


EduDay w Mechaniku!

Uczniowie szkół średnich, którzy zastanawiają się nad kolejnym 
etapem edukacji mieli w czym wybierać podczas dziewiątych targów 
edukacyjnych Eduday. W hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych  
 i Logistycznych zaprezentowało się 20 szkół wyższych, które ofertą 
próbowały przekonać do siebie przyszłych studentów. Swoje stoiska 
prezentowały największe uczelnie z Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy     
  i Torunia. Nie zabrakło również Akademii Pomorskiej i Politechniki 
Koszalińskiej. Przekrój był więc duży. 

Takie targi edukacyjne to wygoda dla samych uczniów. Dzięki 
temu nie muszą tracić czasu, aby 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.





Dzień Świętego Patryka 
Dzień Świętego Patryka, który obchodzimy 17 marca, nie jest jedynie 
świętem narodowym Irlandii, ale również jednym z najchętniej 
obchodzonych świąt na świecie. Organizowane są parady, imprezy, 
koncerty, a na cześć patrona Zielonej Wyspy wznoszone są toasty.

Święty Patryk jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych świętych na 
świecie. W wieku 16 lat chłopiec został porwany, a następnie 
przetransportowany do Irlandii, gdzie jako niewolnik zajmował się 
wypasem owiec.

Jak głosi legenda, w tym właśnie okresie został szczególnie 
natchniony przez Boga, a dzięki jego pomocy zbiegł z wyspy w wieku 
20 lat. Wtedy też dostał przekaz od Boga, by nawrócić pogańską 
Irlandię na chrześcijaństwo.Istnieje wiele legend o świętym Patryku. 

Jedna z nich mówi o tym, że wypędził węże z Irlandii. Podobno 
zrobił to za pomocą drewnianej laski – przegonił węże do morza i 
zakazał im wracać. 

Inna słynna legenda związana jest z koniczyną.  Mówi się, że za jej 
pomocą święty Patryk wytłumaczył Irlandczykom dogmat Trójcy 
Świętej. 

Radosna oprawa irlandzkiego święta corocznie przyciąga rzesze 
uczestników na całym świecie. Najchętniej w Europie świętują 
mieszkańcy Holandii, Niemiec, czy Półwyspu Apenińskiego, a na 
świecie w USA, Australii i krajach Azji.

Najbardziej widowiskowa jest parada w Nowym Jorku, natomiast 
w Chicago można obserwować wyjątkowe zjawisko – przepływająca 
przez miasto rzeka jest zabarwiana na kolor zielony. 
U nas również wiele się działo….





WIRTUALNA JAZDA 

W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku 
pojawiły się symulatory jazdy z prawdziwego zdarzenia. Dzięki nim 
możemy zdobywać pierwsze szlify za kółkiem jeszcze przed pierwszą 
lekcją na prawo jazdy.

Wzbogaciliśmy się o symulatory nauki jazdy samochodem 
osobowym oraz ciężarowym. Nowoczesny sprzęt nabyliśmy w ramach 
projektu unijnego, wspomagającego modernizację szkół. System będzie 
wspierał nas - uczniów w procesie kształcenia na pełnoprawnego 
kierowcę, poprzez jak najdokładniejsze oddanie rzeczywistych warunków 
na drodze. Po za tym, że symulatory odwzorowują realne wnętrze 
pojazdu, to sama jazda po wirtualnych trasach odzwierciedla  tę 
prawdziwą.

Mamy możliwość włączenia lektora, który pouczy nas, w jaki 
sposób powinniśmy jechać poprawnie. Poinformuje nas również, że 
zrobiliśmy jakieś błędy podczas jazdy. Możemy włączyć funkcję 
zużycia paliwa i śledzić, kiedy musimy zjechać do stacji benzynowej      
i zatankować.

Symulator wyposażony jest w okulary Oculus i w 3D, dzięki którym 
możemy obserwować wnętrze pojazdu i czerpać przyjemność z jazdy.

Po zakończeniu jazdy otrzymamy listę błędów popełnionych 
podczas próby. Ponadto symulator nauki jazdy samochodem 
ciężarowym generuje warunki specjalne oraz zmienną pogodę, np. 
oblodzenie,  czy opady deszczu lub śniegu.

Kierowcy, zarówno ci, którzy mają już kategorię B, jak i ci, którzy 
jej nie mają, mogą jeździć i uczyć się, jak na drodze zachowuje się 
pojazd. 

W tej chwili jesteśmy jedyną szkołą w województwie pomorskim, 
która posiada dwa symulatory do nauki jazdy.





WIELKIE KISZENIE  
Odkąd w Mechaniku pojawił się Marcin Kisielewski, nasz życie stało 

się bardziej kolorowe i… pełne kiszonek!!!!
Pasja którą zaraził nas nauczyciel, przerosła najśmielsze oczekiwania, 

zarówno nasze, jak i wszystkich, którzy wątpili w to, że Mechanik 
przełamie stereotypy śrubek, kluczy i smaru  

- Kiszonki to nie tylko ogórki i kapusta, ale najróżniejsze warzywa             
    i owoce, które po procesie fermentacji smakują rewelacyjnie.
Take kiszonki robimy i uczymy innych, jak samemu je przyrządzać. 
Dodatkowo są bardzo zdrowe. Najnowsze badania na wpływem bakterii 
kwasu mlekowego na organizm człowieka wskazuje, że mają 
dobroczynny wpływ na psychikę człowieka.

Kisiciele gościli w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, gdzie 
wraz z pensjonariuszami i kadrą ośrodka przeprowadzali warsztaty             
     z kiszenia. Powstały różnokolorowe kiszonki, ale także zakwas             
           z buraków, kiszone gruszki, czy kiszone cytryny.
Kisiciele z Mechanika gościli również na warsztatach zdrowego żywienia 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku.
W trakcie warsztatów pokazywaliśmy, jak zrobić pyszne wielowarzywne 
kiszonki. 
Słoiki wypełniali najpierw uczniowie klasy 2, a następnie młodzież z klas 
ósmych.
Zabawa była przednia, wszyscy obierali i kroili warzywa, aby potem 
układać je w słoikach w różnokolorowych kompozycjach. Nad składem 
przypraw i odpowiednią solanką czuwali Kisiciele z Mechanika, 
uczniowie klasy 1 l wraz z opiekunem. Dobry ferment został zasiany         
        i kolejne osoby zobaczyły, w jak fajny i łatwy sposób można 
stworzyć pyszną i bardzo zdrową kiszonkę.
Projekt "Postaw na kiszonki" dostał się do półfinałów, które odbyły się    
              w Szczecinie.
W pracy badali pH kiszonek i porównywali je do kiszonek 
sprzedawanych w sklepach. Badali także, wraz z Sanepidem, 
przydatność kiszonek do spożycia, kożuch fermentacyjny i fermentację 
mannitową.



Brawo!!!! Dobra robota !!! 
Pracami drużyny i nadzór merytoryczny prowadzi nauczyciel 
Mechanika, Pan Marcin Kisielewski. Drużyna składa się z trzech osób z 
różnych szkół: 
- Natalia Nowak z Mechanik w Słupsku - Zespół Szkół Mechanicznych i 
Logistycznych,  
- Monika Kisielewska z II Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Słupsku, 
- Dawid Pogorzalski z ZSI Słupsk.

https://www.facebook.com/marcin.kisielewski.967?__tn__=K-R&eid=ARBz-9O1JZkzZplTe58BviKDe7kI1LtaWyOqCuEXvye-LRgIEkTEr1y-fKf7ypU91IX7BiBIhNsfR2sR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCu3TyXTC59avTLLATxX4g3-IVXFecF91Kwl4SdfYGpkRlPiTWqXfmMG_LGkssL1dY2FuM1HSFPvnTgAby-AHFsouXOL9viW6Gs56vTAtQp1I6SZP_uKKkTGrHpjsbySrhpoklSLuQz8Hv-jznYB84SKA5i_IUmRuRqM0eQdpj5zmtRTNAF4skKO-rbWtHAU9BaFfjdznbyY6B1Rd1DKsbHIOwgXvwBvXHSUuFveHURGyKznNHW1eyePLQ0FZ_b8OZ-25XvzP5Y2HkEsVJNUboeLFsBpOT32bQ_Z2dso_h5ey5ETiok5cX7aiC7v6WXRG4FSF6Ya-GRqOOvhqBxVaq--w


Jeszcze czasami Cię napiszę,
jak przysiadasz nocami

na brzegu łóżka
w myślach

coraz rzadziej,
jak zamazują się

nas obrazy
pod powiekami

w kolejnych porankach
i jak nie potrafi zniknąć

w rzece czasu
ból

od słów tęczowych
bez złota czynów

na ich końcu.
Jeszcze czasami Cię napiszę,

nie do Ciebie.

M. Wojciechowska



Warto przeczytać

       Córka zegarmistrza

                           Kate Morton

”Ojciec wołał na mnie Birdie, mawiał, że jestem jego małym ptaszkiem. 
Dla wszystkich byłam jego dzieckiem, córką zegarmistrza. Edward 
nazywał mnie swoją muzą, przeznaczeniem. Ludzie pamiętają mnie 
jako złodziejkę, oszustkę, tę, która miała się za lepszą od innych i nie 
była niewiniątkiem. Nikt już nie pamięta mojego prawdziwego imienia. 
I nikt nie wie, co naprawdę stało się tamtego lata.”

Córka zegarmistrza jest historią o skrywanym sekrecie, okrutnym 
morderstwie, zuchwałej kradzieży, sztuce, miłości i stracie, 
opowiedzianą głosem Birdie Bell – córki zegarmistrza, która była 
świadkiem i uczestnikiem tamtych dramatycznych wydarzeń.

Miłość, sztuka, morderstwo, zagadkowe zniknięcie, świat magii, baśni    
i duchów. Po zakończeniu lektury jeszcze długo nie można przestać         
o niej myśleć! 
Ta historia urzeka już od pierwszych słów.
Klimatem. Stylem. Narracją.
Niełatwo jest wyczarować taki niesamowity nastrój - przeniosłam się 
prawie dosłownie w sam środek opisywanych dwóch światów.
Coś zupełnie innego, pięknego - cudowna odskocznia od plastików 
literackich dnia codziennego.
POLECAM!



Wartko zobaczyć

Green Book!

Zapomnijcie o pracy u podstaw, jaką wykreowali w waszych 
głowach Prus, Żeromski i inni. Peter Farrelly przenosi pozytywistyczną 
myśl do lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia i przekształca ją w walkę 
z segregacją rasową na Głębokim Południu Stanów Zjednoczonych. 
Łącząc przy tym kino drogi z historią męskiej przyjaźni i dużą dozą 
humoru, tworzy jeden z najciekawszych obrazów tego roku. 

W Green Book – jak we wszystkich dobrych filmach drogi – podróż 
nabiera symbolicznego znaczenia. Daje postaciom okazję, by 
przewartościować dotychczasowe życie, zrewidować poglądy, nawiązać 
wartościowe relacje.  Słowem, stać się lepszym człowiekiem. Lekcje, 
które mają do odebrania bohaterowie oraz widownia – na temat 
nietolerancji, szkodliwych stereotypów, ale również potrzeby 
zaakceptowania własnych korzeni – zostają przekazane z humorem i 
wdziękiem. Farrelly – nakręcił film do bólu poprawny politycznie, a 
przy tym lekki, uroczy, mądry. Bijąca z ekranu pozytywna aura każe 
przymknąć oko na przewidywalny rozwój zdarzeń i po prostu cieszyć 
się podróżą w towarzystwie Tony'ego oraz Dona.
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