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MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  
JĘZYKA  OJCZYSTEGO 

 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO 17 listopada  1999 roku, ma 

upamiętniać wydarzenia, które rozegrały się w Bangladeszu w roku 1952. Zginęło wtedy pięciu studentów 

podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Od 

tego czasu zniknęło 250 języków. Proces ten postępuje. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma 

w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 

 

 

W bieżącym roku szkolnym Święto Języka Ojczystego stało się okazją do przybliżenia 

uczniom literatury polskiej z lat 1945 – 1989. W duchu PRL przygotowano wystrój sal. Na 

korytarzu pojawiła się gazetka prezentująca m. in. twórczość Zbigniewa Herberta i Czesława 

Miłosza.  

 

 
 

Dużo zapału i wysiłku włożyli uczniowie w przedstawienie I aktu „Tanga” Sławomira 

Mrożka. W obsadzie znaleźli się następujący młodzi aktorzy z klasy I s T:  

 

   MŁODY CZŁOWIEK , czyli ARTUR – DAMIAN CICHOSZ 

   ELEONORA, matka Artura – KLAUDIA JAWORSKA 

   OSOBA NA RAZIE ZWANA BABCIĄ, czyli EUGENIA  
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          – ALEKSANDRA  BABIARZ 

   STARSZY PARTNER, czyli EUGENIUSZ – BARTOSZ TEWIEL 

   PARTNER Z WĄSIKIEM, czyli EDEK – BARTOSZ ŻAKIEWICZ 

   ALA, kuzynka i narzeczona Artura - ALICJA GŁOWACKA 

oraz z klasy II b T 

   STOMIL, ojciec Artura – MICHAŁ POSZKE 
Opiekę nad uczniami sprawowały panie Małgorzata Damaszk i Anna Twardowska. 

Spektakl obejrzeli uczniowie klas czwartych oraz klasy II b T. 

 

 
 

 Młodzież Mechanika interesuje się twórczością polskich reżyserów, dlatego 

w odpowiedzi na ich zainteresowania uczniom klas pierwszych zaproponowano udział 

w konkursie filmowym „Kochamy polskie komedie”. 

Za przebieg konkursu odpowiedzialni byli uczniowie klasy III l T, którymi opiekowała się 

pani Iwona Chwedczuk-Lesiak. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami konkursu była bardzo 

zacięta i jednocześnie wszyscy świetnie się bawili. 

 Przed rozpoczęciem konkursu filmowego rozdano dyplomy i nagrody laureatom 

Szkolnego Konkursu Ortograficznego. Otrzymali je: 

 

technikum: 

1. Natalia Stelmachowicz kl. IIL 

2. Eliza Remus kl. IVu 

3. Krystian Naszko kl. Iii 
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zasadnicza szkoła zawodowa: 

1. Tomasz Staszkiewicz kl. IIf 

2. Bartosz Zubelewicz kl. Ie 

3. Maciej Derenka kl. IIf 

Konkurs  przygotowała i przeprowadziła pani Agata Muraszko. 
 

 

                                                   Damian Cichosz, Bartosz Tewiel, Bartosz Żakiewicz 

Wycieczka do Drutexu 
 

W środę 3 lutego 2016 roku uczniowie trzech klas o specjalności technik mechanik 

wraz z nauczycielami i Panią dyrektor Barbarą Zakrzewską oraz Panią wicedyrektor Anną 

Szymańską odwiedzili w ramach współpracy firmę Drutex w Bytowie. 

 

  

  

 

 Firma Drutex na polskim rynku istnieje od 1985 roku. Początkowo zakład 

produkował siatki ogrodzeniowe oraz druty i wyroby z drutu, stąd nazwa firmy. W zakładzie 

pracuje prawie 2500 osób na trzy zmiany, lecz poszukiwani są nowi pracownicy, ponieważ 

firma w roku bieżącym otwiera drugą halę, w związku z tym potrzebni będą – jak już 

wspomniano – następni pracownicy. W ciągu jednego dnia firma produkuje ponad 7000 
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okien. Dzięki coraz nowszym technologiom liczba ta stale rośnie. 

 Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z kolejnymi etapami procesu 

powstawania okna. Dowiedzieli się, jak jest ucinane szkło, jak sprawdzane są okna na 

działania różnych warunków atmosferycznych oraz do jakich krajów trafiają okna z firmy 

Drutex. Okazuje się, że firma dzięki własnym środkom transportu rozwozi swoje okna po 

całej Europie, a jeśli istnieje potrzeba wysłania okien za ocean, to wynajmuje samolot. Warto 

dodać, że zakład posiada 36 samochodów, które co 3 lata są wymieniane na nowe. Właściciel  

 

firmy planuje, aby wybudować kolejną halę i zacząć produkcję bram. Dzięki dużemu 

doświadczeniu pracowników w firmie wykonywane są również nietypowe okna i drzwi, 

oczywiście na życzenie klientów. No cóż, jest to w końcu firma o światowej renomie. Warto  

więc pomyśleć, czy nie związać z nią swojej przyszłości, zwłaszcza, że wycieczka 

pozostawiła w uczniach wyjątkowo miłe wspomnienia. 

 

Adrian Winiarczyk, uczeń klasy II b T 

 

W FABRYCE BOMBEK 
 

 Dnia 08.01.2016r. uczniowie klasy 3uT wybrali się na wycieczkę do fabryki bombek. 

Mimo, iż było już po świętach Bożego Narodzenia, to i tak każdy był ciekawy, jak powstają 

bombki, które ozdabiają nasze choinki. Fabryka znajduje się niedaleko Koszalina, ale nie jest 

to zwykła fabryka. Ludzie pracujący tam nie tylko poświęcają swój czas na wyrabianie 

bombek, realizowanie swojej pasji, ale także wkładają serce w to, co robią. Zakład 

przypomina ogromną rodzinę, tworzącą miłą atmosferę dla swych klientów, a teren fabryki 

bardziej przypomina gospodarstwo. Wokół budynku swoje zagrody mają zwierzęta 

hodowlane. Można tam zobaczyć bażanty, stada owiec, kozy oraz psy pilnujące terytorium. 
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Wewnątrz budynku znajduje się 

wielka sala, która stanowi pierwszy 

przystanek dla zwiedzających. 

Uczniowie mieli okazję usłyszeć 

opowieści o natchnieniach, które 

umożliwiają pracownikom tworzyć 

różnego rodzaju bombki. 

Dowiedzieli się także o istnieniu 

różnych rodzajów bombek, np.: 

okrągłe, skręcane, czubki na szczyty 

choinek, bałwanki, aniołki, sopelki, 

serca, dzwonki, grzybki. Ozdoby 

choinkowe produkowane są w wielu 

stylach, kolorach, kształtach oraz 

mają różne wielkości. Produkcja 

polega na ogrzaniu gazem cienkiego 

szkła w kształcie rurki. Szkło po 

ogrzaniu przybiera kolor biały, 

następnie za pomocą naszych płuc 

możemy z nim zrobić wszystko, co 

chcemy. Dmuchanie do rozgrzanej 

rurki zrobi z niej kulę, którą po 

odcięciu możemy zamienić w 

bombkę, natomiast jeżeli zaczniemy wysysać powietrze z rurki, zrobimy w niej powierzchnię 

wklęsłą, która może posłużyć np. jako czubek czy spód bałwanka. Ozdoby mające już nadany 

odpowiedni kształt, odstawiamy do wyschnięcia. 
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Kiedy bombki wyschną, nadchodzi czas na malowanie oraz ozdabianie. Każdy z uczniów 

dostał swoją  „białą” bombkę, którą musiał ozdobić według własnego pomysłu. Na stołach 

sali znaleźliśmy farby, pędzle, brokaty, naklejki. Wszyscy wykazali się wyjątkowym talentem 

oraz wyobraźnią. Jako amatorzy malowaliśmy i suszyliśmy swoje arcydzieła tylko raz. 

Natomiast podczas zwiedzania zakładu dowiedzieliśmy się, że malarze bombkę w „bałwanki” 

muszą pomalować, okleić brokatem oraz wysuszyć aż 16 razy, by była skończona. Robią to 

więc w większej ilości. Układają wokół siebie 30 sztuk, po czym na każdej malują ten sam 

element, suszą ją i czynność powtarzają tak, by nie siedzieć bezczynnie oraz by nie przerywać 

pracy. 

 

 

Niektóre bombki pozostają niepomalowane, ich kolor tworzony jest od wewnątrz. Do wnętrza 

napuszczany jest specjalny płyn, który posrebrza bombkę od środka. Po wlaniu go do szkła 

należy energicznie nim trzepać, by płyn osrebrzył całe wnętrze. Tego rodzaju ozdoby są tak 

błyszczące i czyste, że możemy nawet się w nich przejrzeć. Jest to przydatny prezent dla 

kobiety, która dostanie bombkę i lusterko w jednym :D! 

Swoje arcydzieła każdy z uczniów mógł sobie wziąć do domu, a także kupić inne, 

profesjonalnie malowane ozdoby. W sklepiku firmy nie brakuje różności świątecznych i, jak 

to w fabryce, nie kosztują one majątku. 

Uczniowie miło wspominają tę wycieczkę. Zabawy było „po pachy”, na każdej twarzy 

widniał uśmiech, a zdjęcia, wspomnienia oraz trwałe bombki pozostały do dziś. Przy okazji 

młodzież odkryła swoje talenty malarskie. Ciekawą technikę tworzenia bombek wszyscy mają 

ochotę zobaczyć jeszcze raz, ...może w przyszłym roku, a może już ze swoimi dziećmi, by 

pokazać im, gdzie kultywowane są tradycje. 
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Monika Lehmann 

 

 

 

 

Walentynki 
 

 Walentynki to coroczne święto zakochanych, które przypada 

14 lutego. Nazwa tego święta pochodzi od imienia świętego 

Walentego. Jego święto również obchodzimy tego dnia. Święty 

Walenty pochodził z Rzymu, był biskupem oraz męczennikiem 

chrześcijańskim. Jest on między innymi patronem zakochanych. Z 

wykształcenia był lekarzem, natomiast z powołania duchownym. 

Żył za panowania cesarza Klaudiusza II, który wniósł zakaz 
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wchodzenia w związki małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat, potrzebował on bowiem młodych 

żołnierzy bez rodzin. Walenty złamał zakaz i błogosławił śluby młodych legionistów. Karą za 

ten czyn był pobyt w więzieniu, gdzie zakochał się w ślepej córce swego strażnika. 

Dziewczyna pod wpływem prawdziwego, odwzajemnionego uczucia odzyskała wzrok. 

Cesarz dowiedziawszy się o tych zdarzeniach, rozkazał ściąć Walentego, a egzekucję 

wykonano 14 lutego. W ikonografii Walenty przedstawiany jest najczęściej w stroju kapłana z 

kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej lub w stroju biskupa w momencie, gdy 

uzdrawia chłopca z padaczki. 

 

Symbole i zwyczaje walentynek: 

 czerwone serca – symbolizują krew, namiętność, uczucie; są kojarzone z poezją 

romantyczną; znajdujemy w ich kształcie kartki z życzeniami, bombonierki, słodycze, 

poduszki, lizaki; serce jest też ludzkim narządem, co podkreśla, iż miłość pochodzi z wnętrza 

człowieka; 

 walentynki – kartki lub pocztówki z wyznaniami miłosnymi; często są anonimowe, a 

nadawcy czekają miesiące, by wysłać je właśnie w ten dzień do obiektu swoich westchnień; 

pisane są wierszem lub słowami nierymującymi się, lecz za to płynącymi prosto z serca 

pisarza; 

 kupidyn – Amor, w mitologii rzymskiej bóg i uosobienie miłości; oznacza pragnienie, 

pożądanie; jego atrybutami są skrzydła u ramion, łuk oraz kołczan pełny strzał miłości; 

legendy głoszą, że jego matka to Wenus, a ojciec Mars; był utożsamiany z greckim Erosem; 

 upominki i spotkania – dla par będących w związkach kartka z wierszem to często za 

mało, urozmaicają więc ten dzień w wyjścia do kina, restauracji, kupują sobie prezenty na 

znak, że o sobie pamiętają oraz że dalej żywią do siebie uczucie. 

 

Rady dla obchodzących walentynki: 

� Pamiętaj o swoim partnerze/partnerce w ten wyjątkowy dzień! 

� Jeżeli skrycie kochasz się w kimś, to jest to moment, w którym powinnaś/powinieneś 

się ujawnić! 

� Jeżeli masz już kogoś bliskiego, pokaż mu, jak bardzo go/ją kochasz! 

� Nie mając funduszy, także możesz zrobić prezent! Dla kochających się ludzi 

najlepszym prezentem będzie wspólnie spędzony czas! 

� Postaraj się tego dnia nie sprzeczać z ukochaną osobą! Ten wyjątkowy dzień jest 

wspaniałą okazją do zakończenia codziennych sporów! 

� Drogi Singlu i Droga Singielko! Nie warto przejmować się byciem samotnym, na 

każdego przyjdzie pora! W ten dzień organizowane są także specjalne imprezy dla osób 

samotnych, a kto wie, czy za rok to Ty nie będziesz obchodził(a) święta 14 lutego! 

 

 Walentynki są doskonałym świętem, by pokazać ukochanej osobie, jak bardzo jest dla 

nas ważna oraz by poczuła się wyjątkowo w to święto. Ważniejsze jednak jest to, by nie 

zapominać o tym, co pokazujemy jej 14 lutego! Przecież jeżeli szczerze kogoś kochamy, to 

dbamy o niego każdego dnia - nie tylko raz w roku :) ! 

Monika Lehmann 
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RODZINNE DOKUMENTY 
 

 
 

 W 1990 r., po śmierci teściowej,  moja ciocia i jej mąż  znaleźli listy z czasów II 

wojny światowej. Okazało się, że są to listy ze stalagu, które pisał ojciec wujka do swojej 

żony. 

 Z listów dowiadujemy się, że 

kapitan Stanisław Rajs był jeńcem w 

Stalagu XI A od 1941 roku do maja 1942 r. 

Większą część pobytu w obozie spędził w 

lazarecie obozowym, cierpiąc na jakąś 

chorobę żołądka. W listach do swojej żony 

Apolonii pisze, że oswaja się już z myślą, 

że ich więcej nie zobaczy. We wszystkich 

listach pyta ją tylko o całą rodzinę 

i przesyła pozdrowienia.  Z listów nie 

dowiadujemy się, jakie warunki panowały 

w obozie, ponieważ były one cenzurowane 

przez Niemców. 

 Ostatni list nosi datę 19 maja 

1942 r. Porucznik Roman Piotrowski 

informuje w nim żonę kapitana o śmierci 

męża, który zmarł 17 maja 1942 r. 

w obozowym lazarecie. 
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Chciałbym napisać więcej o przeżyciach kapitana Stanisława Rajsa, ale wszyscy, 

którzy mogliby coś na ten temat powiedzieć, już od dawna nie żyją. Pozostały tylko listy 

i fotografie, które są dla mojej rodziny bardzo cenną pamiątką. 

 

 

 

Natan Niedźwiedź 
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WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 

  

Dnia 7 stycznia w słupskim Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych odbył się 

szkolny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Specjalnie na tę okazję Jerzy Owsiak 

nagrał dla Mechanika film, w którym zachęcał do licytacji i pomocy przy tej akcji.  

Jedną z atrakcji była możliwość wylicytowania tańca studniówkowego z Panią 

Dyrektor Barbarą Zakrzewską oraz wychowawcami klas czwartych. Nie mogło również 

zabraknąć licytacji gadżetów dla wielbicieli sportu. Uczniowie mogli m.in. kupić  koszulkę 

Czarnych Słupsk oraz piłkę do 

koszykówki z podpisami zawodników 

Czarnych Słupsk.  Jeden z fanów piłki 

nożnej zdobył koszulkę Champions 

League. Sprzedano także tort w kształcie 

orkiestrowego serduszka, ufundowany 

przez Piekarnię - Cukiernię „Z Jaracza”. 

 W przerwie pomiędzy 

licytacjami utalentowani artystycznie  

uczniowie Mechanika prezentowali 

pokazy taneczne oraz występy wokalne.  

 W czasie trwania 

szkolnego finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Mechaniku 

zebrano 2073 zł. 

Bartosz Tewiel 

 

 

 

 


