej brać czynny udział. To odmienne 
podejście zaostrzy i tak już niełatwe relacje między siostrami. Jak się później okaże obydwie 
będą walczyć – każda na swój sposób. Vianne zostanie zmuszona przyjąć pod swój dach 
niemieckiego kapitana, natomiast Isabelle dołączy do ruchu oporu. Jedna na co dzień będzie się 
zmagać z głodem, zimnem, okrucieństwem Niemców, druga, działając w słusznej 
sprawie,będzie co chwilę ryzykować własnym życiem. Ale celem obydwu będzie uratować 
innych.

To opowieść, która idealnie nadaje się na wielki ekran – emocjonalna, wielowątkowa, z 
dobrze napisanymi bohaterami, a do tego dziejąca się w tak strasznym i zarazem interesującym 
momencie historii. I – co nie jest wcale takie oczywiste – pozwalająca poczuć bardzo wyraźnie 
grozę i niebezpieczeństwo wojny.

Malwina Sławińska

Wojna kobiet



WARTO OBEJRZEĆ



Cięte ostrze satyry społecznej
Początkowo traktujemy ‘’Parasite’’ jako całkiem zabawną komedię z bardzo 

precyzyjnie poprowadzoną historią i satysfakcjonującą - użyjmy tego określenia – 
intrygą. Główni bohaterowie to uboga rodzina (rodzice + dwójka młodych 
dorosłych dzieci) mieszkająca w zatęchłej suterenie. Film zaczyna się od wielkiego 
nieszczęścia. Nie, nikt nie ginie, ani nawet nie tracą środków do życia z pomocy 
społecznej - po prostu w okolicznym lokalu zmieniono hasło do wi-fi, wskutek 
czego rodzina traci dostęp do internetu. Jednocześnie syn rodziny, Gi-woo, 
podłapuje dość intratną fuchę korepetytora języka angielskiego u córki państwa 
Park. Obrzydliwie bogatych państwa Park.
Wydaje się, że cały film będzie komedią polegającą na ukazaniu kontrastu między 
biedną i bogatą rodziną oraz obserwowaniem trudności tych pierwszych w 
utrzymaniu się na powierzchni.
Cytując klasyka: niby tak, ale nie do końca…

To tylko pozory i uśpienie czujności widza.’’Parasite’’ to przede wszystkim 
fenomenalna satyra i komentarz na temat rozwarstwienia społecznego. Na temat 
tego, że wyższe warstwy społeczne nie mają prawa mieć pojęcia o problemach 
ubogich. Że i jedni, i drudzy żyją w zupełnie innych światach, tak od siebie 
różnych, jak tylko się da. Dodać należy, że satyra wyjątkowo stylowa, cięta i 
inteligentna.

Pod względem technicznym ‘’Parasite’’ to prawdziwa perełka. Zdjęcia i 
muzyka to istna uczta dla zmysłów, a sposób prowadzenia kamery sprawia, że dom 
państwa Park (dzieje się tam duża część akcji), poznaje się, jak własną kieszeń.
(Sylveck)




