


Ciszą cmentarną ukołysani,
z dala od życia i znoju,

dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.

Elżbieta Daniszewska ’’Zaduszki’’ [fragm.]

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. Taki był 
listopadowy dzień, gdy przybyliśmy na cmentarz, zapaliliśmy znicze, tęskniliśmy....

Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy
pamiętać...



Kult zmarłych w innych krajach

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu, 
światopoglądu i religii. Już w średniowieczu (IX w.) w katolickiej Francji, a także u angielskich i 
niemieckich katolików, dzień 1 listopada obchodzony był jako uroczystość Wszystkich Świętych. 
Wszyscy święci byli zbawieni i w ludzkiej pamięci istnieli dzięki swoim dobrym uczynkom na 
ziemi, dlatego więc celebrowany był radośnie. Po dziś dzień odprawiający tego dnia 
nabożeństwa są ubrani w białe szaty mszalne. Dzień Zaduszny, czyli właściwe Święto Zmarłych 
- przypadające 2 listopada - wprowadzono do liturgii Kościoła powszechnego ponad sto lat 
później, w 998 r. Ten dzień był poświęcony zmarłym, których dusze mogą być zbawione dzięki 
jałmużnie i modlitwom.

A w Polsce?

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, 
a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. Na kilka dni przed 
świętem ludzie porządkują groby swoich bliskich, zdobią je kwiatami       
i zielonymi gałęziami. Zgodnie z polską tradycją, to właśnie 1 listopada 
jest najważniejszym dniem obchodów zadusznych i odwiedzania 
cmentarzy. Następujący po nim dzień - Dzień Zaduszny - nie jest 
powszechnie obchodzony, chociaż w kościołach odprawiane są 
nabożeństwa żałobne.



Staropolskie obyczaje

Jeszcze w XIX w. we wschodniej Polsce odprawiano obrzędy ku czci zmarłych zwane 
Dziadami (Adam Mickiewicz opisał je w swoim dramacie). Wierzono, że jadło i napoje mogą 
pokrzepić dusze, więc w przeddzień święta pieczono chleb i pierogi, gotowano bób i kaszę, a na 
wschodzie przyrządzano kutię z maku, pszenicy i miodu. Potrawy te ustawiano na stołach jako 
poczęstunek dla dusz zmarłych. Wieszano też czysty ręcznik, obok stawiano wodę, by dusze 
mogły się obmyć. Na noc zostawiano otwarte drzwi, żeby duchy mogły bez przeszkód 
przekroczyć progi swoich dawnych domostw. W tym dniu niektóre czynności były zakazane np. 
wylewanie wody po myciu naczyń przez okno, by nie oblać zabłąkanej tam duszy, a także 
palenie w piecu, bowiem tą drogą dusze  dostawały się niekiedy do domu.

W całej Polsce ugaszczano żebraków i modlących się przy kościołach dziadów kościelnych 
(pątników utrzymujących się z jałmużny). W zamian za jadło modlili się oni za dusze zmarłych. 
Nikt nie skąpił im jedzenia, zapraszano ich do domu na ucztę, bo wierzono, że postać dziada 
może przybrać duch zmarłej osoby. Cmentarze były rozświetlone płonącymi na grobach 
lampkami, by błąkające się dusze mogły się przy nich oczyścić i ogrzać.

Dziś inaczej obchodzimy Święto Zmarłych. Ofiary z jadła i napojów zastąpiły na mogiłach 
naręcza kwiatów i tzw. ‘’wypominki’’ czyli przywoływanie zmarłych z imienia i nazwiska.

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych 
najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach - dowód naszej 
miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. Jest to święto głębokiej zadumy nad przemijaniem życia, 
czas refleksji nad sensem ludzkiego losu. Pomyśleliśmy o tych, na których grobach nikt nie 
zapalił lampki, nikt nie przyklęknął i nikt nie odmówił modlitwy. Warto było wziąć ze sobą 
dodatkowy znicz i zapalić go na jakimś zaniedbanym, smutnym, opuszczonym grobie… 



Z szarym niebem zlał się listopad Krople kruków opadły na ziemię
Staliśmy w ciszy -
W tym dniu mówiła

Przeszłość.
W rytm bijącego serca zapalonych zniczy

Kapały liście
Wiatr plątał włosy: nasze z wierzbowymi
A potem dmuchnął i rozwiał wspomnienia

‘’Wieczne odpoczywanie’’ - mówiliśmy cicho
Kładąc wśród liści -
Białą chryzantemę.

Katarzyna Szczepańska ’’Biała chryzantema’’



Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy 

rozwój, aktywną postawę wobec Życia i podejmowanie 
biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie 
boją się ryzyka i przełamują bariery.

Rokrocznie – przez jeden tydzień listopada rzesze uczestników 
przedsięwzięcia na całym świecie spotykają się z 
przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji wspierających 
biznes, pracownikami szkół wyższych, gotowymi do dzielenia 
się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. To również okazja do 
podsumowania szeregu inicjatyw realizowanych w trakcie 
danego roku, które ukierunkowane są na budowanie 
kreatywnej społeczności i wspieranie postaw 
przedsiębiorczych.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii Gordon 
Brown i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your 
Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl 
Schramm. Pierwsza edycja Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w 2008 roku od razu stała się największą 
globalną kampanią promującą postawy przedsiębiorcze wśród 
młodych ludzi. Polska od samego początku włączyła
się w tę inicjatywę.



Wzorem lat ubiegłych, do realizacji przedsięwzięcia w 
Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych zaproszone 
zostały instytucje wspierające przedsiębiorczość, firmy oraz 
wszyscy ci, którzy są zainteresowani promocją 
przedsiębiorczości. W programie Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w Mechaniku można było znaleźć szeroki 
wachlarz aktywności, takich jak: seminaria, spotkania z 
przedsiębiorcami i aniołami biznesu, gry i konkursy. 
Słuchaliśmy i rozmawialiśmy o:

  tym, jak rozpocząć przygodę z biznesem,
  jak pozyskać finansowanie na otwarcie i rozwój własnej 

firmy,
  współpracy nauki z biznesem,
  rozwijaniu własnej działalności – w tym procesie 

internacjonalizacji,
  budowaniu własnej marki,
  pozyskiwaniu klientów, tworzeniu sieci kontaktów,

i wielu innych tematach – ważnych z punktu widzenia 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.



Uczniowie klas wojskowych nie odpoczywają…
Listopad był dla nich miesiącem intensywnych działań!

8 listopada uczczono 101 rocznicę odzyskania suwerenności 
przez Polskę. Uczniowie wzięli udział w marszu kondycyjnym, 
którego głównym celem było kształtowanie postaw patriotycznych 
oraz integracja. Młodzi kadeci przystąpili również do ogólnopolskiej 
akcji ‘’Szkoła do hymnu’’ – w pięknych okolicznościach przyrody, na 
tle malowniczego krajobrazu, o symbolicznej godzinie 11:11 
zaśpiewali Mazurek Dąbrowskiego.

13.11.2019r. uczniowie klas Zespołu Szkół Mechanicznych i 
Logistycznych o profilu wojskowym, mieli zaszczyt wziąć udział w 
uroczystej ceremonii przekazania dowództwa w bazie amerykańskiej 
Naval Support Facility Redzikowo. Uroczystość odbyła się gościnnie 
w Szkole Policji w Słupsku. Dotychczasowy dowódca, Pan kapitan 
Jon Grant, z którym od 12 miesięcy nauczyciele języka angielskiego i 
uczniowie Mechanika mieli okazję współpracować, przekazał 
dowództwo w bazie Panu kapitanowi Ericowi Williamsowi. 
Przypomnijmy, że stopień ‘’captain’’ w Amerykańskiej Marynarce 
Wojennej (U.S. Navy) odpowiada polskiemu stopniowi ‘’komandor’’. 
Nowy dowódca bazy NSF Redzikowo, kapitan Eric Williams, 
również będzie przebywał w Polsce 12 miesięcy. Pan kapitan 
Williams dotychczas służył na okrętach stacjonujących w portach 
wschodniego i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Ponadto służbę wojskową odbywał także w 
Japonii. Cieszymy się na dalszą współpracę z żołnierzami 
stacjonującymi w bazie amerykańskiej.



W piątek 22.11.2019 mieliśmy przyjemność gościć w naszej 
szkole kpt. Pawła Sebzdę - Szefa Sekcji Komunikacji 
Społecznej w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie.
 
Pan Paweł przybliżył naszym kadetom strukturę oraz główne 
cele jednostki chroniącej instalację obrony przed rakietami 
balistycznymi. To było bardzo interesujące spotkanie. 
Wizyta dowódcy Lądowego Komponentu Morskiego 
Systemu Antybalistycznego AEGIS w jednostce 
amerykańskiej w Redzikowie - komandora porucznika 
Joshu&#39;y Lewis&#39;a z Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych wraz z marynarzami US Navy była 
wspaniałym doświadczeniem dla uczniów klas pierwszych o 
profilu wojskowym.
 
Młodzi kadeci nie tylko zdobyli wiedzę nt. tworzonego 
systemu tarczy antyrakietowej w Redzikowie, ale również 
rozmawiali na wiele innych, interesujących ich tematów.
 
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 

30.11.2019r. nasi uczniowie klasy o profilu wojskowym 
mieli okazję obserwować uroczystość Ślubowania Wojsk 
Obrony Terytorialnej. W trakcie tego wydarzenia mogli 
osobiście poznać Ministra Obrony Narodowej, który w 
natłoku obowiązków służbowych, znalazł chwilę na krótką 
rozmowę z naszymi kadetami.

\



Zostań świadomym dawcą szpiku
Dla Ciebie to niewiele, a dla kogoś może oznaczać szansę na życie!

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Chorują malutkie dzieci, te trochę 
starsze, młodzież i dorośli – wiek nie ma znaczenia. W wielu przypadkach jedyną szansą na całkowite 
wyleczenie jest przeszczep szpiku. Niestety poszukiwania bliźniaka genetycznego można porównać do 
szukania igły w stogu siana. Mimo tego, że na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 27 milionów 
osób, nie dla każdego udaje się znaleźć dawcę. 

Ludzie po prostu się boją. Zupełnie niepotrzebnie! Oddanie szpiku naprawdę nie wiąże się z wielką 
strzykawką wbijaną w kręgosłup, długim pobytem w szpitalu i paraliżem. Ponadto, oddając szpik, nie 
ponosisz żadnych kosztów – wszystkim zajmuje się Fundacja DKMS.

Potencjalnym dawcą komórek macierzystych może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 
rokiem życia, który waży minimum 50 kilogramów. Rejestracji można dokonać poprzez internet, 
wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie fundacji DKMS lub podczas Dni Dawcy organizowanych 
w całej Polsce.

Proces rejestracji polega na pobraniu specjalnymi pałeczkami wymazu z jamy ustnej
i wypełnieniu deklaracji. Potencjalny dawca po 2-3 miesiącach otrzymuje pocztą powiadomienie o 
rejestracji wraz z kartą Dawcy. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi 1 do 20 
000, a nawet 1 do kilku milionów. Dlatego ważne jest, by w bazie rejestrowały się kolejne osoby. Chyba 
nie ma nic bardziej wartościowego niż myśl, że dzieląc się cząstką siebie, ratujesz życie i sprawiasz, że 
wraca uśmiech i radość na twarzy chorego i jego bliskich!

Podczas trzeciej edycji akcji naboru potencjalnych dawców szpiku organizowanej przy współpracy z 
fundacją DKMS, uczennice i uczniowie Mechanika nie zawiedli! W banku potencjalnych dawców szpiku 
przybyło około 50 osób.

Dziękujemy!!!



Istnienie lewego łokcia przy zimnej ścianie

chcę mieć pewność, że zostaniesz
chcę dokonywać przemian

gasić światło w ogrodzie przy Twoim bloku
słuchać godzin, które upływają

czekanie na meteoryty odmierzać łokciem
lewym

niedobrze mi kiedy nie wiem
kiedy nie wszystko pewne

kiedy sen wymyka się spod powiek
nie chcę myśleć przecież, że odejdziesz

w nocy drżą ściany w obawie o Ciebie
i o moje oczy, którymi nie ogarniam tęsknoty

kiedyś mi to powiedz
jak bardzo miękkie są moje policzki o północy

nieważne którą drogą przyjdź do mnie
bo przecież musisz tutaj być

tak naprawdę

Kaja k.



Bohaterkami „Słowika” są dwie siostry, które różni 
niemal wszystko, zwłaszcza charakter i styl życia. Starsza, 
Vianne, to stateczna matka i żona, dla której najważniejsza jest 
rodzina. Dziesięć lat młodsza od niej, 19-letnia Isabelle jest z 
kolei buntowniczką, która nie przestrzega żadnych zasad i 
nigdzie nie potrafi zagrzać miejsca. Gdy w 1940 roku Francja 
zostaje zajęta przez Niemcy, Vianne pragnie jedynie przetrwać 
wojnę, podczas gdy nieustraszona Isabelle chce w niej brać 
czynny udział. To odmienne podejście zaostrzy i tak już 
niełatwe relacje między siostrami. Jak się później okaże 
obydwie będą walczyć – każda na swój sposób. Vianne 
zostanie zmuszona przyjąć pod swój dach niemieckiego 
kapitana, natomiast Isabelle dołączy do ruchu oporu. Jedna na 
co dzień będzie się zmagać z głodem, zimnem, okrucieństwem 
Niemców, druga, działając w słusznej sprawie, będzie co 
chwilę ryzykować własnym życiem. Ale celem obydwu będzie 
uratować innych.

„Słowik” jest powieścią fikcyjną, ale opartą na 
prawdziwych wydarzeniach z życia Andrei de Jongh, 
belgijskiej bojowniczki ruchu oporu, która pomagała w 
stworzeniu jednej z pierwszych dróg, którą alianci uciekali z 
okupowanej przez hitlerowców Francji. Tak naprawdę jednak 
inspirację dla Kristin Hannah, jak sama przyznała w jednym z 
wywiadów, stanowiły przede wszystkim wojenne opowieści 
kobiet. Zbyt długo przemilczane, zbyt słabo znane, niesłusznie 
pomijane. Ta książka to powieść o wojnie kobiet. 



‘’Irlandczyk’’, najnowszy obraz Martina Scorsese, to 
niejako powrót do korzeni, czyli kolejne podjęcie tematyki 
gangsterskiej. Znamienne jest, że nakręcił go z przyjaciółmi, 
aktorami, z którymi związane są jego najważniejsze tytuły.

Znowu mamy przestępczość zorganizowaną w powojennej 
Ameryce. Ponownie zobaczymy w akcji zabójców na zlecenie, 
kryminalistów, kanciarzy i złodziei. I tak jak zrobił to Scorsese 
na początku lat 90. w ‘’Chłopcach z Ferajny’’, a później w 
‘’;Kasynie’’, tak i tu, w ’’Irlandczyku’’, porywa nas w kierunku 
ciemnej strony miasta. Przez trzy i pół godziny, w autorskim i 
rozpoznawalnym stylu przebrniemy przez historię Franka 
Sheerana, mordercy na zlecenie. Te trzy i pół godziny to droga 
od narodzin kryminalisty, aż po jego zmierzch. Martin Scorsese 
używa tych samych schematów, podobnych środków 
formalnych i, inaczej się tego nie da nazwać, ogranych 
chwytów. 

Ale Scorsese to przecież człowiek instytucja. Ma 
doskonałą ekipę scenografów i kostiumologów, nad montażem 
czuwała ponownie Thelma Schoonmaker, laureatka trzech 
Oskarów (‘’Wściekły byk’’, ‘’Aviator’’, ‘’Infiltracja’’, 
nominowana do kolejnych czterech (‘’Hugo i jego wynalazek’’, 
‘’Chłopcy z ferajny’’, ‘’Gangi Nowego Jorku’’ i ‘’Woodstock’’ 
Michaela Wadleigha z 1970 roku). Ilustracje muzyczne 
stworzył Robbie Robertson, który współpracował ze Scorsese 
przy ośmiu tytułach. Nad zdjęciami czuwał Rodrigo Pieto (trzy 
filmy ze Scorsese). ‘’Irlandczyk’’ jest dopracowany w 
najdrobniejszych szczegółach. - Patryk Karwowski
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