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Pomagamy!!!  
Jak co roku przed Bożym Narodzeniem, uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych          
i Logistycznych, pod opieką nauczycieli włączyli się w zbiórkę żywności          
organizowanej przez Bank Żywności.  



Organizatorzy akcji wskazują, że ‘’w okresie, kiedy większość z nas przygotowuje           
i degustuje potrawy świąteczne, rozchodzący się na zewnątrz wielu domów zapach           
świąt, to wciąż dla blisko 2 milionów osób w Polsce, żyjących w skrajnym             
ubóstwie, jedyne dostępne świąteczne doznanie’’.  
Planując święta, myślimy o tym, co ugotujemy, upieczemy, jak doprawimy          
świąteczne potrawy, żeby zasmakowały naszym najbliższym. Nie zapominajmy        
również o tych, dla których często jedyną przyprawą potrawy jest głód: o            
dzieciach, rodzinach, osobach samotnych, starszych, pozbawionych szansy na        
jakikolwiek ciepły posiłek. Robiąc zakupy dla siebie, kupmy kilka produktów          
spożywczych więcej dla innych i dodajmy smaku także ich świętom, by mogli            
spędzić je z godnością!  
Artykuły zebrane podczas zbiórki trafiają do magazynów Banków Żywności. Będą          
sortowane, ważone i liczone. Następnie zostaną przekazane podopiecznym        
organizacji charytatywnych, które wspierają najuboższych. Pomoc dotrze m.in. do         
rodzin wielodzietnych, dzieci z domów dziecka, osób bezdomnych, samotnych,         
chorych i bezrobotnych.  
Wszystkim wolontariuszom i opiekunom dziękujemy!!! Za dyspozycyjność, 
zaangażowanie, serdeczność i ogromne serce...  
MOCNA EKIPA MECHANIKA NA IV MIKOŁAJKOWYM KROSSIE 
GÓRSKIM Z KOMANDORKIEM U KANTEGO  
Ponad 200 osób uczestniczyło w sobotę II Mikołajkowym Krossie Górskim z           
Komandorkiem w Słupsku. Wśród nich kilkunastu uczniów z Mechanika, którzy          
współorganizowali tę wspaniałą imprezę. W strugac deszczu, z uśmiechem na          
twarzy, zabezpieczali trasę biegaczy i kijkarzy. Pomagali też pakować prezenty,          
rozdawać nagrody i zapewniali profesjonalną pomoc techniczną.  
Pracownicy, nauczyciele Mechanika również czynnie włączyli się w tę akcję! 
Zawodnicy ze Słupska i powiatu słupskiego mieli do pokonania sześć kilometrów 
po trasie wyznaczonej w Lasku Południowym, która tym razem była dość trudna, 
bo trzeba było wdrapywać się na górki i zbiegać po śliskim terenie. Mimo to na 
tarcie stanęli ludzie w różnym wieku. Zarówno dzieci, jak i dorośli. Zaprawieni w 
biegowych bojach, ale i początkujący. Można było biegać indywidualnie i 
rodzinnie, ale także wystartować w kategorii Nordic Walking.  
- Nie liczy się wynik, ale uczestnictwo i dotarcie do mety - powtarzał kilkakrotnie              



kmdr Dariusz Kloskowski, także biegacz, a zarazem inicjator tego sportowego          
przedsięwzięcia, który w sobotę wystąpił w wojskowym mundurze, jako         
komentator i wodzirej wydarzenia.  
Wspomagali go w tym ks. Wojciech Filimon, proboszcz parafii św. Jana Kantego            
oraz ks. Łukasz Bikun, tamtejszy wikary. Organizatorów wsparli liczni pomocnicy          
– od przedstawicieli służb mundurowych po lokalne samorządy, sklepy sieciowe i           
małe rodzinne firmy. Nie możemy zapomnieć o naszej wspaniałej ekipie z           
Mechanika, która czynnie i godnie reprezentowała szkołę ☺  
BRAWO!!! GRATULUJEMY!!!  
W dniu dzisiejszym w teatrze Rondo odbyło się  
Wolontariat to działanie pro bono. Działający nie oczekują i nie otrzymują za 
swoją aktywność wynagrodzenia. Pomaganie jest wartością samą w sobie. Jest to 
najlepsza motywacja do tego, aby zaangażować się w wolontariat. Uroczyste 
rozdanie dyplomów wolontariuszom, którzy dnia 1 i 2 listopada kwestowali na 
rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego na słupskich cmentarzach odbyło się w 
Ośrodku Teatralnym Rondo. Bardzo nam miło, że wśród nich było 24 uczniów 
naszej szkoły. Wszystkim bardzo dziękujemy za poświęcony czas i dobre serce.  
Podejmując się pracy wolontariackiej realizujemy określone zadania. Pozwalają        
one na zdobywanie doświadczenia, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy.         
Wolontariusze mają większe szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Bycie         
aktywnym może pomóc w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami. Pierwsza         
umowa o pracę dość często jest kontynuacją współpracy w ramach wolontariatu           
lub efektem doświadczeń wyniesionych z takiej właśnie działalności.        
Wolontariusze dzięki swojej aktywności mają okazję do nawiązywania nowych         
znajomości. Bardzo ważną korzyścią jest samorealizacja, wyjście poza ramy pracy          
zawodowej, możliwość wykazania się w działaniu.  
Dla niektórych wolontariat to sposób na urozmaicenie monotonii życia -          
rekompensata za godziny spędzone w pracy, z której wartościami się nie           
utożsamiają. Inni szukają nowych znajomości, ludzi o podobnym światopoglądzie.         
Jeszcze inni chcą się w wolontariacie rozwijać, uczyć konkretnych rzeczy. Są też            
tacy, którzy pragną mieć realny wpływ na zmianę, aktywnie działać na rzecz            
ważnych dla nich wartości.  
Działalność wolontaryjna jest inwestycją w samego siebie. To dzięki         



wolontariatowi rozwijamy swoje umiejętności pracy z innymi, takie jak         
komunikacja, czy praca w grupie.  
W dobrym wolontariacie wszystko zależy od nas. To my, jako wolontariusze,           
wyznaczamy granice tego, w co jesteśmy w stanie się zaangażować, za co chcemy             
być odpowiedzialni. Oczywiście po tym, jak już te granice wytyczymy, nie           
możemy ich porzucić. Nie musimy się wspinać, możemy po prostu asekurować           
kogoś z dołu, ale kiedy już trzymamy tę linę, od naszej rzetelności zależy             
wszystko. Wolontariat jest więc sposobem na to, by nauczyć się wspomnianej           
odpowiedzialności. To szalenie ważna lekcja na całe życie.  

Chciałabym być blisko przy tobie Tak by nie musieć dzielić 
wspomnień Tak by nie musieć cię wołać Bo sam czułbyś 
kiedy zacznę potrzebować Chciałabym być blisko przy 

tobie Tak by móc zapobiec Wszelkim troskom  
/Aleksandra Golańska  

Stać tak przy oknie, zastanawiać się Nad niczym 
Wszystkie takie splatane,więc nie mogę Chwycić tej jednej 

Stanąć w miejscu, zatrzymać się w biegu Odplątać ze 
zgiełku Swojego umysłu, zgubionego w mroku Tak 

nieoczywistym  
/Aleksandra Golańska  
Najpiękniejsze są te książki, do których opisania nie potrafię znaleźć słów. Takie,            
które się przeżywa całym sobą. Takie, które wiercą głęboką dziurę w sercu i             
pozostawiają pustkę po przeczytaniu. Taką książką właśnie jest ‘’Baśniarz’’;.         
Żałuję, że nie możecie poczuć tego, co czuję ja, ponieważ ilu słów bym nie użyła,               
nie jestem w stanie oddać tego, co autorka potrafi wywołać w czytelniku.  
Mogłoby się wydawać, że jest to typowa młodzieżówka. Anna - grzeczna           
dziewczyna, z dobrego domu i Abel - zły chłopak, który kompletnie do Anny nie              
pasuje, a jednak zakochują się w sobie. To, co z pozoru wygląda tak typowo, jest               
tutaj jedną z najbardziej niezwykłych historii jakie czytałam. A wszystko zaczęło           
się od lalki.. Lalki, którą Anna znalazła, a która okazało się, należy do Abla, a               



właściwie do jego młodszej siostry. Anna zafascynowana postacią chłopaka, który          
w szkole słynie ze sprzedaży narkotyków, postanawia śledzić go i jego siostrę            
Michi i przypadkowo słyszy kawałek baśni.. baśni o Małej Królowej, która tak            
łudząco przypomina rzeczywistość. Baśni, która przeplata się z rzeczywistością         
nawet w krwawych momentach. Gdzie kończy się baśń, a zaczyna rzeczywistość?  
Jest to książka kierowana do młodzieży, chociaż jestem pewna, że starsi czytelnicy            
również odnajdą w niej coś wartościowego. Coś przeszywająco smutnego. Dużo          
cierpienia. Walkę o możliwość istnienia.  
Najnowszy film Netflix’a to tak naprawdę teatr dwójki aktorów. Oprócz Adama           
Drivera na ekranie oglądamy Scarlett Johansson i aż do chwili pisania recenzji nie             
mogę zdecydować, które z nich wypadło lepiej. Uznajmy, że obydwoje wspierali           
się i wzajemnie napędzali przed kamerą, by wydobyć z siebie – a w konsekwencji              
także i z nas, widzów – jak najwięcej emocji.  
Historia małżeńska to portret rozpadającego się małżeństwa, które początkowo         
próbuje załatwić rozwód bez większych konfliktów, tak aby ich 8-letni syn nie            
ucierpiał w żaden sposób na kończącym się małżeństwie rodziców. Nicole (           
Scarlett Johansson ) jest aktorką teatralną, niezwykle ważną postacią w teatrze jej            
męża, Charliego ( Adam Driver ). Młody i niezwykle zdolny reżyser nie zawsze             
jednak dostrzega, że kariera jego żony zaczęła być postrzegana przez pryzmat           
wystawianych przez niego sztuk. Dla aktorki nie było też łatwe opuścić Los            
Angeles i zamieszkać na stałe w Nowym Jorku. Baumbach jednak nie skupia całej             
uwagi na rozstrzyganiu, kto w tym związku zawinił najbardziej, ale na wspólnym            
dialogu oraz wzajemnym braku szacunku w najważniejszych momentach        
kosztownej sprawy rozwodowej.  
Wszystko zaczyna się dość niepozornie, gdy mediator zachęca Nicole i Charliego           
do wypunktowania pozytywnych cech swojej drugiej połówki. Widzimy        
małżeństwo idealne, rozumiejące się nawzajem i znające swoje dobre i słabe           
strony. Ten obraz zostaje jednak szybko zburzony, kiedy dowiadujemy się, że tak            
świetnie dogadująca się para, podjęła nieodwracalną decyzję o rozwodzie.         
Baumbach tym samym podejmuje temat relacji rodzinnych od nieco innej strony,           
pokazując wszystkie dramatyczne doświadczenia związane z procesem rozwodu i         
podziału rodziny.  



Radosnych świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślnego 
Nowego Roku, a także wielu mitych chwil spędzonych 

w gronie  
najbliższych.  
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