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DZIEŃ KOBIET 

Z okazji Dnia Kobiet dużo szczęścia i pomyślności  … - tak najczęściej 8 marca 

witano panie, które uczą się lub pracują w „Mechaniku”. Również redakcja „Parady” 

przyłącza się do tych życzeń. 

 

 

Ósmego marca marcowy wiatr 
z odświętną miną do miasta wpadł. 

Wpadł do kwiaciarni przed ósmą tuż 
i kupił bukiet z tysiącem róż. 

 

 

 

 

 

Święto, obchodzone 8 marca jako 

wyraz szacunku dla ofiar walki o 

równouprawnienie kobiet, ustanowione 

zostało w 1910 roku. Za pierwowzór Dnia 

Kobiet przyjąć można obchodzone w 

starożytnym Rzymie Matronalia. Było to 

święto przypadające na pierwszy tydzień 

marca, związane z początkiem nowego 

roku, macierzyństwem i płodnością. Z 

okazji tego święta mężowie obdarowywali 

swoje żony prezentami i spełniali ich 

życzenia.
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Dzień Języka Ojczystego 
 

Obchody święta, zorganizowanego w naszej szkole po raz siódmy, przebiegały w 

dwóch etapach. Najpierw odbył się i został rozstrzygnięty konkurs ortograficzny, następnie, 

20 lutego, zorganizowano konkurs literacki dla uczniów klas trzecich i czwartych oraz  

filmowy, na który zaproszono uczniów klas pierwszych. 

Konkurs ortograficzny przeprowadziła i wyłoniła zwycięzców pani mgr Agata 

Muraszko. Największymi umiejętnościami wykazali się następujący uczniowie:  

 

TECHNIKUM 

 

I miejsce Natalia Stelmachowicz - kl. IL T 

II miejsce Mariusz Czyżyk - kl. IVb T 

III Miejsce Michał Paszke - kl. Ib T 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

 

I miejsce Dariusz Azarko - kl. IIe Z 

II miejsce Adrian Górski - kl. IIIe Z 

III miejsce Łukasz Stasiak - kl. Im Z 

 

O rozpoczęcie drugiego etapu obchodów DJO oraz wręczenie nagród Mistrzom 

Ortografii poproszono panią dyrektor mgr Barbarę Zakrzewską. 

 

 
 

Pani dyrektor mgr Barbara Zakrzewska wręcza  dyplom Natalii Stelmachowicz. 
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Pani dyrektor mgr Barbara Zakrzewska wręcza  dyplom Mariuszowi Czyżykowi i Michałowi Paszke. 

 

 
 

 

Pani dyrektor mgr Barbara Zakrzewska wręcza  dyplom Łukaszowi Stasiakowi. 

Za następny punkt uroczystości, konkurs literacki, odpowiedzialne były panie mgr 

Małgorzata Damaszk i mgr Anna Twardowska. Konkurs polegał na wykazaniu się wiedzą na 

temat życia i twórczości Stanisława Barańczaka i Tadeusza Konwickiego. Ci wybitni twórcy 

niedawno nas opuścili. Stanisław Barańczak umarł w grudniu 2014 r., natomiast  Tadeusz 

Konwicki w styczniu 2015r. Uczniowie klasy III c T (Bogdan Andrik, Maciej Mrozik, 
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Mateusz Machała, Dominik Gejgał, Damian Berg i Mateusz Potoczny) przygotowali na ich 

temat prezentacje, które ułatwiły udzielanie odpowiedzi na pytania konkursowe.  

 

Tadeusz Konwicki  - jedna z 

najważniejszych postaci polskiej kultury 

powojennej. Polski prozaik, scenarzysta i reżyser. 

Wielokrotnie wyróżniany najwyższymi 

nagrodami branżowymi  i państwowymi. 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Barańczak– polski poeta, krytyk 

literacki, tłumacz poezji, jeden z najważniejszych twórców 

Nowej Fali, działacz Komitetu Obrony Robotników. Używał 

pseudonimów (m.in.) Barbara Stawiczak oraz Szczęsny 

Dzierżankiewicz i Feliks Trzymałko. Brat pisarki Małgorzaty 

Musierowicz. 

 

Zwycięzców nagrodzono słodkim upominkiem i oceną bardzo dobrą z języka polskiego. 

Powtórka wiedzy na temat twórczości poetyckiej Stanisława Barańczaka przed maturą może 

okazać się bardzo przydatna. 

 

Prowadzący uroczystość: Tomsz Skorny z kl. III b T i Ewa Drożdż z kl. III u T. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyk_literacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyk_literacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Fala_%28literatura_polska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Obrony_Robotnik%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz
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Ostatnią atrakcją, zaplanowaną przez panią Iwonę Chwedczuk-Lesiak, był konkurs 

filmowy pod hasłem „Kochamy polskie seriale”.   

Organizatorki Dnia Języka Ojczystego starały się, by jak najwięcej uczniów 

uczestniczyło w tym wyjątkowym święcie, ponieważ jego nadrzędnym celem jest 

kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność 

polszczyzny.  

Ewa Drożdż 

 

KONCERT 

 
 Dnia 20 lutego, w piątek, dyrekcja szkoły zorganizowała dla uczniów niespodziankę. 

Okazało się, że jest to występ Iwony Węgrowskiej, piosenkarki  o czterooktawowej skali 

głosu, wykonującej muzykę z pogranicza popu i r'n'b. Koncert odbył się na sali Ośrodka 

Sportowo-Rekreacyjnego. Dowiedzieliśmy się, że pani Iwona przyjechała na zaproszenie 

Pana Prezydenta Roberta Biedronia.  

 Młodzież świetnie się bawiła. Byliśmy podekscytowani i zadowoleni. Mogliśmy ze 

znana piosenkarką zrobić pamiątkowe zdjęcia. Wspólne śpiewanie i taniec sprawiły, że 

zapomnieliśmy o  całotygodniowym trudzie nauki. Oczekujemy kolejnych takich wspaniałych 

niespodzianek!!! 

Patrycja Sobisz 
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Walentynki  

– czas miłości 
 

 Walentynki to międzynarodowe święto 

zakochanych, które przypada 14 lutego. Tego 

samego dnia w kościele katolickim obchodzimy 

liturgię św. Walentego, to właśnie od tego święta wywodzi się nazwa Walentynki. Dzień św. 

Walentego stał się prawdziwym świętem zakochanych dopiero w średniowieczu, kiedy to 

pasjonowano się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich grobów, aby uczcić ich 

relikwie. W Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych św. Walenty jest patronem ludzi 

zakochanych. W tym dniu zakochani obdarowują się różnymi upominkami, buziakami i 

uściskami, spędzają ten czas razem. Tzw. „cisi wielbiciele”, chcąc się ujawnić, mają idealną 

okazję, by to zrobić, wysyłając kartkę walentynkową z życzeniami (walentynkę). W ten 

sposób mogą przelać swoje uczucia na papier, często teksty takie pisane są rymującym się 

wierszem. Symbolem święta zakochanych jest czerwone serce, będące najczęstszym 

prezentem walentynkowym, np. w formie poduszki, lizaka, czekoladek, zdjęć w jego 

kształcie. Równie częstym prezentem są kwiaty, najczęściej czerwone róże. Kolejnym 

symbolem (mniej spotykanym od serca) jest Kupidyn, czyli Amor. W mitologii rzymskiej 

uchodził za uosobienie boga miłości. W sztuce przedstawiany jest jako młody, nagi 

mężczyzna ze skrzydłami, łukiem i kołczanem pełnym strzał, mających moc zauroczenia. 

Istnieje mit o Amorze, który podczas Walentynek pomagał ludziom zakochanym w 

odwzajemnieniu ich uczucia dzięki swoim magicznym strzałom. Walentynki to doskonały 

czas także na oświadczyny, można się w tym czasie przełamać w wyrażaniu swych uczuć. 

Idealna może być tego dnia również romantyczna kolacja we dwoje. 

 Mechanik też świętował! W naszej szkole funkcjonowała poczta walentynkowa, 

nieśmiali uczniowie mogli zrobić miły gest dla swych obiektów zauroczeń. Ludzie mniej 

kreatywni lub tacy, którzy nie umieją wyrażać otwarcie swoich uczuć, mogą posłużyć się 

gotowymi już wierszykami: 

 

Na Walentynki... przesyłam całusów kilka, 

delikatnych jak muśnięcie motylka... 

Myślę, że jak je poczujesz, to mi się zrewanżujesz. 

 

Moja Walentynko, 

powiem Ci coś w sekrecie: 

tak jak ja Cię kocham, 

nie kocha Cię nikt na świecie. 

 

Powinno wiedzieć serce Twoje, 

jakie jest imię moje. 

Ten, kto to pisze, jest Ci dobrze znany, 

ten, kto to czyta, jest stale kochany! 
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W dniu Walentynki niosę nowinki, 

Że serce moje jest na zawsze Twoje. 

Takie wyznanie przyjmij, kochanie, 

A potem niech się, co ma być, stanie! 

 
Mam na Ciebie wielką chrapkę, 

daj mi swego serca mapkę! 
 

Korzystajmy z walentynek, bo to najlepszy czas, by wyrazić drugiej osobie to, co 

mamy w sercu! :)  

Monika Lehmann 

 

KĄCIK WYCZESANYCH 

WIOSNA - LATO 2015 

 

Nie będzie żadnych rewolucji czy 

radykalnych zmian. W sezonie wiosna-lato 

2015 nosimy fryzury, które były modne w 

poprzednich miesiącach. Ważną rolę nadal 

odgrywają: przedziałek (centralny lub 

asymetryczny), warkocze (zwłaszcza kłosy!), koki 

na czubku głowy czy delikatnie układające się fale. 

Do łask powraca wet look, uczesanie typu morning 

beauty oraz hollywoodzkie loki. Na pokazie Marc 

Jacobs pojawił się nawet słynny bob, tylko tym 

razem dodano do niego troszkę za długą grzywkę. 

Karolina Jachman 


