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András Asztalos i Daniel Odija w naszej szkole
tomiast z Danielem Odiją: „Ludzie bez
losu – twórczość Imre Kertésza”.
A. Asztalos - rodowity Węgier, były pracownik Ambasady Węgierskiej
w Warszawie, ekonomista i pasjonat muzyki – opowiedział młodzieży o tym, jak
narodziła się węgierska muzyka rockowa
i czym ona była dla jego pokolenia. Swoją
wypowiedź przeplatał przykładami muzycznymi. Młodzież miała możliwość wysłuchania m. in. piosenki pt. „Dziewczyna
o perłowych włosach” - hitu z roku 1969
zespołu Omega. Daniel Odija – ceniony
słupski pisarz - zaprezentował fragmenty
książek węgierskich autorów i omówił
tematykę poruszaną w ich utworach.
To ciekawe spotkanie z kulturą węgierską na pewno zachęciło jego uczestników, uczniów klas II c T, II a T i II f Z, do
zapoznania się z dziełami literackimi
i muzycznymi bliskiego Polakom narodu
węgierskiego.

András Asztalos i Daniel Odija
odwiedzili naszą szkołę w związku
z szóstą edycją DNI KULTURY WĘGIERSKIEJ W SŁUPSKU I POWIECIE SŁUPSKIM. Temat spotkania z Andrásem
Asztalosem brzmiał: „Od Warszawianki do
Dziewczyny o perłowych włosach – początki węgierskiej muzyki rockowej”, na-

Wywiad z Andrásem Asztalosem
dia Luxemburg1, stacji muzycznej, która
codziennie od 19:30 do 3:00 nadawała
w języku angielskim. Często słuchałem jej
do samego końca. Dlaczego właśnie Radio
Luxmbourg? Nie wiem. To są pewne jakieś geny, które powodują, że coś wybieramy. To może nie być wybór świadomy
i nie dlatego, że to był zakazany owoc, ale
w każdym z nas jest do pewnego stopnia
bunt, coś takiego, co każe nam iść inną
drogą niż nasi rodzice. Ja jednak nie odrzucałem pieśni francuskich. Nadal uważam, że to są wartościowe utwory, nato-

- Co Pana skłoniło do zainteresowania się
muzyką rockową?
- W życiu każdego człowieka muzyka pojawia się w jakimś momencie. W moim
przypadku pierwszymi inspiracjami muzycznymi były francuskie chanson, które
mama przywoziła z Francji nagrane na
taśmach magnetofonowych. Pierwszy magnetofon pojawił się w domu, gdy miałem
jakieś trzynaście lat. Dzięki niemu przegrywaliśmy piosenki takich znanych piosenkarzy, jak: Édith Piaf, Juliette Gréco
i Yves Montand. Kiedy miałem dwanaście
lat, jeszcze nie mieliśmy dużego radioodbiornika, za pomocą którego moglibyśmy
cokolwiek „łapać” z Zachodu. W 1962
roku kupiliśmy fantastyczny radioodbiornik i wtedy świat się przed nami szeroko
otworzył, ponieważ mogliśmy słuchać Ra-
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Radio Luxembourg – w latach 60.- 80. XX wieku
kultowa stacja radiowa, nadająca muzykę młodzieżową i lansująca modę muzyczną wśród nastolatków Europy Zachodniej i Centralnej, w tym Polski.
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chodzi o rodzaj muzyki, ale uważam, że w
latach mojej młodości, latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych powstało tyle dobrych, wartościowych, ponadczasowych
zespołów, jak w żadnych innych - przede
wszystkim mam na myśli muzykę rockową, do której warto sięgnąć i dzisiaj. Dlatego też nie pierwszy raz goszczę u was
w Mechaniku. Dziękuję za zaproszenie do
was, za przyjęcie mnie i dziękuję, że wy
jesteście otwarci na tego typu muzykę.
Czy ją polubicie, to jest kwestia waszych
genów, waszych muzycznych doświadczeń. Uważam, że tak jak w przeszłości,
tak i dzisiaj jest wiele bezwartościowych
gatunków, podgatunków i wykonawców.
Mam więcej niż sześćdziesiąt lat, więc
swój czas chcę wykorzystać na coś sensownego. Nadal lubię klasyczną muzykę
i słucham jej, ale przede wszystkim staram
się przekazywać młodym ludziom to, co
uważam za ponadczasowe.

miast rock mnie wciągał coraz bardziej.
Później, gdy moi rówieśnicy szli w stronę
hard rocka albo heavy metalu i black metalu, ja pozostałem na poziomie klasycznego
brzmienia. Przede wszystkim szukałem
wtedy i szukam nadal melodii w muzyce
progresywnej. Użyłem pojęcia muzyka
progresywna, ponieważ w moim życiu
pojawiły się płyty z muzyką klasyczną –
słuchałem instrumentalnej muzyki, Beethovena, Bacha, Vivaldiego. Uwielbiam
Edvarda Griega oraz innych kompozytorów klasycznej muzyki, dlatego też bardzo
lubię Deep Purple, zespół, który znakomicie łączy elementy klasyczne z rockiem.
- Czy przed przyjazdem do Słupska też
zajmował się Pan rozpowszechnianiem
wiedzy na temat muzyki rockowej?

- Czy interesuje się Pan jakimś innym rodzajem muzyki oprócz rocka i muzyki
klasycznej?
- Głównie jazz-rockiem. Bardzo mnie ta
muzyka pasjonuje. Sam jazz, zwłaszcza
klasyczny, mniej. Oscar Peterson, jeden
z największych pianistów jazzowych, dał
w 1971 roku koncert w Budapeszcie. Był
to solowy koncert – według mnie - nie był
to najlepszy wybór. W rockowej kapeli jest
gitara basowa, perkusja, akord, ewentualnie jakieś „klawisze” - to wszystko daje
bogatszy efekt akustyczny. Bardzo lubię
dźwięk organów Hammonda2, na których
cały czas gra wasz Wojtek Karolak. Czesław Niemen również ma w swoim dorobku płyty, na których organy Hammonda
bardzo dobrze brzmią. Później, wraz z rozwojem techniki, pojawiły się prostsze instrumenty, mam na myśli różne syntezatory, np. Yamaha.

- Dziękuję za to pytanie. Jest to ciekawa
kwestia, ponieważ pozwala na pokazanie
mojego „oblicza”. Nigdy wcześniej nie
zajmowałem się tego rodzaju wykładami.
Wcześniej przez dwadzieścia dwa lata pracowałem w Polsce w Ambasadzie Węgierskiej. Jestem ekonomistą z zawodu. Po
przejściu na emeryturę staram się czymś
zająć, a muzyką interesuję się od zawsze.
Szanuję wybór każdego człowieka, jeżeli

2

Organy Hammonda – elektryczny instrument
muzyczny, pierwszy z tej grupy instrumentów,
który wszedł do masowej produkcji i użytku. Produkowany i popularny wśród muzyków do dziś.
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Lubię blues-rocka. Blues zresztą
jest podstawą wszystkiego. Uwielbiam
rodzaj muzyki zwany British Invasion,
czyli taką muzykę, która powstawała na
początku lat 60. na wyspach po zespole
Shadows. The Beatles i The Rolling Stones
tworzyli do końca lat sześćdziesiątych,
potem pojawiły się inne zespoły. Uwielbiam też Chicago, który gra bardzo dobry
jazz-rock. Na Węgrzech pojawiały się takie zespoły, jak chociażby Taurus i Syriusz. Warto sięgnąć do ich utworów.

Lenon i Paul McCartney. Krajewski grywał dosyć ”gładkie” utwory. W The Beatles Paul McCartney był tym „gładszym
facetem”. Natomiast Klenczon przypominał Lenona ze swojej duszy i artystycznej
działalności. W tamtych latach jeżeli ktoś
lubił The Beatles, to musiał odrzucić zespół The Rolling Stones. Żeby wyjaśnić tę
sytuację, posłużę się przykładem piłki
nożnej. Jeżeli ktoś kibicuje Legii, to jest
przeciwnikiem Wisły. Dopiero dużo później, w latach 80. sięgnąłem po płyty Stonesów, ale oni już nic nowego nie byli w
stanie wymyślić. Powielali to, co skomponowali w latach sześćdziesiątych

- Czy według Pana muzyka oddaje więcej
niż literatura?
- Zależy od autora, zarówno danej literatury, jak i muzyki. Z okazji Dni Kultury Węgierskiej w Bibliotece Miejskiej odbył się
fantastyczny koncert, na którym jeden
z solistów, Marcin Skrzypczak, grał na
gitarze akustycznej i wykonywał własne
utwory. Według mnie, ten młody bard jest
już na poziomie Jacka Kaczmarskiego.
Ekspresyjnie wykonał niesamowity utwór.
Jeden „facet” z gitarą jest w stanie dotrzeć
do serca, wzbudzić emocje. Chyba byłem
za młody, kiedy grał Oskar Peterson…
W życiu o to chodzi, żeby dać coś z siebie
innemu człowiekowi, ale też aby zrozumieć wysyłane przez innych sygnały.
Czytałem ostatnio Kena Keseya
,,Lot nad kukułczym gniazdem". W roku
1975 film pod tym samym tytułem wyreżyserował Miloš Forman w roli głównej
z Jackiem Nicholsonem. W tym przypadku
film i literatura dały mi takie same pozytywne impulsy, jakie w stanie jest mi dać
muzyka Deep Purple.

- Czy myślał Pan wcześniej, że jako emeryt będzie Pan zajmował się
rozpowszechnianiem muzyki?
- To był wbrew pozorom taki bardzo nietypowy fakt. Jestem bardziej
intelektualistą myślącym niż „technicznym facetem”, ale zapoznałem się z obsługą laptopa i możliwościami, jakie daje
technika. Mam bardzo bogatą kolekcję
nagrań na różnych nośnikach – płytach
winylowych, kasetach itp., którą cenię,
więc postanowiłem wychodzić do ludzi
z jakimś ważnym przesłaniem i rozpowszechniać muzykę. Zawsze uważałem, że
muzyka jest językiem uniwersalnym, za
pomocą którego można się porozumieć
z każdym, niezależnie od tego, czy mówi
po angielsku czy po węgiersku.
Od 6 lat współorganizuję ,,Dni
Kultury Węgierskiej w Słupsku i powiecie
słupskim”. Pierwszy raz tu byłem, gdy
jeszcze nie mieszkałem na stałe w Słupsku,
pracowałem w ambasadzie w Warszawie.
Lubię tu przebywać, kocham Słupsk i uwielbiam morze. Słupsk ma przed sobą
przyszłość, podobnie jak uczniowie waszej szkoły. Od was zależy, po co sięgniecie i jakich wyborów życiowych dokonacie. Zróbcie to mądrze!
Duchem jestem częściowo Polakiem. Łatwiej jest mi czasami wypowiadać
się po polsku niż po węgiersku. Również

- Bardzo Pan ceni zespół Deep Purple.
Jakie inne zespoły poleciłby Pan moim
rówieśnikom?
- Na pewno Deep Purple oraz Pink Floyd,
King Crimson i Colosseum. Mniej zespół
The Rolling Stones, ale za to bardzo lubię
samego Johna Lenona i The Beatles. Ten
ostatni zespół porównam z Czerwonymi
Gitarami. Każdy z was wie, że należeli do
nich Seweryn Krajewski i Krzysztof Klenczon, w przypadku The Beatles - John
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piszę na temat swoich muzycznych wykładów artykuły do polskiej lokalnej prasy.
Robię to chętnie i z pasją. Przy okazji
chciałem się pochwalić, że projekt, który
stworzymy wspólnie z Biblioteką Miejską
w Słupsku, zakwalifikował się do finału
spośród 415 projektów. Daje to możliwość
utworzenia „Klubu czarnego krążka”, do
którego zaproszeni zostaną zarówno młodzież, jak i seniorzy. Aluzja do analogowych płyt w nazwie projektu wskazuje, że
celem działania klubu będzie wspólne zorganizowanie wykładów muzycznych, tematycznie związanych z dawniejszymi
utworami, które obecnie nie są popularyzowane przez media.

nie”, ale to właśnie Chylińska dała potrzebny młodzieży „czad”. Edyta Bartosiewicz – ubolewam nad tym, że nie ma jej
nowej, obiecanej dwa lata temu, płyty.
Kibicuję jej, ponieważ jest to wyjątkowo
wrażliwa i utalentowana kompozytorka
i wykonawczyni.

- Czy według Pana widoczny jest współcześnie progres rocka?
- To jest już trudniejsze dla mnie pytanie,
ponieważ nie śledzę istniejących współcześnie zespołów uprawiających ten rodzaj muzyki. W swojej domowej fonotece
utworzyłem dział poświęcony postprogresywnej muzyce. Zaliczyłem do niej m.in.
psychodeliczną muzykę, która zawsze była, czego dowodem jest chociażby Pink
Floyd3. Jestem otwarty na nowe poszukiwania, odrzucam jednak ostre brzmienie.
Już Black Sabbath był dla mnie trochę za
głośny. Szukam zawsze melodii.

- Interesuje się Pan rockiem. Czy nie
chciał Pan sprawdzić swoich możliwości
artystycznych?
- Oczywiście, to jest normalne. Mieliśmy
własny zespół ,, The Players", działający
na przestrzeni lat 1963 – 1965 w Budapeszcie. Graliśmy utwory znanych zespołów. Osobiście nie grałem na żadnym instrumencie, śpiewałem. Śpiewałem również w szkolnym chórze, który miał w repertuarze utwory klasyczne. Uważam, że
bez muzyki byłbym biedniejszy i mniej
wypełniony pozytywną energią, która pomaga mi dawać ludziom z siebie to, co
najlepsze. Uczęszczam na Festiwale Pianistyki Polskiej i na koncerty Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Miasto ma fantastyczną orkiestrę symfoniczną.

- Jakie jest Pana hobby poza muzyką?
- Jak każdy facet lubię sport. Jeżeli chodzi
o sport – boks na dobrym poziomie, lekką
atletykę i może ze względu na wiek - snooker. Moją pasją jest także turystyka i film.
Jako dyplomata chętnie się zajmowałem
historią mojego kraju i Polski, w której
pracowałem.

- Jakich polskich wykonawców Pan słucha?
- Z tego, co powiedziałem dotychczas,
możecie wywnioskować, które zespoły
i jacy soliści mi się podobają. Na pewno
zespół Dżem, Breakout, Czesław Niemen,
także Mark Grechuta. Grechuta jest dla
mnie bogiem, był kimś niesamowitym.
Lubię Perfect i Maanam. Uwielbiałem
Agnieszkę Chylińską, gdy śpiewała w zespole ONA. Grzegorz Skawiński z Kombi
ma kilka dobrych utworów, np. „Pokole-

- Jakie są Pana plany na przyszłość?
- Jak już wspomniałem, realizuję projekt
razem z Biblioteką Miejską i to jest
w tej chwili dla mnie najważniejsze. Jadę
również na szkolenie do Warszawy,
ponieważ stałem się animatorem kultury.
Planów na dalsze lata nie mam. Chciałbym
zachować jak najdłużej zdrowie, korzystać
z uroków morza i czystego powietrza. Znalazłem wewnętrzną równowagę, chciałbym
ją zachować, dając z siebie jak najwięcej
innym. Wierzę, że każdy z nas może chociaż trochę polepszyć świat, dlatego też na

3

Pink Floyd – angielski zespół rockowy założony
w 1965 roku w Londynie. Jego twórczość, początkowo klasyfikowana była jako rock psychodeliczny, w późniejszych latach nabrała cech muzyki
progresywnej.
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przykład uczestniczyłem jako Węgier w
akcji „Żywa książka”.

- Dziękuję za rozmowę.
- Ja również dziękuję.

Z Panem Andrásem Asztalosem rozmawiał Patryk Gościłowicz.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
ROCZNIK 2010 –2013
14 czerwca 2013 roku odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego
najstarszych klas Zasadniczej Szkoły
Zawodowej. Absolwentów uroczyście
pożegnała pani Barbara Zakrzewska, która
w
swoim
przemówieniu
życzyła
młodzieży wiele pomyślności, sukcesów
oraz trafnie podejmowanych decyzji.

Pani dyrektor Barbara Zakrzewska i najlepszy
absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej Sylwester Tanajewski.
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Podczas uroczystości absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie.
Część artystyczną przygotowały uczennice klasy III u T pod opieką pani Iwony ChwedczukLesiak.

Uczniowie klasy III f z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawcami: panem
Krzysztofem Smugałą i panem Wacławem Stelmachowiczem.
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Uczniowie klasy III e z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią - panią
Barbarą Filipowicz.

Uczniowie klasy III s z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską oraz wychowawczynią - panią
Mileną Ginko.

Redakcja „Parady” życzy tegorocznym absolwentom dalszych sukcesów i powodzenia
na zbliżających się egzaminach zawodowych.
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Żywa Biblioteka - koniec stereotypów
11 maja w Słupsku po raz pierwszy
zorganizowano Żywą Bibliotekę, w której uczestniczyło kilka osób z naszej szkoły. Mało kto pewnie
słyszał o tej akcji, gdyż jest ona jeszcze mało
rozpropagowana w naszym mieście i w kraju.
Projekt zaczął się w Danii w 2000 roku. Idea Żywej
Biblioteki opiera się na przekonaniu, że prawa
człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają
sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom
znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak,
że niektórym osobom odmawia się ich praw ze
względu na pochodzenie, kolor skóry czy
przekonania.
Jak działa Żywa Biblioteka? Działa tak, że każdy kto chce, może przyjść
i "wypożyczyć sobie książkę", czyli ma możliwość porozmawiania z drugą osobą. Nie jest to
zwykła osoba - ma ona na przykład inny kolor skóry, inną orientację seksualną, chorobę czy
ubiera się inaczej niż wszyscy.
U nas w Słupsku miałem możliwość rozmawiania z gejem oraz osobą chorą na schizofrenię. I czego się dowiedziałem? Tego, że są to zwykłe osoby, takie jak ja i ty. Osoby te
opowiadały mi, z jakimi spotykają się nieprzyjemnościami. Na przykład osoba ze schizofrenią, która bierze leki i dzięki nim nie ma zaburzeń psychicznych, ma problemy ze znalezieniem pracy, natomiast gej jest wyśmiewany przez innych ludzi.
Oprócz tych dwóch Książek były jeszcze do wypożyczenia następujące pozycje: Buddysta, Punk, Gej, Aktywistka, Praktyczny Katolik oraz kilka innych, których mój mózg nie
może sobie przypomnieć. Według mnie, brakowało jeszcze lesbijki, przedstawiciela rasy negroidalnej (Murzyna) i Książek z różnymi chorobami, typu zespół
Tourette’a.
Zapraszam wszystkich, którzy są empatyczni i chcą zrozumieć problemy innych osób, do
wypożyczania Żywych Książek w kolejnych edycjach tej cennej akcji.
Michał Sadowski

Mechanik na wykładzie pt. „Witkacy i kobiety”
12 czerwca 2013 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku uczniowie
klasy I bT wysłuchali wykładu pt. ,,Witkacy i kobiety”, który przedstawiła Pani Justyna Borkowska. Wykład dotyczył życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego),
który był malarzem, fotografem, pisarzem, dramaturgiem i filozofem, a co najważniejsze, był
człowiekiem wyprzedzającym swoją epokę. Na wykładzie można było poznać problemy, z
którymi pisarz się zmagał i wpływ kobiet na jego twórczość. Na przykład dowiedzieliśmy się
o samobójstwie jego narzeczonej i depresji z tego wynikającej. Bardzo ciekawy był sposób, w
jaki Witkacy malował swoje obrazy. Przed rozpoczęciem malowania zażywał takie
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substancje, jak: kokaina, pejotl, meskalina, alkohol czy eter, ale od żądnego z nich nie był
uzależniony. Mimo że twórczość Witkacego pod wpływem narkotyków spotkała się z ostrą
krytyką ze strony uczniów I bT, to i tak wiele osób uważało, że jako artysta eksperymentował
tylko po to, aby jego obrazy były jedyne w swoim rodzaju.
W. Kania

Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2012/2013
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punktów. W MOM startowało 18 szkół.
Lokata w pierwszej „dziesiątce” jest dobrym prognostykiem na przyszły sezon.
Punkty zdobywaliśmy w następujących
konkurencjach:
indywidualne biegi przełajowe - 14 pkt,
sztafetowe biegi przełajowe – 16 pkt,
piłka nożna halowa – 13 pkt,
piłka nożna - 5,5 pkt,
piłka ręczna - 5,5 pkt,
siatkówka - 5,5 pkt,
koszykówka -5,5 pkt,
tenis stołowy -7 pkt,
lekka atletyka -16 pkt.
Za sukces należy również uznać
powstanie w tym roku Drużyny Futbolu
Amerykańskiego Hammers, która zajęła
drugie miejsce w Słupskiej Lidze Futbolowej.
Mam nadzieję, że zachęciłem do
rywalizacji we wszystkich dyscyplinach
sportowych. Zapraszam do uczestnictwa
w zajęciach sportowych organizowanych
na naszej nowoczesnej sali gimnastycznej.

Uczniowie Mechanika w bieżącym
roku szkolnym odnieśli wiele znaczących
sukcesów sportowych. Na uwagę zasługuje
przede wszystkim udział w Międzyszkolnej Olimpiadzie Młodzieży. Olimpiada
składała się z następujących konkurencji:
lekka atletyka, piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, tenis stołowy, sztafetowe biegi
przełajowe, piłka ręczna oraz halowa piłka
nożna i indywidualne biegi przełajowe.
Mechanik zajął 7. miejsce, zdobywając 88
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się wynikiem 2:3. Kolejną dyscypliną był dart (rzut lotką do celu),
w którym wygrał Radosław
Zieliński z klasy II fZ, a za nim
uplasowali się Kamil Bęben oraz
Przemysław Wolski z klasy III bT.
W turnieju tenisa stołowego
zwyciężył
Tomasz
Kuźmiński
z klasy I fZ, kolejne miejsca zajęli
zawodnicy z klasy III cT – Dawid
Majewski oraz Piotr Pakuła. W
meczu koszykówki wzięli udział
zawodnicy, którzy mają parzyste
i nieparzyste numery w dzienniku wygrali
parzyści,
wygrywając
22:12. W konkursie przeciągania
liny najlepsi okazali się uczniowie
klasy III aT, kolejne miejsca zajęły
klasy: III bT, I cT oraz III cT. W
rozgrywkach piłki siatkowej zwyciężyli uczniowie klasy I aT. Drugie
miejsce wywalczyli przedstawiciele
klasy II fZ, natomiast trzecie - II bT. Zwycięzcy tych rozgrywek spotkali się z reprezentacją nauczycieli. Tym razem lepsi
okazali się nauczyciele. Rewanż odbędzie
się dopiero za rok.
Dzień Sportu dzięki nowemu
obiektowi miał wyjątkowo atrakcyjną
oprawę.

W Mechaniku sport odgrywa bardzo istotną rolę, a doskonałym przykładem
na to był Dzień Sportu zorganizowany
przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Program imprezy był bardzo atrakcyjny.
Na początek rozegrano finał Szkolnego
Turnieju Piłkarskiego, w którym zmierzyli
się uczniowie z klas III bT oraz III lT.
Mecz był bardzo wyrównany i zakończył

GO MECHANIK!!
Michał Kwinta

Bałtycki Festiwal Nauki w Akademii Pomorskiej
Dnia 24 maja 2013 roku uczniowie naszej klasy - III a T - uczestniczyli w Bałtyckim
Festiwalu Nauki. Podziwialiśmy liczne pokazy, wzięliśmy udział w wykładach oraz poznaliśmy różne ciekawostki. Każdy mógł przekonać się, jak, co i dlaczego działa. W tym roku,
poza stałymi punktami, takimi jak: zdalnie sterowany samochód z ogniwem wodorowym,
pojazdy solarne, łoże fakira i instalacji testujących naszą sprawność wzrokowo-motoryczną,
mieliśmy okazję zapoznać się z projektem SatBałtyk. Jest to projekt wykorzystujący satelitę
umieszczonego na orbicie okołoziemskiej, służący do zbierania i analizowania danych na
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temat kondycji naszego morza. To wszystko jest możliwe dzięki fizyce, a konkretnie optyce
i właściwościom fal.
Kolejną ciekawostkę poznaliśmy na stanowisku pomiaru żarówek. Tu dowiedzieliśmy
się, że żarówka żarówce nie jest równa, a dobór odpowiedniej dla nas zależy tylko i wyłącznie
od naszego subiektywnego odczucia. Pomimo pozornie błahego tematu miejsce zostało specjalnie i profesjonalnie wykonane i ustawione. Jak na laboratorium przystało, choć zorganizowane
zostało
na
świeżym
powietrzu, znajdował się w nim
zasilacz sieciowy stabilizowany
o bardzo
dokładnych
filtrach,
zapewniających zadane napięcie
i ani miliwolta więcej lub mniej, do
tego przygotowana była aparatura
pomiarowa, składająca się z laptopa
ze specjalnym oprogramowaniem,
światłomierza precyzyjnego oraz
obudowy zapewniającej wiarygodność pomiarów, bo eliminującej
wpływ czynników zewnętrznych.
Na koniec udaliśmy się do sal
medycznych, gdzie każdy z pomocą
przyszłych
pielęgniarek
oraz
ratowników medycznych miał szansę skontrolować podstawowe parametry swojego zdrowia,
takie jak ciśnienie krwi tętniczej, poziom cukru we krwi. Ponadto każdy mógł się zważyć
i zmierzyć.
Po tych wszystkich atrakcjach i przeszło trzech godzinach spędzonych w murach
Akademii Pomorskiej rozeszliśmy się z dobrymi humorami każdy w swoją stronę.
Konrad Koncikowski

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI
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Dnia 22 czerwca 2013 roku odbyły się
w naszej szkole zawody w układaniu kostki Rubika
na czas. Ich pomysłodawcą jest uczeń klasy II c TArtur Szamatowicz. Tego typu konkursu nigdy
wcześniej w naszym mieście nie organizowano.
Ponieważ w „Mechaniku” popiera się wszelkie
nowatorskie i twórcze inicjatywy, pani dyrektor
Barbara Zakrzewska udostępniła zawodnikom salę.
Do przygotowania i przeprowadzenia imprezy
włączyły się także wychowawczyni ucznia, pani
Danuta Ptak, oraz nauczycielka matematyki, pani
Monika
Szczepkowska.
Zainteresowanie
współzawodnictwem wśród speedcuberów okazało
się bardzo duże – do rywalizacji przystąpiło 25
uczestników.
M. D.
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DZIEŃ DZIECKA
(właściwie MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
DZIECKA) - 1.06
W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest od roku 1950
w dniu 1 czerwca. Inicjatorem Międzynarodowego Dnia
Dziecka jest organizacja zwana International Union for
Protection of Childhood, której celem było zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.
Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest
dzień sportu. W tym roku także i w naszej szkole odbyły
się rozgrywki międzyklasowe.

ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY - 14.06
Światowy Dzień Krwiodawcy, ang. World
Blood Donor Day – to święto dedykowane
dawcom krwi, obchodzone corocznie 14
czerwca w dzień urodzin Karla Landsteinera,
który w 1901 roku odkrył grupy krwi, za co w
roku 1930 otrzymał Nagrodę Nobla.
Ciekawostką jest, że do słupskiego centrum
krwiodawstwa zgłasza się rocznie ok.12 tys.
osób.
Jak można zostać dawcą?
Centrum krwiodawstwa w Słupsku przyjmuje
osoby pełnoletnie w przedziale 18-65 lat (osoby starsze mogą oddawać krew, ale za każdym
razem decyduje o tym lekarz). Ponadto ściśle przestrzegana jest waga, która nie może być
mniejsza niż 50kg.
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Krwi nie mogą oddawać :
*osoby chore na przewlekłe powikłania zdrowotne i wirusowe (żółtaczka i jej rodzaje, HIV) –
dyskwalifikacje stałe,
*osoby, które przeszły zabiegi chirurgiczne, gastroskopię, usunięcie zęba oraz osoby, które
miały wizytę w studiu tatuażu – dyskwalifikacje czasowe.

DZIEŃ OJCA - 23.06
W Polsce święto to ma stałą datę - 23 czerwca, a obchodzone jest od 1965 roku. W innych
krajach jego obchody wypadają w różnych terminach.
Dzień Ojca nie cieszy się tak wielką popularnością jak Dzień Matki, co nie zmienia faktu, że
jest to bardzo dobra okazja do wyrażenia wdzięczności i szacunku swojemu tacie. Pamiętajmy
o tym.
Jan Brzechwa Ojciec
Nieżywe, smutne słowa: "Mały Jaś",
Mów do mnie znów jak dawniej. Światło zgaś,
Chcę z tobą być jak dawniej sam na sam,
By dobrze, tak jak dawniej, było nam.
Przy tobie, tak jak dawniej, siądę tuż
I będę aż do świtu milczał już;
I tylko będę słuchał twoich słów,
A ty znów, tak jak dawniej, do mnie mów.

Ja wiem, jak ci jest trudno przemóc grób,
Lecz zrób to, jeśli możesz, dla mnie zrób...
Tu nic się nie zmieniło, tylko - czas...
Przyjdź do mnie nie na długo, chociaż raz,
I powiedz, tak jak dawniej: "Mały Jaś",
Obejmij tak jak dawniej, lampę zgaś,
Do siebie na kolana znów mnie weź
I siwe moje włosy dłonią pieść.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA (inaczej WIGILIA ŚW. JANA) - 23.06
Noc Świętojańska, obchodzona z 23 na 24 czerwca, zwana wcześniej Nocą Kupały, to święto
nie tylko sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, ale zawierające też pierwiastki celtyckie,
germańskie i indoeuropejskie. Obchodzone w okresie letniego przesilenia, było świętem jedności, połączenia ognia i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności,
miłości i radości, pełnym magii i wróżb.
Do głównego rytuału adaptowanego obrzędu należy:
* palenie ognia – na Pomorzu tzw. „Sobótka”,
* skoki przez ognisko,
* palenie kukły,
* tańce dziewcząt wokół rozpalonego w nocy ogniska,
* obrzęd zarzucania wianków przez głowę na drzewa,
* puszczanie wianków po wodzie,
* wieńczenie zielem.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z NARKOMANIĄ - 26.06
Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami obchodzony jest od 1988 roku, a ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Na-
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rodów Zjednoczonych. Ustanowienie Dnia Walki z Narkomanią miało na celu wzmocnienie
działań i współpracy w obszarze polityki antynarkotykowej.
Z powodu uzależnienia od narkotyków co godzinę umiera jedna osoba, a rocznie
8 tysięcy Europejczyków!
Długotrwałe branie narkotyków powoduje u młodego człowieka:
* utratę wagi ciała,
* zaburzenia snu (odsypianie w czasie dnia),
* przewlekłe zapalenie krtani i oskrzeli,
* zaburzenia pamięci,
* niepokój i przygnębienie,
* oczopląs,
* osłabienie mięśni, wiotkość mięśni,
* zmiany nastrojów, depresję, paranoje, stany lękowe,
* drżenie kończyn,
* halucynacje, wymioty, bezsenność,
* manię prześladowczą,
* zagrożenie chorobą HIV.
Konsekwencją zażywania narkotyków jest szybka śmierć narkomana - w przeciągu 5-10 lat.
Obniżył się wiek umierających narkomanów z 35-40 lat do 19-22 lat.
Agnieszka, uczennica klasy III l T

Wkrótce rozpoczniecie wakacje.
Życzymy Wam wielu radosnych i pięknych chwil, wspaniałych przeżyć
i udanego wypoczynku.

Niech te dni staną się czasem regeneracji sił, abyście wrócili wypoczęci
do pracy w roku szkolnym 2013/2014.
Redakcja PARADY
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KONKURS
Uwaga: uczestniczą w nim wyłącznie czytelnicy, którzy zakupią „papierowe” wydanie „Parady”.

Regulamin:
1. Wytnij kupon konkursowy.
2. Napisz na nim:
- swoje imię i nazwisko oraz klasę, do której chodzisz,
- imię i nazwisko osoby przedstawionej na zdjęciu. Ponieważ osoba ta jest dzisiaj nauczycielem naszej szkoły, napisz, jakiego przedmiotu uczy.
3. Wrzuć kupon do urny znajdującej się w bibliotece.
4. Nagrodą w konkursie jest „kupon na niewiedzę”. Wygrywają cztery kupony (niezależnie
od tego, czy odgadnięto imię i nazwisko osoby przedstawionej na zdjęciu).
5. Losowanie odbędzie się po 10 września 2013 r.
Uwaga:
Uwaga
 Kupon zwalnia ucznia od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
 Wylosowany kupon nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń,
podręcznika bądź zbioru zadań.
 Kupon nie chroni od uwag za złe zachowanie.

K U P O N KONKURSOWY
……………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO
KLASA
……………………………………………………………………………………………
Rozwiązanie zagadki:
imię
nazwisko
przedmiot

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru: PANI ANNA TWARDOWSKA
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