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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 14 października w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji
Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była
pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja Edukacji Narodowej została
powołana z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
To wyjątkowe spotkanie w naszej szkole rozpoczęło się przywitaniem przez panią
dyrektor Barbarę Zakrzewską wszystkich przybyłych gości, nauczycieli, pracowników szkoły
oraz uczniów. Następnie mieliśmy przyjemność oglądać kabaret w wykonaniu Aleksandry
Pufelskiej, Aleksandry Piotrowskiej, Kacpra Dojasia i Grzegorza Szwankowskiego. Po
występie przyszedł czas na coroczne przyznanie nauczycielom Tadzików, które w bieżącym
roku szkolnym wręczono aż w 15 kategoriach. Uroczystą akademię prowadziły uczennice
Aleksandra Grzybek i Natalia Puchalska, a uświetniały występy taneczne w wykonaniu
uczniów klasy III l T oraz wokalne Karoliny Maszkowskiej, Dominiki Prangi i Klaudii Poll.
Część oficjalną prowadzili porucznik Paweł Sebzda i pan Piotr Grzebieniak. Po
wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor Barbara
Zakrzewska. Głos zabrali również przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Krystian
Naszko, przedstawicielka Rady Rodziców oraz przybyli goście, którzy złożyli
najserdeczniejsze życzenia dyrekcji i wszystkim pracownikom szkoły. W tej serdecznej i
podniosłej atmosferze odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. Na
zakończenie pani dyrektor wręczyła nagrody najbardziej zasłużonym nauczycielom i tak
dobiegły końca tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

2

Redakcja „Parady” dołącza się do najserdeczniejszych życzeń z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla wszystkich pracowników szkoły.
Aleksandra Piotrowska, uczennica kl. I LT

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MEDIACJI
W dniach 17-21 października obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Mediacji.
Głównym celem obchodów Tygodnia Mediacji było promowanie mediacji oraz szerokie
informowanie społeczeństwa o ich zasadach, a przede wszystkim o korzyściach z nich
płynących.

Co to są mediacje?
Mediacje jest to jeden z nowoczesnych i modnych sposobów rozwiązywania sporów, w
którym bezstronny mediator pomaga stronom dojść do porozumienia i rozwiązać ich konflikt.
Celem mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasem wręcz umożliwienie
przeprowadzenia rzeczowej rozmowy między skłóconymi osobami. Mediator nie narzuca
rozwiązań i nie rozstrzyga sporu, tak jak ma to miejsce w sądzie. Mediator zaakceptuje
również brak porozumienia, jeżeli jest taka wola stron.

Jakie są korzyści z mediacji?
Dzięki mediacjom można uniknąć rozprawy sądowej, poza tym mediacje są tańszym i
szybszym procesem niż rozprawa w sądzie.
Mediacje kończą się pisemną ugodą oraz ustaleniami, jakie wypracowały strony.
Ugoda może zawierać formę przeprosin za niewłaściwe zachowanie albo ofertę rekompensaty
strat i wyrządzonych szkód.
Amerykańskie badania pokazują, że wypracowane i pisemnie zawarte porozumienie
(czyli ugoda), podpisane przez obie strony prawie zawsze zostają dotrzymane, przede
wszystkim dlatego, że mediacje są dobrowolne i poufne.
Głównymi zasadami mediacji są:

1. Dobrowolność.
2. Poufność.
3. Bezstronność.
4. Neutralność.
5. Akceptowalność mediatora.
W naszej szkole mamy również młodocianych mediatorów, którzy uczestniczą w
mediacjach uczniowskich. Są to: Katarzyna Fabich z klasy IV b T oraz Konrad Grzesik z
klasy III b T, natomiast pięć osób z klasy I l T uczestniczy w całorocznym kursie na mediatora
rówieśniczego. Opiekunem młodych mediatorów jest p. Agnieszka Rach-Tomaszewska.
Agnieszka Rach-Tomaszewska
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Pierwsze podium Mechanika w klasyfikacji
Słupskiej Olimpiady Młodzieżowej
Sztafetowe biegi przełajowe rozpoczęły rywalizację szkół w
klasyfikacji Słupskiej Olimpiady Młodzieżowej, w której udział wzięli
uczniowie Mechanika. Bardzo dobrze spisali się chłopcy, którzy zajęli
III miejsce.
W dniach 26 i 30
września odbyły się szkolne
zawody
w biegach
przełajowych. Ich celem było
wyłonienie
dziesięciu
najlepszych uczniów, którzy
z kolei mieli reprezentować
naszą szkołę na zawodach
międzyszkolnych.
Do
rywalizacji przystąpiło 36
najszybszych
uczniów.
Najlepszy okazał się Alan
Wieczorek z klasy I c T,
który
wręcz
zdyskwalifikował swoich kolegów, zostawiając ich daleko w tyle.
11 października odbyły się zawody międzyszkolne w klasyfikacji SOM. Reprezentacja
Mechanika była stawiana jako faworyt zawodów. Gdy po rozgrzewce wszyscy zawodnicy
ustawili się na linii startu, okazało się, że nasi uczniowie zgubili pałeczkę. Konkurenci
nalegali, aby rozpoczynać zawody. Trener wpadł więc na pomysł, aby biec z kijem. Sędzia
wyraził na to zgodę. Huk pistoletu był znakiem rozpoczęcia rywalizacji. Pierwsza zmiana
ruszyła zatem do boju. Okazało się już na początku, że Mechanik, który był faworytem,
odstawał daleko od czołówki. Dopiero po szóstej zmianie nasi reprezentanci zaczęli odrabiać
straty. Zmniejszali coraz bardziej dystans do rywali. Przed dziewiątą zmianą zajmowali już
piątą lokatę. Nadszedł czas na naszych najszybszych zawodników. Po bardzo dobrym biegu i
długim pościgu udało się wyprzedzić dwóch przeciwników i dobiec do mety na trzecim
miejscu. Jak powiedział
trener: „ Było dobrze, ale za
rok musi być lepiej”.
Gratulujemy i
życzymy
sukcesów
w
dalszej
rywalizacji.
Adrian Winiarczyk, uczeń
klasy III b T
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Dnia 28.09.2016 roku Mechanik obchodził Dzień Języków Obcych.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli oraz
Młodzieży w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.
Zaraz po tym mieliśmy przyjemność obejrzenia adaptacji bajek zaprezentowanych
przez uczniów naszej szkoły. Pierwszą z nich było "Jezioro Łabędzie" w wersji
anglojęzycznej, a następnie "Kopciuszek" w wersji niemieckojęzycznej. Doskonale
dobrane kostiumy, rekwizyty, przygotowana scenografia oraz gra aktorska na
pewno dostarczyła oglądającym dużo wrażeń.

W przerwie pomiędzy przedstawieniami mogliśmy usłyszeć piosenkę "Gumisie" w
wersji angielskiej, a zaraz po "Kopciuszku" piosenkę "Das Kleine Krokodil".
Dodatkową atrakcją był konkurs - Quiz 1 z 10, w którym pytania dotyczyły
głównie bajek. Następny dzień językowy już za rok !

B. Tewiel

MIESIĄC
BIBLIOTEK
SZKOLNYCH
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Dnia 20 października z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych szkołę odwiedził były
absolwent – p. Wiesław Ciesielski. Dorobkiem życiowym naszego absolwenta jest piętnaście
publikacji książkowych. Jego wiersze tłumaczono m. in. na język angielski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski. P. Wiesław Ciesielski jest także inicjatorem konkursu poetyckiego
im. Leszka Bakuły o Laur Bursztynowej Róży w Ustce, redaktorem Brulionu Literackiego
"Ślad",
krytykiem
literackim,
byłym
prezesem
oddziału Związku
Literatów
Polskich w Słupsku oraz zwycięzcą wielu konkursów literackich i laureatem nagrody
Światowego Dnia Poezji za całokształt twórczości 2009 r.
Spotkanie rozpoczęło się występami uczennic. Dominika Pranga zaśpiewała utwór
Marka Grechuty, natomiast Dominika Remus recytowała wiersz p. Wiesława Ciesielskiego.
Nasz gość był zaskoczony i wzruszony miłym powitaniem.
P. Wiesław Ciesielski podzielił się z nami swoimi wspomnieniami ze szkolnej ławy.
Gdy był w naszym wieku, koledzy nazywali go „docentem”. Ciepło wspominał swoją
nauczycielkę języka polskiego i szkolny kabaret.
Nasz gość opowiedział, co skłania go do pisania wierszy. Często inspirują go różni
artyści swoimi utworami. Gdy jakiś tekst szczególnie go poruszy, wówczas zaczyna tworzyć.
Ten proces przebiega różnie. Czasem utwór powstaje od razu, czasem najpierw „dojrzewa” w
jego umyśle.
Miłego gościa pożegnaliśmy utworem muzycznym.

Zachęcamy wszystkich czytelników „Parady” do zapoznania się z twórczością pana
Wiesława Ciesielskiego. Poniżej zamieszczamy jeden z jego utworów.
Oliwia Paluch
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Wiesław Ciesielski Oto jestem
To straszliwe spotkanie, oto jestem,
Stoję i pukam do drzwi,
Otwórzcie, ja tu mieszkam,
W sercu rodzinnego molocha
Jak pluskwa we wnętrzu obszernej piwnicy.
Podajmy sobie dłonie,
Całujmy się długo, jakby to było najważniejsze.
Kostnica amputowanych ideałów wypełniona po brzegi,
Niczego już nie pomieszczą szpitale obłąkanych
Pomysłów,
Nieustannych prób wieczności.
Śmierć wielka urasta z tysiąca małych,
Zaraza rozchodzi się po świecie jak robactwo,
Urasta do śmierci wiecznej, wieczystej przemiany.
Kosmos jest sparaliżowany,
mam skrzydło jednego z aniołów,
na nowy wiek jak znalazł,
może mi przyjdzie odkryć nową drogę
do grobu Kolumba gdzieś,
dokąd odlatują wszystkie komety.
Podobno zagadka wszechświata nie jest
Skomplikowana.
Dziecko płacze na ręku,
Nie jest skomplikowany płacz dziecka.
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POŁOWINKI
Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest świętowanie półmetka nauki przez uczniów
technikum. Zgodnie z nią „połowinki” klas trzecich odbyły się 28 listopada w Restauracji
Franciszkańskiej.
Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze. „Impreza była udana” –
podsumowuje uczeń klasy III c - „Ładna sala, miła obsługa i dobra muzyka. Wszystkie klasy
zgrały się ze sobą i było sympatycznie”. „Bawiliśmy się dobrze, dużo osób tańczyło” – dodaje
uczennica klasy III l - „Wszystkich zachwycił występ dziewczyn z naszej klasy. Najbardziej
liczyło się dobre towarzystwo. Mam nadzieję, że wychowawcy byli z nas dumni i również
dobrze się bawili”.

Zrelaksowani uczniowie zapewne przyłożą się do nauki. Kolejne spotkanie w
przyszłym roku – sto dni przed maturą :)
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