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PANI  ALDONA  PEPLIŃSKA 

Z  WIZYTĄ W  „MECHANIKU” 
  

Obchody  Międzynarodowego  
Dnia  Bibliotek Szkolnych stały się okazją 
do zaproszenia ciekawej i wszechstronnie 
uzdolnionej osoby – pani Aldony 
Peplińskiej.  Uczniowie klas: Im Z, I a T 
i Ilu T mieli okazję zapoznać się 

z działalnością kulturalną poetki, 
wysłuchać jej wierszy i doskonale bawić 
się w czasie zaprezentowanej przez nią 
scenki kabaretowej. Po spotkaniu 
z młodzieżą nasz gość udzielił wywiadu do 
szkolnej gazetki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDONA PEPLIŃSKA - poetka, działaczka kulturalna, współzałożycielka kilkuosobowej 
grupy kabaretowej, właścicielka firmy budowlanej. Debiutancki tomik „Łzy toczą wstążkę na 
mej twarzy" poetka wydała w 2008 roku. Kolejny tomik nosił tytuł „Dziś mandarynki straciły 
twarz". „I uszatkę bałwan zgubił” jest tomikiem napisanym wraz z kolegami i koleżankami 
z nieformalnej grupy poetyckiej Wtorkowe Spotkania Literackie, która zawiązana została przy 
Starostwie Powiatowym w Słupsku. 

- Jaka jest Pani główna cecha charakteru? 
#  Ambicja. Nie wiem, czy to jest dobra 
cecha. Myślę, że jestem także uparta, ale 
w dobrym znaczeniu tego słowa. Uważam, 
że w moim przypadku pierwsza cecha 
łączy się z drugą.  
- Jakie jest Pani ulubione zajęcie? 
#  To nie jest jedno zajęcie. Moją pasją jest 
czytanie książek, tworzenie czegoś, co 
posiada walory artystyczne, np. jakieś 
rzeczy z masy solnej czy rysunek.  
- Co w pani wzbudza lęk?  
#  Co wzbudza lęk? Zło…  i to, co się 

dzieje na świecie, zwłaszcza wojny, 
ponieważ są najbardziej krzywdzące dla 
ludzkości. Niestety, zapominamy o tym, 
jak było. Nie jesteśmy empatyczni lub 
jesteśmy za mało empatyczni. To chyba 
powoduje, u niektórych oczywiście, takie 
decyzje i takie działania, które ranią 
drugiego człowieka. 
- Jaka jest Pani dewiza życiowa ? 
# W polskim serialu pt. “Dom” 
kilkakrotnie pada stwierdzenie kierowane 
do syna: „Żyj tak, aby nikt przez ciebie nie 
płakał”. Ja również staram się tak żyć, 
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żeby przeze mnie nikt nie cierpiał.  
Jestem osobą, która bardzo dużo 

mówi, jednak nie lubię mówić o sobie. Nie 
potrafię się chwalić. Jeśli to robię, to 
z przekąsem, przekorą i raczej żartobliwie, 
ponieważ pamiętam słowa mojej mamy, 
która zawsze powtarzała: „Nie chwal się, 
niech o tobie dobrze mówią obcy”. Ta rada 
także chodzi ze mną w parze wspólnie ze 
wcześniejszym stwierdzeniem przez całe 
moje życie. 
- Jakie jest Pani ulubione przekleństwo? 
# yy  i to jest właśnie to. Nie wiem, czy 
byliście dziś na moim spotkaniu. 
Specjalnie przeczytałam tekst kierowany 
do dzieci i młodzieży, dla dorosłych, dla 
wszystkich. Bardzo nie lubię przekleństw, 
drażnią mnie, irytują, denerwują, ale, 
niestety, są słabością nas wszystkich. 
Zdarza się, że nie jestem w stanie 
zapanować nad emocjami i  padają słowa, 
których się wstydzę. Wracają one do mnie 
i jest mi bardzo przykro, że tak 
powiedziałam.  Potem sama siebie łajam za 
to i przepraszam Najwyższego.  

- Kim są Pani ulubieni bohaterowie życia 
codziennego? 
# Jestem romantyczką. Staram się otaczać 
ludźmi podobnie myślącymi  jak ja, 
osobami, które są ciepłe, serdeczne, 
działają charytatywnie, bo ja też tak 
działam. Moją ulubioną bohaterką literacką 
jest Justyna Orzelska z „Nad Niemnem” 
Elizy Orzeszkowej.  
- Błędy, które Pani najłatwiej wybacza? 
# Wybaczam nasze ludzkie słabości, za 
które nie jesteśmy do końca 
odpowiedzialni, także kłamstewka, takie 
delikatne, szczególnie u dzieci, jakieś 
niezamierzone poczynania. Jeśli to 
będzie dotyczyło poważniej sytuacji, jest 
trudniej wybaczyć. Mam tu na myśli 
kradzież, bójki, chamstwo, chuligaństwo - 
tego nie wybaczam. Jeśli jestem później 
zmuszona z takimi osobami rozmawiać 
albo nawet współdziałać, robię to z 
ciężkim sercem. 
- Mówiła Pani, że Pani przyjaciółka 
pomaga Pani pisać. 
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# Ona nie pomaga pisać w znaczeniu 
dosłownym. Podobają mi się jej trafne 
stwierdzenia czy spostrzeżenia 
i wykorzystuję je, ale to nie tylko ona mnie 
inspiruje, aczkolwiek kilkakrotnie miała 
wpływ na moje teksty, nie zawsze o tym 
wiedząc. 
- Co byłoby dla Pani największym 
nieszczęściem? 
 # Utrata rodziny, dzieci, męża. Byłoby to 
dla mnie większym nieszczęściem niż 
ciężka choroba czy utrata pracy. 
- Jakich cech szuka Pani u ludzi jako 
przyjaciół czy współpracowników?  

# Tak jak już wcześniej 
wspomniałam, tych dobrych 
cech.  Jeśli możemy otaczać 
się takimi osobami, które 
podobnie myślą, podobnie 
działają, chcą czynić ten świat 
chociażby wokół siebie 
lepszym, są ciepłe, otwarte  - 
to z takimi ludźmi łatwiej się 
współpracuje. Takich osób 
szukam. 
- Czym jest dla Pani szczęście? 
# Stabilizacją w uczuciach, 
w życiu prywatnym 
i jednocześnie odskocznią od 
tej złej, brudnej otaczającej nas 
codzienności, która, niestety, 

jest wszędzie i chociaż staramy się 
wmawiać sobie, bo ja też to robię, że jej 
nie ma. Szczęście dla mnie jest na pewno 
miłością, stabilizacją w życiu, w rodzinie. 
Ważne jest również zdrowie, ale na nie nie 
mamy wpływu, natomiast na szczęście 
w rodzinie mamy bardzo duży wpływ – 
możemy na nie zapracować, zadbać o nie, 
dmuchać, chuchać i wtedy będzie dobrze. 
 
Wywiad z Panią Aldoną Peplińską przeprowadzili: 
Wilhelm Kania i Mateusz Czekaj 
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Otrzęsiny klas pierwszych w Mechaniku 
 

  

Dnia 4 września 2014 

roku odbyły się, zgodnie 

z tradycją naszej szkoły, 

otrzęsiny uczniów klas 

pierwszych, które przygotowały, 

jak co roku, klasy drugie. 

Pierwszaki musiały podjąć się 

wyzwań zafundowanych przez 

starszych szkolnych kolegów 

i nauczycieli. Najmłodsi 

uczniowie początkowo z lekką 

tremą patrzyli na nowe twarze 

nauczycieli i starszych uczniów.  

Zmieniło się to już po pierwszym 

etapie otrzęsin! Po przemowie i przywitaniu nowych uczniów przedstawiciele klas 

najmłodszych zostali wezwani na środek. Namalowano im wąsy i przyczepiono ogony. W 

gotowej stylizacji „kotki” uczestniczyły w wyścigu najszybszego wypicia mleka. 

Utrudnieniem była pozycja na czworaka i picie bez używania rąk, stylem kotów, czyli 

chłepcząc językiem. Następnie uczniowie malowali na wielkich szablonach swoich 

wychowawców. Przez tę konkurencję odkryto wiele talentów malarskich w Mechaniku. W 

następnej konkurencji brali udział nauczyciele. Każdy wychowawca odpowiadał na pytania 

związane ze swoją nową klasą. Pierwszaki 

dosłownie „wymiałczały” przysięgę dobrego 

zachowania w szkole. Wygrani w konkursach 

dostali wynagrodzenia. Dużo strachu kotkom 

przyniosło obcinanie ogonów...siekierą. 

Przygotowany został też pokaz ubiorów. Miał 

on na celu uświadomić najmłodszym 

uczniom, w jakich strojach powinno się 

przychodzić do szkoły, a w jakich nie wypada. 

Zaprezentowano stroje galowe, codzienne, 
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sportowe, studniówkowe, odświętne i te nieodpowiednie do szkoły. Na koniec przedstawiciele 

klas przystąpili do uroczystego ślubowania. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w 

otrzęsinach, mogą obejrzeć filmik, zamieszczony na stronie szkoły. 

 Uroczystość, oprócz ślubowania, miała charakter zabawy, co wpłynęło na wyjątkową 

atmosferę. Uczniowie klas pierwszych wiedzą już, że nie mają czego się bać. Szkoła to nic 

złego, jest w niej dużo zabawy, a starsi koledzy są do nich przyjaźnie nastawieni. 

 
Monika Lehmann 

 
 

Dzień Języków Obcych 2014 

 Jak co roku w naszej szkole został zorganizowany Dzień Języków Obcych. W 
bieżącym roku szkolnym obchodzony był dnia 10 października. Uroczystość ta, jak zawsze, 
cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli uczących w naszej 
szkole. Z tej okazji nauczyciele języka angielskiego oraz języka niemieckiego wraz ze 
Stowarzyszeniem Oświatowo-Wychowawczym „Mechanik” przygotowali liczne atrakcje, 
oczywiście w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i angielskiej. 
 Na początku mieliśmy okazję obejrzeć niemiecką i polską wersję „Królewny Śnieżki” 
w wykonaniu uczniów klasy III b T. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali występ chłopców i 
wyśmienicie się przy tym bawili. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem pani 
Bożeny Wocial-Stefańskiej. Następnie odbył się konkurs, podczas którego zaprezentowano 
tzw. „fałszywych przyjaciół”, czyli wyrazy w języku niemieckim, które pisze się tak samo lub 
podobnie jak w języku polskim, jednak mają one inne znaczenie. Uczniowie z ogromnym 
entuzjazmem odgadywali znaczenie niemieckich wyrazów. Każdy uczeń, który podał 

poprawną odpowiedź, został 
nagrodzony drobnym upominkiem. Na 
końcu prezentacji niemieckiej dwaj 
uczniowie z klasy II f Z przedstawili 
ciekawe „łamańce językowe” i 
zachęcali publiczność do powtórzenia 
tych zdań. To było bardzo duże 
wyzwanie dla uczniów. Oczywiście 
znalazło się kilka osób, które nie bały 
się „połamać” sobie języka. 
 Z kolei rozpoczęła się część 
angielska, która również wywołała 
wiele uśmiechu na twarzach 
publiczności. Uczniowie z klasy III l T 
przedstawili krótką scenkę, w której 
ukazali w zabawny sposób 
tłumaczenie listu z języka 
angielskiego na język polski i 
odwrotnie. Przestrzegali przed tym, by 
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nie tłumaczyć wszystkiego z języka obcego dosłownie. Oni również zaprezentowali 
najpopularniejszych „fałszywych przyjaciół” z języka angielskiego i nagrodzili słodyczami 
uczniów, którzy prawidłowo odgadli znaczenie podanych wyrazów. 

 
 W tym roku podczas Dnia Języków Obcych gościli u nas dziennikarze Kanału 6, 
którzy uwiecznili na filmie naszą szkolną zabawę, a następnie przeprowadzili wywiady z 
uczniami i nauczycielami naszej szkoły. 
Film można obejrzeć na www.youtube.pl pod nazwą: Dzień Języków Obcych 2014 
 

Marta Wachnik, uczennica klasy II u 
 
 
 

HALLOWEEN 2014r 
 
 

W „Mechaniku” 31 października odbył się Halloween. Po szkole chodziło mnóstwo 
upiorów i innych niesamowitych postaci, gdyż w tym dniu odbył się konkurs na 
najstraszniejsze przebranie, który wygrali: Sebastian z 2 b T, Karolina z 3 l T oraz Ula z 2 
u T. Kolejną atrakcją był udział w lekcji anatomii, w trakcie której utrwalaliśmy 
słownictwo typowe dla Halloween. Braliśmy również udział w quizie i konkursie 
polegającym na tym,  kto szybciej zje pączek  bez użycia rąk. 

Karolina Jachman 
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Halloween  jest obchodzone 31 
października w wielu częściach świata, 
najbardziej hucznie w Stanach 
Zjednoczonych i Irlandii, Kanadzie, 
Portoryko, Wielkiej Brytani.  
Halloween wywodzi się z celtyckiego 
obrządku Samhain. Nazwa Halloween jest 
najprawdopodobniej skróconym All 
Hallows Eve - wigilia Wszystkich 
Świętych. 
W ten dzień w Irlandii palono ogniska oraz 
odprawiano modły za dusze zmarłych. 
Ponad 2 tys. lat temu w ten dzień żegnano 
lato, witano zimę oraz obchodzono święto 
zmarłych. Irlandzcy imigranci sprowadzili 
tradycję do Ameryki Północnej w XIX 
wieku. 
W drugiej połowie XX wieku święto 
trafiło do zachodniej Europy. W czasach 

pogańskich ludzie w Irlandii przebierali się 
w kolorowe kostiumy i odprowadzali 
duchy do granic miasta. Współcześnie 
młodzież oprócz organizowania 
domowych imprez często odwiedza tzw. 
straszne farmy (scary farm), czyli 
zaadaptowane na ten cel duże przestrzenie, 
gdzie tworzy się specjalne scenerie, 
wyglądające niczym wystrój planu filmów 
grozy, takich jak „Nosferatu”, „Drakula”, 
„Frankenstein” czy „Mumia”. W te dni 
młodzież przebiera się za różne potwory, 
straszy ludzi i wymyśla najprzeróżniejsze 
psikusy. Natomiast młodsze dzieci 
przebierają się za dobre duszki i grzecznie 
proszą o słodycze. Jeżeli odwiedzany 
domownik nie da słodyczy, dzieci 
odpłacają psikusami.  
 



 9 

Do zabaw Halloweenowych należy łapanie 
jabłek ( bobbing for apples ). Za pomocą 
zębów i bez użycia rąk należy ugryźć 
jedno z jabłek pływających w miednicy z 
wodą. Jabłko nieuszkodzone przy zabawie 
ma oznaczać szczęście w nadchodzącym 
roku. Halloweenowe zabawy to również 
przeskakiwanie przez świeczki, które są 
rozstawione w kole na ziemi . Świeczki, 
które nie zgasną, oznaczają szczęśliwe 
miesiące w przyszłym roku. 
Kolejna gra to wrzucanie orzecha do 
płonącego ogniska. Jeżeli orzech pęknie z 
trzaskiem, oznacza to odwzajemnioną 
miłość. Inną popularną zabawą jest 
zjadanie bez pomocy rąk wiszących na 
nitkach ciastek i owoców. W ten dzień 
również istnieją różne formy wróżbiarstwa 
(np. wróżenie ze spodków).  
 
W Halloween dzieci i dorośli przebierają 
się za potwory, takie jak: wampiry, duchy, 
czarownice oraz szatany.  Kostiumy są 
również inspirowane wyglądem bohaterów 
filmowych i  telewizyjnych. Pierwsze 
kostiumy na Halloween pojawiły się w 
1930 roku, wtedy zwyczaj „cukierek albo 
psikus” stał się popularny w Stanach 
Zjednoczonych.  
 
Wydrążona dynia ze światełkiem w środku 

dla irlandzkich chłopów oznacza błędne 
ogniki uważane za dusze zmarłych. W 
czasie tajemniczych obrzędów uwalniano 
ludzkie dusze z ciał czarnych kotów, psów 
i nietoperzy. Obecnie w wyeksponowanych 
miejscach domów umieszcza się 
wydrążone i podświetlone od wewnątrz 
dynie z wyciętymi kształtami różnych 
postaci oraz, w zależności od wyobraźni 
domowników, imitacje ludzkich czaszek, 
szkieletów, manekinów znanych postaci z 
horrorów itp. W Irlandii obowiązuje 
zasada, że po 1 listopada nie zbiera się 
dzikich owoców, bo mogą być zatrute. W 
regionach Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii 
sprząta się mieszkanie, gasi ogień pod 
kuchnią, a gospodynie wykładają jedzenie 
i napoje, po czym wszyscy idą spać. 
Kolorami święta Halloween są czarny i 
pomarańczowy.  
 
W Polsce okazji Halloween dla dorosłych 
organizowane są liczne imprezy kulturalne 
w nocnych klubach, występy teatralne oraz 
projekcje filmowe w kinach. Szkoły i 
przedszkola organizują dodatkowe atrakcje 
dla swoich wychowanków. W Halloween 
dzieci przychodzą do szkoły przebrane za 
straszne postacie filmowe. Chodzenie od 
domu do domu i zbieranie przez dzieci 
cukierków zdarza się sporadycznie, lecz 
coraz częściej. 

 
Angelika Polak 

 


