


Dzień Edukacji Narodowej w Mechaniku

‘’Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. 
Za dar najpiękniejszy, za serce’’. 

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem 
szczególnym dla wszystkich nauczycieli i pracowników 
oświaty.

Praca nauczyciela od zawsze pełniła niezwykle 
ważną funkcję w edukacji i wychowaniu, jednak
w dzisiejszych czasach nabiera ona wyjątkowego 
znaczenia. Bycie dobrym nauczycielem i wychowawcą 
wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również, 
a może nawet przede wszystkim, zaangażowania i chęci 
współpracy z młodym pokoleniem, otwartości na nowe 
wyzwania, które stawiane są współczesnemu 
społeczeństwu.

Wszystkiego najlepszego!!!



Dzień nauczyciela na świecie

W różnych krajach nauczyciele obchodzą swoje 
święto w różnych dniach. Przykładowo na Tajwanie
obchodzone jest ono 28 września w dniu urodzin 
Konfucjusza, a w Czechach i na Słowacji - 28 marca,
czyli w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego - XVII-
wiecznego pedagoga, filozofa, reformatora i myśliciela 
protestanckiego, twórcy i propagatora jednolitego 
systemu powszechnego nauczania, który
zalecał objęcie nauczaniem wszystkich, niezależnie 
od płci i stanu.

Niezależnie od tego 5 października obchodzony 
jest Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher’s
Day). Międzynarodowe święto zostało proklamowane 
przez UNESCO w 1994 r. 
Dzień obchodzony jest dla upamiętnienia rocznicy 
podpisania 5 października w 1966 r. przez UNESCO 
i Światową Organizację Pracy ‘’Rekomendacji 
w sprawie statusu nauczycieli’’. 
Rekomendacja jest podstawowym dokumentem 
określającym zakres praw i obowiązków nauczycieli w 
skali globalnej.



Nasz wspaniały, naczelny Kisiciel - Pan MARCIN KISIELEWSKI Nauczycielem Roku!!!

BRAWO PANIE MARCINIE!!! JESTEŚMY Z PANA DUMNI!!!

Pan Marcin został również wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Słupska



„Krew ratuje życie, a życie to przecież 
najpiękniejszy dar.”

Masz w sobie zatłoczone ulice Prof. Jerzy 
Hołowiecki, jeden z najwybitniejszych polskich 
hematologów, porównuje nasz układ krwionośny 
do zatłoczonych ulic wielkiej metropolii. Krążą 
po nich dziesiątki tysięcy ludzi, wchodzą 
i wychodzą z domów, sklepów, urzędów. 
- Każdy ma coś ważnego do załatwienia, a obraz 
tych ulic w każdej sekundzie się zmienia - mówi 
profesor.
Samą krew - tę jedyną obok limfy płynną tkankę 
w naszym organizmie - można porównywać 
Do przelewającego się ulicami tłumu. Są w nim 
biliony erytrocytów, czyli krwinek czerwonych.
Nie mają jądra i nie mogą się dzielić. Ich zadanie 
to transport tlenu. Granulocyty tworzą we krwi siły 
szybkiego reagowania. Mają zdolność wykrywania 
i natychmiastowego niszczenia wroga. Otaczają 
bakterię błoną, zamykając ją jakby w kapsule 
i unieszkodliwiając. Monocyty sprzątają: 
oczyszczają krew z resztek innych obumarłych 
komórek i bakterii. Wysyłają też informacje 
do limfocytów, które tworzą system rozpoznawania 
wroga, czyli obcych białek. Jak tylko to zrobią, 
wytwarzają niszczące go przeciwciała.



Są też tzw. limfocyty pamięci, które nigdy nie 
zapominają obrazu wroga. Dzięki nim działają 
szczepionki, a po raz przebytej różyczce nigdy już na nią 
nie zachorujemy. Są wreszcie trombocyty, czyli płytki 
krwi, które umożliwiają jej krzepnięcie. Wszystko to 
zawieszone jest w plazmie, czyli osoczu.

Tak jak miasto pozbawione ludzi umiera, tak 
organizm pozbawiony krwi nie przeżyje. Nie przetrwa bez 
niej żadna komórka w naszym ciele. 

Dlatego właśnie oddawanie krwi na potrzeby chorych 
i rannych
jest czynem szlachetnym, a przy okazji daje niezwykłą 
satysfakcję.

Kto najbardziej potrzebuje krwi? Przede wszystkim 
ofiary wypadków i pacjenci przechodzący duże operacje, 
np. serca czy wątroby. Krew potrzebna jest także do 
ratowania życia chorych na białaczkę i po przeszczepie 
szpiku, zabiegu przeprowadzanym dziś nie tylko 
u pacjentów z leukemią.

Mimo kosmicznego postępu w medycynie krwi wciąż 
nie da się niczym zastąpić. Bez niej najcięższe
operacje nie byłyby możliwe. Oddanie krwi zajmuje tylko 
chwilę, a jednak większość z nas nie zdobyła się na to ani 
razu.

W szeregi honorowych dawców krwi kolejny raz 
wstąpili uczniowie Mechanika. Krwiobus odwiedziło 
około 50 uczniów, co w rezultacie dało 22,5 litra krwi.



Strażacka rzeczywistość…

W zależności od sytuacji strażacy zajmują się różnymi 
zadaniami. Pomogą ugasić pożar i zwalczyć skutki ognia. 
To ratownicy, którzy udzielą pomocy w miejscach, które 
są trudno dostępne. Nie tylko pomogą zdjąć kota z drzewa, 
ale też uwolnią, gdy utkniesz gdzieś podczas wypadku
samochodowego, katastrofy budowlanej, czy trzęsienia 
ziemi. Pracownicy straży pożarnej pospieszą z pomocą, 
gdy będziesz poszkodowany w powodzi. Strażacy zwalczą 
też różne zagrożenia spowodowane przez niebezpieczne 
substancje chemiczne. Udzielą Ci pomocy przedlekarskiej, 
jeśli będziesz poszkodowany na miejscu zdarzenia, zanim 
przyjedzie pogotowie.

Zostając strażakiem możesz nabyć wiele uprawnień, 
zdobyć dużo nagród oraz medali. Przede  wszystkim jednak 
będziesz miał wyróżnienie i godność noszenia munduru. 
Spowoduje to zapewne zazdrosne spojrzenia kolegów 
i zalotny wzrok kobiet, a jeśli nosisz spódnicę, przysporzy 
ci całe grono adoratorów i wielbicieli. Musisz się liczyć
z tym, że dźwięk syreny i wiadomość sms z informacją 
o alarmie będzie wzywać cię w najmniej oczekiwanych 
momentach. Zdarzą się też nieprzespane noce 
i przemoczone ubrania. Praca ta będzie wiązała 
się z niemałą odpowiedzialnością i dyspozycyjnością.



Trzeba być dostępnym całą dobę, pamiętając, że to nie 
jest zwykła praca tylko służba! 

Satysfakcja z poprawnie wykonanego zadania, jakim 
jest pomoc ludziom, jest niewątpliwą nagrodą dla strażaka.

Rekompensuje mu ona odczuwane wcześniej 
niedogodności.

Jeśli wybierzesz tę drogę zawodową i zdecydujesz się 
wykonywać ten zawód, dołączysz do grona bohaterów. Tak 
można śmiało nazwać strażaków. Prawdziwych bohaterów 
nie trzeba bowiem szukać w filmach. Oni istnieją naprawdę. 
Nie zależy im na sławie, bo nie czują się wyjątkowi. Po 
prostu wykonują swój zawód, który jest jednocześnie ich 
największą pasją. Niosąc pomoc ludziom w potrzebie, 
wierzą, że to jest ich przeznaczenie. Strażacy to ludzie 
wykonujący zawód niebezpieczny, lecz bardzo szanowany. 

Arkana tej profesji poznawali w ramach zajęć 
specjalizacji strażackiej uczniowie klasy 1 cT, którzy 
odwiedzili Ośrodek Szkolenia Pożarniczego Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 
z siedzibą w Słupsku. Uczniowie zostali zapoznani 
ze specyfiką pracy, programem szkoleniowym zarówno 
strażaków pełniących służbę, jak i adeptów służby 
pożarniczej.



Tanie podróżowanie

Wyjechać na koniec świata, na fiordy, w głuszę, w najwyższe góry i nie zbankrutować. Już wiemy 
jak! Tanie podróżowanie w dalekie miejsca jest możliwe, ale wymaga nieco wysiłku podczas 
przygotowań i stoickiego spokoju w trakcie. Podróżując w ten sposób, ma się dużo więcej szans, by 
przeżyć coś wyjątkowego. Paradoks? Niekoniecznie.

Ludzki plan

To nie walka z luksusowymi podróżami. Nie mam bowiem nic przeciwko noclegom w królewskich 
apartamentach na Teneryfie, Carltonom na Lazurowym Wybrzeżu, czy tropikalnym rajom na Malediwach.
Nigdy nie będę walczyć z lotami balonem nad kenijską sawannną albo helikopterem nad Himalajami. 

Jeśli mnie stać, nie wzbraniam się nawet przed jadaniem w luksusowych restauracjach (gwiazdki 
Michelina mile widziane). Tego rodzaju atrakcje, zwłaszcza kulinarne, zostawiają niezapomniane 
wrażenia, ale... To, co w podróżowaniu pociąga mnie najbardziej, to nie warunki bytowe ani widoki za 
oknem, a ludzie, ze swoją indywidualnością, a także chemią międzyludzkich relacji.

Nie mówię jedynie o ludziach innych kultur, miejscowych, których spotyka się pod drodze. Fajną, 
bezpretensjonalną społeczność tworzą też backpackerzy, z którymi nierzadko dzielę pokoje. W 
dormitorium czy kuchni taniego hostelu w Pekinie, Kalkucie czy Manili o wiele łatwiej o szczery kontakt 
z człowiekiem, niż w restauracji czy na korytarzu hotelu Martinez w Cannes.
Cudownym, choć czasem trudnym doświadczeniem jest niskobudżetowa samotna podróż. Pamiętam 
swoją pierwszą, dwumiesięczną wyprawę do Indii. Przez pierwsze dwa tygodnie jechałem z kumplem, 
następne sześć całkiem sam. I do dziś mam w pamięci każdą chwilę z tamtej wyprawy. W hostelach, czy 
w nocnych pociągach na długie godziny zostawałem ze swoimi myślami, czasem z książką, i odbywałem 
fascynującą podróż w głąb siebie. 



Kreśliłem w myślach podsumowania, rachunki sumienia, snułem plany, szukałem odpowiedzi na pytania. 
Na brak towarzystwa też w sumie nie mogłem narzekać. Bo szybko się okazało, że takich jak ja jest 
więcej. Do tego bezbłędnie wyszukują się w tłumie. Już pierwszego dnia samotnej podróży, w Majsurze 
w stanie Karnataka, wspólne piwo, a potem wypady za miasto zaproponowali mi samotni travelerzy z 
Izraela i Anglii. Spędziliśmy wspólnie trochę czasu i pojechaliśmy każdy w swoją stronę. A tam już 
czekali inni, ze swoimi bagażami doświadczeń, wrażliwością, nowymi pomysłami i czasem radykalnie 
różniącym się od mojego spojrzeniem na świat. Wyznający inną religię, respektujący inny system 
wartości, słuchający innej muzyki i czytający inne książki. To szalenie odświeżające doświadczenie. Jak 
więc taką tanią podróż zaplanować?
(www.national-geographic.pl).

O spełnianiu marzeń, swoich podróżach, emocjach, które są z nimi związane, pięknie świata 
odkrytym dzięki „taniemu podróżowaniu” opowiadała Ewa Kleban – nauczycielka muzyki i plastyki w 
IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku.

Spotkanie zorganizowane w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, było 
interesującym kolażem barwnych opowieści i fantastycznych zdjęć, obrazujących krok po kroku trudy 
organizowania wyprawy w dalekie zakątki globu oraz radości z odkrywania tajemnic miejsc, o których 
do tej pory Pani Ewa czytała lub słyszała. Pasjonatka podróżowania „za grosze” z entuzjazmem dzieliła 
się z uczniami Mechanika tajemnicami poznanymi podczas wędrówki na Toubkal, Mzik, czy po 
Marrakeszu. Opowieści o Kaukazie pozwoliły choć na chwilę przenieść się w nieznane, dość 
niebezpieczne rejony, a zdjęcia z Indii uświadomiły, jak cienka jest granica między egzotycznym 
luksusem a nędzą…
Dziękujemy za możliwość odbycia tak pięknej podróży!!!

http://www.national-geographic.pl/


gdzie  tam przecie  b dś ż ę ę
w srebrnej przestrzeni na chwilę

w niegu kiedy miech i zagl danie w oknaś ś ą
w szarym guziku z pła(sz)czem

z rado ci  jak ł kaś ą ą
i z bólem czasu jak karetka pogotowia

b dę ę
jeszcze kiedy  ci si  przypomnś ę ę

tak zachłannie i tak subtelnie
w szklanym spojrzeniu kieliszka

kiedy zobaczysz ciszę
i mo e ci si  przy niż ę ś ę

tak zwyczajnie po prostu
na drugim ko cu wiatań ś
lub na pocz tku ksi kią ąż

i wtedy naprawd  zrozumieszę
e obok ciebie mnie nie maż

i tylko pusta półka
po mojej historii

przy tobie
wyga nie herbata w szklanceś

z odrobin  t sknotyą ę
za mną

ju  b dzie zimaż ę
a wtedy o oczy twoje

zaczepi si  sól z ułamkiem wiatruę
- Kaja Kowalewska



WARTO PRZECZYTAĆ Mimo że od wydarzeń opisanych w ‘’Ciszy białego 
miasta’’ minęło już kilka miesięcy, ciągle mają one wpływ na 
życie bohaterów, zwłaszcza na Unaia, który został 
postrzelony w głowę i od tego czasu nadal nie odzyskał 
mowy. Profiler nie wrócił również do służby, jednak policja 
o nim nie zapomina, a Estibalitz próbuje wszelkimi 
sposobami namówić go do powrotu.

Tymczasem w górach znaleziono ciało ciężarnej kobiety 
- Anny Belen Liano - pierwszej dziewczyny Unaia, co 
stanowi na Krakena impuls do zaangażowania się w 
śledztwo. Szybko okazuje się, że nie było to zwykłe 
zabójstwo, 
a morderca odtwarza celtycki rytuał potrójnej śmierci. Aby 
rozwiązać sprawę, Unai będzie musiał zmierzyć się z
demonami przeszłości, o których starał się zapomnieć od
blisko ćwierć wieku...

‘’Rytuały wody’’ to powieść, jakich chciałoby się więcej 
i więcej: wciągająca, mroczna, klimatyczna, trzymająca w 
napięciu, pełna zwrotów akcji i z niespodziewanym 
zakończeniem. Zapewniam Was, to powieść, obok której nie 
sposób przejść obojętnie, a kiedy już po nią sięgniecie - 
przepadniecie i nie będziecie mogli oderwać się od niej aż do 
samego końca. Autorka przez całą lekturę zwodzi 
czytelników, bawi się z nimi w kotka i myszkę, by 
ostatecznie zaskoczyć niespodziewanym zakończeniem. Dla 
mnie, to zdecydowanie najlepsza kryminalna seria, jaką 
czytałam w tym roku i zdecydowanie polecam ją każdemu!

RYTUAŁY WODY
Eva García Sáenz de Urturi

Cykl:  Trylogia Białego Miasta (tom 2)
kryminał, sensacja, thriller



WARTO ZOBACZYĆ

KRÓL
Czas trwania: 140 min

Gatunek: dramat
Reżyseria: David Michôd

Król ma wszystko, czego nie miała poprzednia produkcja 
firmowana nazwiskiem Davida Michôda. Król to utwór
przemyślany, zwarty, a o jego sile stanowi i pierwszorzędna realizacja 
i doborowe aktorskie towarzystwo.

W głównej roli zobaczymy Timothée Chalameta, który coraz 
śmielej wchodzi w dojrzałe role. To jego czas...

Wracając do realizacji Króla, trzeba pochylić się nie tylko nad 
doskonale odwzorowanymi czasami, kostiumami, charakteryzacją, 
żołnierskim rynsztunkiem, ale głównie nad realizmem, który jak widać 
bardzo leżał na sercu twórcom. Dwór Henryka, komnaty, ulice, 
w końcu bitewne pole przedstawione są tak, że nie mamy wątpliwości, 
iż akcja rozgrywa się w średniowieczu. To szorstkie, chropowate 
i naturalistyczne podejście do sztuki filmowej, w którym obraz 
pociągnięto odpowiednimi barwami korzystając z brudnej, a niekiedy 
odpychającej kolorystyki. Taki jest dwór u Michôda, daleki od reszty 
filmowych średniowiecznych obrazów. Wręcz czujemy zapach 
zgnilizny, widzimy brud i jesteśmy przekonani o prawdziwości 
i autentyczności wszelkich przedstawionych dekoracji, komnat, nawet 
jadła, którym posilają się zebrani przy stołach goście. David Michôd 
przedstawiając krótki wycinek z życia głównego bohatera pokazał, jak 
ten z nastolatka, musi w ciągu jednej nocy stać się mężczyzną, 
zamienić kielich i butelkę wina na miecz i tarczę, porzucić książęce 
przywileje na rzecz królewskiej ogromnej odpowiedzialności. 
Wszystko prowadzi do bitwy, która w ujęciu filmowym jest 
przedstawiona brutalnie i bezkompromisowo. Ogromne wrażenie robi 
oblężenie twierdzy, starcie wojsk, walka w zwarciu.
Za samą wojną stoi jak zawsze interes, w której jedni tracą inni 
zyskują. Przegranymi są zawsze niewinni, a dla Henryka ojcowskie 
grzechy i konfrontacja z przeciwnikiem będą najważniejszą życiową 
lekcją.

Patryk Karwowski
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