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„Biblioteki szkolne - bramy do życia”
”Biblioteki szkolne - bramy do życia” - tak brzmi tegoroczne hasło
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Święto zostało ustanowione
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999r.
(ang. International Association of School Liberarian ). Najpierw był to jeden
dzień, a od 2008r. - cały miesiąc - właśnie PAŻDZIERNIK.
do korzystania ze zbiorów biblioteki
i czytelni, podejmując różnorodne
działania: organizujemy wystawy,
(np.: "Moja ulubiona książka
z dzieciństwa", "Książki niezwykłe"),
konkursy
("Mistrz
głośnego
czytania") oraz prowadzimy akcję
"Bookcrossing,
czyli
uwolnij
książkę". Staramy się integrować
uczniów
i
nauczycieli
wokół
biblioteki. Corocznie jest też
imieninowy tort. ;-)
- Czy uczniowie chętnie uczestniczą
w
imprezach
organizowanych
przez bibliotekę?
- Różnie z tym bywa... Większość uczniów
chętnie bierze udział w obchodach święta
biblioteki, ale są i tacy, którzy nie
interesują się niczym. :-(
- Jaka jest Pani opinia na temat tego
święta.?
- Idea święta jest ciekawa sama w sobie,
ale w dzisiejszych czasach, w czasach
dominacji Internetu, książka musi walczyć
o swoją pozycję, a bibliotekarze muszą

Nasza biblioteka co roku organizuje
obchody Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji zadałam
kilka pytań jednej z naszych pań
bibliotekarek.
- Co jest celem święta bibliotek?
- Celem święta jest zwrócenie uwagi na
rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce
i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
- Jak to święto jest obchodzone w naszej
szkole?
- W naszej szkole co roku obchodzimy
"imieniny" biblioteki i staramy się to robić
w różny sposób. W ubiegłym roku odbyło
się
spotkanie
wybranych
klas
z koordynatorką
projektu
"Żywa
biblioteka", w tym roku ze słupskim
dziennikarzem,
panem
Ryszardem
Hetnarowiczem.
Staramy się, aby
biblioteka była miejscem nie tylko
wypożyczeń, ale i między innymi miejscem
spotkań z ciekawymi ludźmi. Zachęcamy
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w sposób
atrakcyjny
zachęcać
do
korzystania z biblioteki, udowadniając, że

biblioteka szkolna jest wciąż sercem szkoły.

Wywiad z Panią Agatą Shafi przeprowadziła Karolina Witos z kl. 3 bT.

DZIEŃ
EDUKACJI
NARODOWEJ
Redakcja „Parady” życzy wszystkim pracownikom szkoły
wielu sukcesów, radości, spełnienia marzeń i oczekiwań.
Nauczycielu – jesteś mi naprawdę bliski,
mój przyjacielu – bliższy jesteś mi jak brat.
Dałeś mi wiedzę, dałeś mi wiarę,
dałeś rozsądek, dałeś fantazję.
Mój przyjacielu, pokazałeś mi prawdziwy świat,
wskazałeś drogę, którą warto dalej iść.
Nauczycielu, jak wyrazić to co czuję?
Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie przyjaźń twa?
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11 października 2013 roku odbyła
się w naszej szkole uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją
obecnością zaszczycili nas zaprzyjaźnieni

z naszą szkołą goście, którzy przyczyniają
się do wzbogacania bazy technicznej
naszej placówki, a tym samym utrzymania
wysokiej
pozycji
Zespołu
Szkół
Mechanicznych i Logistycznych wśród
placówek oświatowych regionu.
W czasie uroczystości uczniowie
złożyli życzenia wszystkim pracownikom
szkoły. Wyrazili słowa wdzięczności pani
Dyrektor i współpracującym z nią
Wicedyrektorom – za mądre zarządzanie,
dzięki któremu nasza szkoła rozwija się,
utrzymując wysoką pozycję wśród
placówek
oświatowych
regionu.
Nauczycielom przedmiotów ścisłych –
matematyki, fizyki i informatyki –
podziękowali za obdarowywanie nas
niezliczoną ilością wzorów, dzięki czemu
wierzymy, że matematyka jest królową
nauk, z bogactwa której korzysta fizyka,
wyjaśniając zjawiska dotyczące m.in.
materii i próżni. Podziękowania złożyli
nauczycielom przedmiotów zawodowych
za przekazywanie wielu praktycznych
umiejętności, przygotowujących do pracy
zawodowej.
Wyrazili
wdzięczność
nauczycielom wychowania fizycznego
i edukacji
dla
bezpieczeństwa
za
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organizację
ciekawych
rozgrywek
i sprawdzianów sprawności, a także
nauczanie odważnego i skutecznego
udzielania pierwszej pomocy oraz dbałości
o zdrowie i życie.
Z kolei nauczycielom przedmiotów
humanistycznych
podziękowali
za
przybliżanie losów i wspaniałych cech
charakteru bohaterów różnych narodów
i bohaterów literackich, za wprowadzanie
w świat polityki sprzed wieków
i współczesnej. Gorące podziękowania
złożyli nauczycielom języków obcych za
naukę umiejętności komunikowania się w
językach angielskim i niemieckim oraz
rozumienie
wielu
wszechobecnych
obcojęzycznych nazw, skrótów i napisów.
Wyrazili wdzięczność także nauczycielom
przedmiotów
przyrodniczych
za
ukazywanie piękna otaczającego świata.
Słowa
podziękowania
przekazali
nauczycielom bibliotekarzom, wiedzy
o kulturze i pedagogom szkolnym za ich
trud czynienia z nas ludzi kulturalnych,
mających poczucie własnej wartości

i umiejących docenić literaturę i sztukę.
Serdeczne
podziękowania
złożyli
nauczycielom religii za bardzo trudną
naukę miłości drugiego człowieka. Nie
zapomnieli również o pracownikach
administracji
i
obsługi,
którym
podziękowali
za
wyrozumiałość
i życzliwość. Na zakończenie uroczystości
pani
Dyrektor
wręczyła
nagrody
wyróżniającym się nauczycielom.

ŚWIAT
BAJEK
W dniu 3.10.2013r. w Mechaniku
odbył się Dzień Języków Obcych pod
hasłem „Świat bajek”. Uczniowie zaprezentowali dwie bajki – „Czerwonego Kapturka”
w
języku
angielskim
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i „Kopciuszka” w języku niemieckim.

czyło ono wszystkich. W finałowej
scenie „Czerwonego Kapturka” odbyła
się impreza, natomiast w „Kopciuszku”
pantofelek pasował nie na stopę tytułowej bohaterki, lecz na stopę Pani Bożeny, która grała macochę.

Przed przedstawieniem poznaliśmy
również definicję bajki. Inscenizacja
tych bajek była niekonwencjonalna, co
na pewno skutkowało większym zainteresowaniem wśród widzów. Nikt na
pewno nie był w stanie przewidzieć
zakończenia obu przedstawień – zasko-

W. Kania

HALLOWEEN
Dnia 31 października w murach
Mechanika zawitała, podobnie jak w poprzednim roku, amerykańska tradycja

HALLOWEEN. Tego dnia szkoła przeobraziła się w świat zjaw, czarownic, zombie, wampirów, duchów, kotów i
6

innym wymyślnych kreatur. Postacie te
zaczepiały uczniów i pytały: „Trick or
treat?”
(„Cukierek
albo
psikus?”). Większość uczniów włączyło się
do zabawy, przebierając się w kostiumy
własnego pomysłu. Dodatkową zachętą był

udział w konkursie na najbardziej oryginalne przebranie. Na koniec tego niesamowitego dnia ci, którzy lubią mocne
wrażenia, mogli wybrać się na „Wieczór Horrorów”.
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DZIEŃ ŚWIĘTYCH
Uczniowie naszej społeczności
mogli również spędzić 31 października
zgodnie z polską tradycją, gdyż nasi
Księża zorganizowali „Dzień Świętych”.
W czasie uroczystości uczestnicy obejrzeli
prezentację,
poszerzającą
wiedzę o
świętych, wzięli udział w konkursie oraz
modlili
się za zmarłych. Księża na
zakończenie
uroczystego
spotkania
zaprosili do kościoła Mariackiego na „Noc
Świętych”.
Michał Kwinta

ROZGRYWKI LIGI SZKÓŁ ŚREDNICH
FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO
Szkolna drużyna Hammers po raz
kolejny brała udział w rozgrywkach Ligi
Szkół Średnich Futbolu Amerykańskiego,
zorganizowanych przez słupską drużynę
Griffons Słupsk. Naszą ekipę prowadzili
dwaj trenerzy: jeden to Kacper Harasimiuk
- absolwent Mechanika, drugi - Michał
Kwinta z klasy IV b T. Młoty w tym
sezonie zagrały dwa mecze - jeden z
drużyną
Tytanów
z Zespołu
Szkół
Informatycznych, drugi - z nowo powstałą
drużyną
Aniołów
z
Liceum
Ogólnokształcącego nr 3 połączoną z
Zespołem Szkół Katolickich. Nasi
reprezentanci
wszystkie
spotkania,

niestety, przegrali mimo najliczniejszego
składu ze wszystkich drużyn. Pierwsze
spotkanie z Tytanami było najtrudniejsze
dla drużyny Mechanika. Najlepszym
przyłożeniem popisał się Krzysztof Religa
z klasy Ic T po podaniu naszego świetnego
rozgrywającego. Mimo mocnego składu,
przeciwnicy pogrążyli nas 22 punktami.
Drugie spotkanie z Aniołami było również
bardzo trudne. Przez połowę meczu
brakowało
naszego
głównego
reprezentanta, Michała Kwinty, który po
powrocie na murawę zdobył dla nas piękne
przyłożenie.
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Mimo że nasi Hammersi przegrali, to
wychodzili ze stadionu radośni i z
podniesioną głową, ponieważ pokazali, że
nie boją się grać w futbol amerykański.
Każdy grający czuł się jak prawdziwy
futbolista - poobijany, lecz uśmiechnięty,
ponieważ uczestniczył w naprawdę
świetnym i widowiskowym sporcie.

Drużyna Hammers dziękuje za
kibicowanie i zagrzewanie ich do walki.
Obiecuje, że w następnym roku wygra
puchar za 1 miejsce w Szkolnej Lidze
Futbolu
Amerykańskiego.
Miejmy
nadzieję, że ich obietnica się spełni.
Michał Sadowski

KĄCIK WYCZESANYCH

FRYZJERSTWO
– RZEMIOSŁO
CZY SZTUKA
Fryzjer, zwany teraz coraz
częściej stylistą fryzur, jest osobą,
która zawodowo zajmuje się układaniem
włosów
zgodnie
z
życzeniem klienta. W pierwszej
kolejności
doradza
wybór
odpowiedniej fryzury, dopasowanej
do kształtu twarzy klienta i jego
kolorystyki
lub
proponuje
odpowiednie modyfikacje. W wielu
nowoczesnych,
ekskluzywnych
salonach fryzjerskie mycie włosów
jest
połączone
z szeregiem
dodatkowych usług, takich jak
masaż głowy z zastosowaniem
odpowiednich
środków
pielęgnacyjnych.
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Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjalne
okazje, takie jak śluby, komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego
fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności manualne, zmysł estetyczny, jak również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy. Fryzjer powinien
szanować decyzje klienta i słuchać jego wskazówek i życzeń. Miejscem pracy fryzjera mogą
być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.
Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie i wymodelowanie włosów, aby osiągnąć
efekt oczekiwany przez klienta. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się
także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów – farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem
pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych.
Ada Gołaszewska
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