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czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!

WSPOMNIENIE O TOMKU
2 lutego zmarł przedwcześnie
Tomasz Blazer, uczeń, absolwent Mechanika, który
jako pierwszy otrzymał tytuł Primus inter pares,
od czterech lat nauczyciel przedmiotów zawodowych w naszej szkole. Poznałam Tomka najpierw
jako ucznia, który wygrywał szkolne konkursy
poetyckie. Liczba uczestników tych konkursów
nie była imponująca, ale Jego utwory się wyróżniały, były zwarte, krótkie, jakby celniej niż inne
wyrażały myśl, tak je wspominam. Przez trzy lata
jego nauczycielką języka polskiego była pani Janina Wojciechowicz, później, po jej przejściu na
emeryturę, ja uczyłam w tej klasie. Najczęściej
lekcje mieliśmy w sali 201, Tomek siedział
w pierwszej ławce pod oknem. Jakim był
uczniem? Myślę, że takim, jakim był człowiekiem. Spokojnym, dowcipnym, na pewno lubianym przez kolegów i nauczycieli, co zawdzięcza
swojemu urokowi osobistemu, umiejętności bycia
z różnymi ludźmi, dorosłymi i rówieśnikami. Już
w czwartej klasie razem pracowaliśmy nad szkolną uroczystością pożegnania klas Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. To była bardzo dobra i atrakcyjna impreza, Tomek z kolegami z klasy ubrani
w togi (pożyczone z jakiejś prywatnej szkoły)
przeprowadzał rodzaj egzaminu dla opuszczających mury Mechanika, na przykład uczestnicy
musieli zmontować rower, a wychowawca musiał
przejechać okrążenie. Ale prawdziwą przygodę
artystyczną przeżyliśmy rok później, kiedy
z uczniami przygotowywałam uroczystość 50lecia Szkoły. Tomek występował jako aktor
w przedstawieniu wykorzystującym fragment
Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz jako
przedstawiciel uczniów podczas części oficjalnej.
Jako profesor Bladaczka był świetny, pamiętam,
jak majestatycznie przechadzał się po niby klasie,
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dyktując uczniom, że
Słowacki wielkim poetą
był, itd., szczególnie
Rok 2008/2009 nr 3
podkreślał znaki interpunkcyjne, co było parostyczeń - luty
dią mojego zwyczaju.
Kilka lat temu, gdy ToW tym numerze:
mek już pracował w naszej szkole, przypomnia- Dzień Języka Polskie2
no te chwile. Na koniec go
uroczystości 60 -lecia
4
Mechanika młodzi na- WOŚP
uczyciele, także Tomek,
śpiewali Sto lat dla Me- Próbna matura 5
chanika. To była bardzo
Panel koleżeński 6
radosna chwila, nikt nie
przypuszczał wówczas, Nowinki komputerowe
8
że nieszczęście jest tak
blisko. Napisałam, jak
Go wspominam jako
ucznia, teraz kilka słów o
tym, jakim był kolegą, współpracownikiem, nauczycielem. Oczywiście jak każdy z młodych nauczycieli dopiero uczył się zawodu, najpewniej
popełniał błędy. Myślę jednak, że bardzo szybko
okazało się, że ma prawdziwy talent jako wychowawca. Jego klasa bardzo szybko stała się grupą,
Tomek potrafił ich zachęcić, własnym przykładem, do udziału w dodatkowych pracach czy imprezach, na przykład wspólnie z nimi brał udział
w biegu. Tomek jako kolega był wyjątkowo lubiany, szczególnie jego urok i kulturę, rodzaj elegancji w zachowaniu doceniały kobiety. W mojej
pamięci pozostanie na zawsze jako uroczy, kochany chłopiec, młody mężczyzna, podchodzący
do życia poważnie, ale także umiejący się nim
cieszyć.
wspominała Jadwiga Węsierska

1

Niektórzy lubią poezję.
Niektórzy Czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.
LubiąAle lubi się też rosół z makaronem,
Lubi się komplementy i kolor niebieski,
Lubi się stary szalik,
Lubi się stawiać na swoim,
Lubi się głaskać psa.
Poezjętylko co to takiego poezja
Niejedna chwiejna odpowiedź
Na to pytanie już padła
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
Jak zbawiennej poręczy.
W. Szymborska

Powyżej zamieszczony wiersz Wisławy Szymborskiej stał się mottem Dnia
Języka Polskiego, który odbył się 12 grudnia 2008 r.
Bogaty program tego dnia rozpoczął
się od pisania dyktanda przez wszystkich
uczniów obecnych w szkole.
Od drugiej lekcji cały Mechanik czytał „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Ten swoisty maraton czytelniczy, w Mechaniku zorganizowany po raz pierwszy,
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zaczął dyrektor szkoły, mgr inż. Tadeusz
Pacholczyk, odczytując „Inwokację”. Następnie epopeję narodową odczytywali
uczniowie. Kolejne lekcje przebiegały podobnie – czytanie epopei rozpoczynał nauczyciel, po nim kontynuowali głośne czytanie uczniowie.
Dzień Języka Polskiego zakończył
się wyłonieniem mistrza ortografii i ucznia
najlepiej czytającego „Pana Tadeusza”
oraz spotkaniem z poezją Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Przygotowali
je uczniowie klasy I c T.
Dzień Języka Polskiego był jednym
z bardziej udanych dni w szkole, ponieważ
zaangażowano do różnych konkursów
wszystkich uczniów obecnych w tym czasie w szkole. Założone przez organizatorki,
nauczycielki języka polskiego, cele również zostały zrealizowane. Dzień ten był
tak pomyślany, aby budzić zainteresowanie
językiem polskim, jego czystością i poprawnością, doskonalić umiejętność poprawnego pisania, utrwalić wiedzę na te
2

mat twórczości Adama Mickiewicza
w związku z 210. rocznicą jego urodzin,
utrwalać i poszerzać wiedzę na temat
twórczości Czesława Miłosza i Wisławy
Szymborskiej, rozbudzać wrażliwość po-

przez słuchanie utworów wielkich
strzów oraz wzbudzać uczucie dumy
z dorobku kulturalnego polskich twórców.
M. D.

W ramach Dnia Języka Polskiego 12
grudnia 2008 r. naszej szkole odbył się
konkurs ortograficzny przygotowany przez
panie Iwonę Chwedczuk – Lesiak i Katarzynę Nazaruk. Tematem konkursu ortograficznego była „Poprawność i kultura
języka”. Oto niektóre konkursowe zadania:.
1. Od wyrazów w M l.p. utwórz D l. mn.:
 tło
 ćma
 niedołęga
 tramwaj
 nożyce
2. Zaznacz poprawną formę oraz określ
rodzaj danego wyrazu:
 pomarańcz / pomarańcza
 zatrzask / zatrzaska
 podkoszulek / podkoszulka
 sweter/swetr
3. Od podanych form rzeczowników w l.p.
utwórz M l. mn.:
 psycholog
 geolog
 geograf
 premier
 minister
 ksiądz
 książę
4. Uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie:
 Szukam (rekwizyt)....
 Za chwilę koniec (antrakt)….
 Czy ktoś nie widział (termometr)….

 Może zaszkodził ci ten kawałek
(tort)….
5. Powtarzające się przymiotniki zastąp 3
synonimami:
 fajna książka fajny obiad fajna dziewczyna czarna robota czarna noc czarna rozpacz6. Popraw szyk wyrazów w zdaniu tak, aby
zaimki odnosiły się do odpowiednich wyrazów.
 Poszedłem z kolegą na basen, który
bardzo dobrze pływa.
 Kupiłem książkę w naszej księgarni,
którą przeczytałem jednym tchem.
 Jechałem samochodem z tatą, który
w drodze zepsuł się kilka razy.
7. Dopisz omówienia, które delikatniej wyrażają te same treści: np. kradnie- ma lepkie ręce
 umarł jest plotkarzem jest skąpy jest zarozumiały jest głupi8. Dopisz związki frazeologiczne o przeciwstawnym znaczeniu do podanych:
 mleć językiem bogaty jak Krezus siedzieć z założonymi rękoma widzieć coś w czarnych kolorachMarta Łabędzka
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W piątek odbyła się impreza
sumowująca Szkolny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako goście
honorowi zostali zaproszeni DJ-eje
dący absolwentami naszej szkoły. Podczas zabawy licytowane były karykatury
nauczycieli oraz najbardziej oczekiwane
losy „Wykręt”, zwalniające całą klasę ze
sprawdzianu, nawet zapowiedzianego.
W tym roku było ich aż 10. Jedna z klas
wykupiła kilka losów. Kolejnym etapem
imprezy był występ Pauliny Daniszewskiej, która zaśpiewała piękne polskie
utwory. Dalsza licytacja loterii fantowej
przebiegała bardzo sprawnie, chociaż
niektóre nagrody nie zostały odebrane.
Główną nagrodę w postaci kompletu
opon zimowych wygrała Daria Fursa z
klasy II i LP. Finał zakończył się

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w tym roku zagrała XVII raz. Podczas
tegorocznego finału zbierano pieniądze
na sprzęt onkologiczny dla dzieci. 13
stycznia w różnych zakątkach Europy
odbyły się liczne koncerty i zbiórki pieniędzy. Uzbierano ponad 4 miliony złotych.
Szkolny Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy rozpoczął się już 5
stycznia. Przez pierwsze dwa dni
uczniowie zbierali pieniądze w klasach.
Część uczniów wrzucała duże kwoty,
a niektórym w ogóle nie podobała się
zbiórka nawet przysłowiowego „grosza”,
co muszę przyznać – jest dla mnie niezrozumiałe. W środę i czwartek sprzedawane były ciasto oraz losy na loterię.
Oczywiście, jak co roku, kupony na niewiedzę znikały szybko. Niestety, na
szkolne wypieki nikt nie miał
ochoty i ciasto nie było interesującym produktem w
przeciwieństwie do
mnianych wcześniej
nów i losów.
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nownym
występem
DJ
Pawlova i DJ Roceffeler-a.
Zdaniem
uczniów
preza była udana i bardzo
teresująca.
Anita
Sawecka
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„Zrobiło się groźnie…”
oraz obserwację podejrzanych przez
okno z wykorzystaniem partnera
z drużyny. Po występie chłopcy
z ekipy odpowiadali na pytania zainteresowanych,
dotyczące
broni,
umundurowania oraz samych „strzelanek”. Głównym celem pokazu było
zachęcenie uczniów do zainteresowania się air softem. Jest to bardzo
ciekawa forma spędzania wolnego
czasu. Świeże powietrze i trochę ruchu podczas akcji na pewno nikomu
nie zaszkodzi, dlatego zachęcamy do
przyłączenia się do grupy MAG.

Podczas tegorocznego szkolnego finału WOŚP w naszej szkole odbył się pokaz taktyki policji antyter-

rorystycznej. Pokaz został zorganizowany przez grupę MAG, której
członkami są uczniowie oraz jeden
nauczyciel naszej szkoły. Do grupy
należą: pan Piotr Grzebieniak, Maciej
Wójcik, Aureliusz Staszewski i Łukasz Oleszko z klasy 3 i LP oraz
Konrad Komorowski, Damian Bas,
Kamil Klomfas, Dariusz Radomski,
Krzysztof Pawlik z klasy 3 m T.
W czasie pokazu zaprezentowali oni
poruszanie się w szyku, wejście do
pomieszczenia, odbicie zakładnika

Konrad Komorowski

a nie od tego, co nam belfer wbije do głowy. 9, 12 i 13 stycznia, jak zwykle, męczono nas z tego, co było w listopadzie. Na
piątkowej maturze z polaka (czyli 9 stycznia) był tekst Jana Blecharza pt. „Czas mistrzów” dotyczący olimpiady, zawodników
i motywacji. Co do wypracowania, zapew-

I tak oto, Panie i Panowie, przeszliśmy przez kolejną burzę mózgów, czyli
próbną maturkę - reaktywację. Męczą nas
tylko próbnymi testami, ale ponoć nauczyciele chcą dla nas jak najlepiej (za co im
bardzo dziękujemy). Przecież, jakby nie
potrzeć, to jak zdamy, zależy tylko od nas,
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ne wielu z Was się przeżegnało na widok
tematów. Pierwszy dotyczył postawy

skiego i „Hymn” Juliusza Słowackiego.
W drugim temacie wykorzystano fragment
„Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego. Naszym zadaniem było opisanie fabryk, hut i kopalni widzianych oczyma autora. Przyznam się bez bicia, że modliłam
się, żeby nie było „Ludzi bezdomnych”,
ale cóż...
Tradycyjnie po polaku był język obcy i we wtorek przedmiot wybrany. Rozmawiając z przyszłymi maturzystami na
temat próbnego egzaminu, dowiedziałam
się, że dla większości najtrudniejszy jest
język obcy. Zatem, jeżeli coś sprawia nam
trudność, to znaczy, że musimy wziąć się
w końcu za naukę. Powodzenia na dalszych testach!

człowieka wobec Boga. Do porównania
były dwa utwory: „Pieśń XXV” (Czego
chcesz od nas, Pnie…) Jana Kochanow-

Kornel

PANEL KOLEŻEŃSKI
cej Się! Uważamy, że takie wyróżnienie
będzie nobilitowało nasz Mechanik, ukazywało go jako szkołę, która dąży do nieustannego podnoszenia jakości swojej pracy.
Panel koleżeński poprowadzi pani
Iwona Socha, która jest moderatorem
reprezentującym Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Na spotkanie przyjadą zaproszeni przez Centrum Edukacji Obywatelskiej goście ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Wałczu, Szkoły Podstawowej w Somoninie, Gimnazjum nr 2 w Wałczu, Zespołu
Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu i Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. Mamy również nadzieję, że swoją obecności
zaszczycą nas władze terytorialne i przedstawiciele innych słupskich szkół. W czasie panelu koleżeńskiego zaprezentujemy
efekty naszej pracy nad celami, które stawialiśmy sobie w ubiegłym roku szkolnym:

Od roku szkolnego 2004/2005
uczestniczymy w programie Szkoła Ucząca
Się. Głównym celem programu jest wypracowanie w szkole systemu zapewniania
jakości pracy. Realizując jego zamierzenia, badaliśmy jakość pracy naszego Zespołu, przeprowadzaliśmy debaty, w których uczestniczyli nie tylko nauczyciele,
ale również uczniowie i ich rodzice, wytyczaliśmy sobie konkretne, wymierne cele,
a następnie opracowywaliśmy propozycje
działań, które prowadziły do ich osiągnięcia.
W tym roku szkolnym opracowaliśmy „Raport z działań szkoły przygotowującej się do panelu koleżeńskiego”, który
otrzymał pozytywną opinię Rady Jakości
SUS. Decyzja ta pozwoliła nam rozpocząć
przygotowania do panelu koleżeńskiego,
który odbędzie się 13 marca 2009 roku!
Jesteśmy pierwszą szkołą w Słupsku, która
ubiega się o prestiżowy tytuł Szkoły UcząP
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 Nauczyciele motywują uczniów do
osiągania coraz lepszych wyników na
egzaminach zewnętrznych.
 Nasza szkoła pomaga uczniom w rozwijaniu swoich zainteresowań.

Przedstawimy również działania, z pomocą
których staraliśmy się osiągnąć przyjęte
kryteria sukcesu. Całość spotkania uprzyjemni część artystyczna, która pokaże,
w jaki sposób szkoła wspiera uczniów
w rozwijaniu ich zainteresowań.
Monika Szczepkowska

LIGA STRZELECKA
W pierwszym semestrze odbył się
konkurs strzelecki. Zgłosiło się na niego 20
zawodników. Zawody składały się czterech
rund, w czasie których uczestnicy oddawali po 10 strzałów i otrzymywali za nie
określoną ilość punktów. W czasie rywalizacji trwającej cztery tygodnie wyłoniono
zwycięzców. Są nimi:
Dariusz Radomski – I miejsce (205
punktów),
Krzysztof Lachowski – II miejsce
(196 punktów),
Maciej Wójcik – III miejsce (185
punktów).

Zwycięzcom gratulujemy!
Po feriach rusza kolejna runda strzelecka. Tym razem jest to rywalizacja zespołowa. Dwuosobowe zespoły najpierw
sprawdzają swoją sprawność fizyczną na
sali gimnastycznej, a następnie na strzelnicy każdy zawodnik, w czasie ustalonym
przez organizatora ligi strzeleckiej, oddaje
pięć strzałów. Organizatorem i opiekunem
zawodników jest nauczyciel PO – Piotr
Grzebieniak.
Maciej Wójcik

skąpo ubrana kobieta przynosi ci do łóżka śniadanie, a jako prezent daje ci najnowsze Ferrari pierwszy model na rynku albo bilet na Hawaje,
lub, gdy jesteś dziewczyną, budzi cię z rana przystojny dobrze zbudowany mężczyzna, przynosząc
ci bukiet róż i darząc cię pocałunkami. Ehh... kto
nie marzy o takich walentynkach. Ale no cóż,
rzeczywistość jest inna. W rzeczywistości dostajemy kartkę napisaną w ostatniej chwili i (jak jesteśmy kobietą) jakiegoś wybiedzonego kwiatka.
Ci bardziej romantyczni idą na spacer we dwoje
lub do jakiejś romantycznej restauracji (i nie chodzi mi o Mc’donalda czy KFC). No, ale z tego co
słyszałam, to miłość powinno się okazywać
o każdej porze dnia i nocy, więc zakochanym życzę dni przepełnionych miłością, a ci, którzy
wciąż jej szukają, niech się nie załamują, bo 15ego lutego jest dzień singla.
Kornel

Gdy zamykasz oczy i próbujesz sobie wyobrazić
swoje wymarzone walentynki, widzisz jak piękna,
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TY WEŹ I TO POSŁUCHAJ!!!
Jeśli jesteście fanami alternatywnego rocka (a jeśli
nie, to dlaczego…?) i nie znacie Kings of Leon, to
najwyższy czas to zmienić. Powstała w 2000 roku
w Tennessee grupa, składa się (i tu zaskoczenie) z
braci Followill: Caleba, Jareda, Nathana oraz ich
kuzyna Matthew. To kapela w stylu „dla każdego
coś miłego”. Chłopaki grają połączenie southern
rocka, garage rocka, hard rocka i bluesa ( a bonusowo na ostatniej płycie Only by the Night jeszcze
nieźle wyglądają ). Na razie nagrali cztery albumy, a ostatni to kawałek naprawdę niezłego
brzmienia (w czym zapewne miała udział spora
dawka piwa). A teraz ciekawostka przyrodnicza:
Kings of Leon wystąpią 5 lipca 2009 roku na Open'er Festival w Gdyni.
Kornel

NOWINKI KOMPUTEROWE
system. Z kolei na forum wypowiedzi były bardziej
zróżnicowane:
„Vista to bardzo dobry system, tylko trzeba mied
mocny komputer”,
„Vista jest lepsza”,
„W systemie XP wszystko było prostsze i niczego nie
brakowało z obsługi systemowej. Karty i nowości znalazły dostosowanie. Nie wszystko, co nowe, jest lepsze...!”
A Ty, drogi czytelniku, co byś wybrał?
Klomfi

Czy jesteś zadowolony z Windows Vista?
Niedawno „Komputer Świat” przeprowadził ankietę
dotyczącą Windows Vista, w której wzięło udział 8023
osób. Badani mieli wyrazid swoją opinię na temat tego
systemu. Ich zadanie polegało na wyborze jednej
z dwóch odpowiedzi:
„TAK, to dobry system”,
„NIE, chętnie wróciłbym do Windows XP”.
Aż 66% ankietowanych odpowiedziało, że wróciłoby
do Windows XP (myślę, że też tak bym odpowiedział),
a tylko 34% stwierdziło, że Windows Vista to dobry

Google nadal królem wyszukiwarek!
Firma comScore opublikowała niedawno ranking
najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych.
Pierwsze miejsce raczej nie zaskakuje - nadal okupuje
je Google. Kolejna pozycja przypadła wyszukiwarce
Yahoo!. Zmniejszeniu uległ jednak dystans pomiędzy
tymi dwoma rywalami.
Firma comScore opublikowała ranking wyszukiwarek.
Analitycy podali dane ze stycznia 2009 roku. Informacje te dotyczą jedynie terytorium Stanów Zjednoczonych.

P
PA
AR
RA
AD
DA
A rok 2008/2009, numer 3

Pierwsze miejsce na liście niezmiennie okupuje Google
(63% rynku należy do tej wyszukiwarki). Kolejne pozycje przypadły Yahoo! (21%), Microsoft LiveSearch
(8,5%), AOL (3,9%) oraz Ask (3,7%). Co ciekawe,
w porównaniu z grudniem roku poprzedniego dystans
pomiędzy pierwszą a drugą pozycją zmalał o około 1%.
Nieznacznie zyskała również wyszukiwarka firmy
Microsoft (wzrost o 0,2%).

Klomfi

8

