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Pani Katarzyna Nazaruk, poetka,
której nazwisko kojarzone jest z naszą
szkołą, wydała drugi tomik poezji zatytułowany „Szept i przestrzeń”. Jego
promocja odbyła się 2 grudnia 2014 r.
w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uroczystość poprowadził
dziennikarz „Głosu Pomorza” – pan
Daniel Klusek. Okazało się, że jego
domeną nie są tylko tematy poważne.
Przeplatając wywiad z autorką „Szeptu
i przestrzeni” dowcipnymi wypowieP
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dziami, potrafił stworzyć atmosferę,
dzięki której zgromadzeni sympatycy
poezji posłyszeli szczere wypowiedzi
na temat procesu tworzenia, inspiracji
twórczych i bohaterki lirycznej zbiorku.
Najnowsze utwory pani Kasi zaprezentowały Aleksandra Orzechowska i Lucyna Megier. Uroczystość wzbogaciły
swoimi występami wokalnymi Diana
Gliniecka i Maja Jędrek, doskonalące
swoje umiejętności w słupskim MDK..
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O dokonaniach i sukcesach pani Katarzyny Nazaruk na łamach „Parady” pisaliśmy już kilkakrotnie. Jako
poetka została zauważona po ukazaniu się w roku 2011 debiutanckiego
tomiku „Żona Beduina”. Należy
przypomnieć, że jej wiersze publikowane były w czasopismach: „Akant",
„Topos", „POEZJA dzisiaj", „Angora", „Mroczna Środkowo-Wschodnia
Europa", „Kontury", „Powiat Słupski"
oraz w kilku znaczących antologiach
poetyckich, m.in.: „Piękni ludzie"
A. Siemieńczyka, „Harmonia dusz"
Marioli Platte i K.P. Nowaka, „Contemporary Writers of Poland 20002014" (USA) pod redakcją Danuty
Błaszak. Jest laureatką kilku ogólnopolskich konkursów poetyckich.

w dziedzinie kultury w 2011 r., organizatorką siedmiu edycji konkursu
poetyckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska i powiatu słupskiego oraz Biesiady Poetyckiej w Kobylnicy.

Autorka dwóch tomików poetyckich to także nauczycielka języka
polskiego i fryzjerstwa oraz bibliotekarka w naszej szkole. Jest stypendystką prezydenta Miasta Słupska
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„Szept i przestrzeń” to zbiorek
niezwykły. Pozwala nam wejść do
miejsc sekretnych, zakamarków duszy, odkrywać niuanse seksualności
i jej intrygujące piękno. Zainteresowanie odbiorcy niewątpliwie wzbudza bohaterka liryczna. W każdym
utworze odnajdujemy jej inną odsło-

nę. Chciałoby się ją opisać, określić,
zamknąć w jakichś granicach, ale za
każdym razem wymyka się próbie
klasyfikacji. Posłuchajmy więc zaproszenia z wiersza „Refleksy”
i Chodźmy do miejsc / Gdzie poczęta
została nadzieja…
M. D.

Edukacja ekologiczna „Wspólnie dbamy o środowisko!”
Jest to konkurs, który corocznie organizuje PGK. Jego
głównym założeniem jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród
młodzieży. Troska o środowisko
powinna być
sprawą nadrzędną
dla każdego z nas.
Tegoroczna edycja miała za zadanie zwrócić rów-

nież uwagę społeczeństwa na pozytywne
aspekty zmian
w gospodarce
odpadami.
Konkurs
został zorganizowany w
trzech kategoriach: fotograficznej, plastycznej i technicznej. Według organizatorów, w tym
roku nadesłano
3
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rekordową liczbę prac – ponad półtora tysiąca! Nagrodzono 45 najlepszych osób, w tym
pracę ucznia naszej szkoły. Nagrody (m.in.
tablety i bony do Decathlonu) zostały uroczyście wręczone w auli Akademii Pomorskiej.

Patryk Nowitkiewicz z klasy 4 cT odebrał
pierwszą nagrodę w kategorii technicznej
za wykonanie ekologicznej lampy.
Gratulujemy!
Dorota Hedeszyńska

Wieczór wróżb andrzejkowych obchodzony jest w Polsce w noc z 29 na 30
listopada. Jest to wigilia imienin świętego
Andrzeja. Święto to można obchodzić, nie
znając nawet żadnego Andrzeja. Niegdyś
wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były
dla niezamężnych dziewcząt. Stare polskie
przysłowie: „Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja”, mówi o tradycji
wróżenia przez panny.
Dawniej samotne dziewczyny wróżyły, by poznać swą przyszłość, a zwłaszcza tą
uczuciową. Pragnęły dobrego zamążpójścia

i starały się o odwzajemnioną prawdziwą
miłość. Wróżby dawały im na to większą
nadzieję i dodatkową rozrywkę. Najpopularniejsze zabawy andrzejkowe to:
Lanie wosku – gorący wosk lano przez ucho
klucza do pojemnika z wodą. Kształt, który
przyjęła woskowa figurka, miał symbolizować przyszłość dziewczyny w nadchodzącym roku.
Wróżba z butami – z tej wróżby mogły korzystać jedynie niezamężne panny. Buty
zdjęte z lewych nóg ustawiano wzdłuż pomieszczenia. W tej kolejce butów wygrywał
ten, który pierwszy przeszedł przez próg.
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Oznaczało to, że właścicielka buta pierwsza
wyjdzie za mąż.
Wróżba z jabłkiem – długa
skórka jabłka
rzucona przez
ramię tworzy
kształtem przyszły los dziewczyny.
Spodeczki
–
pod
trzema
spodeczkami
chowano: obrączkę, monetę,
listek. Czwarty
zostawiano pusty. Panna musi
wylosować
spodeczek, który wywróży jej:
miłość,
gdy
wylosuje obrączkę;
ślub,
gdy wylosuje
listek; pieniądze, gdy wylosuje monetę lub
spokojny rok, bez ważnych zdarzeń, gdy
wylosuje pusty spodek.

Chłopcy natomiast wróżby odprawiali
w wigilię św. Katarzyny. Obecnie andrzejki
to dla nas czas imprez, co jest idealną okazją do poznania kogoś nowego.
W
naszej
szkole
klasa
pierwsza fryzjerek
pod
kierunkiem
pani
Katarzyny
Nazaruk również
zorganizowała
wróżby andrzejkowe. Zabawa odbyła się w sali 103.
Uczniowie mogli
poznać
przepowiednie i wróżby
dotyczące swojej
przyszłości. Chętnych nie brakowało!
Monika Lehmann

Święta Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia to święta upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Mają one
miejsce 25 grudnia po czterech niedzielach adwentu. Dla większości z nas jest to czas spotkań z rodziną, dawania sobie prezentów i spożywania
wspólnych posiłków.
W tradycji judaistycznej data 25 marca
uznawana była za dzień stworzenia świata,
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w związku z czym chrześcijanie obchodzili ten
dzień także jako wspomnienie poczęcia Jezusa,
czyli święto Zwiastowania.

nosi prezenty. Typowym atrybutem jest dzielenie
się opłatkiem, podczas którego składamy sobie
wzajemnie życzenia. Specjalny opłatek przeznaczony jest dla zwierząt, tutaj jednak nie składa się
życzeń. Tradycyjnie tego wieczoru powinno się
spożyć 12 potraw. Przykładowe i najczęściej spotykane w polskich domach potrawy to: pierogi
z grzybami i kapustą, barszcz czerwony
z uszkami, makowiec, piernik, kompot z suszonych owoców, moczka, kutia, karp, śledzie, sernik, paszteciki, kluski z makiem. Po spożyciu 12
potraw wigilijnych śpiewane są kolędy.
Wigilia w innych krajach europejskich
wygląda nieco inaczej. W Wielkiej Brytanii
w dzień Wigilii większość pracuje, a tradycyjną
potrawą jest indyk. W Belgii jest to dzień przeznaczony na jasełka i przedstawienia religijne.
We Francji najważniejszy jest obiad wigilijny
z pasztetem z gęsi lub indyka. W Danii jada się
pieczoną kaczkę z ryżem i migdałami. W Austrii
z kolei jada się pieczoną kaczkę lub karpia.
Niemcy stawiają na rybną obiadokolację.
W Norwegii podczas Wigilii podaje się żeberka
wieprzowe (po norwesku Ribbe) i gotowane mięso owcze (po norwesku pinnekjøtt) lub specjalne
danie przygotowane z solonej oraz gotowanej ryby
(która wcześniej leżała w ługu sodowym przez 2-3
dni), następnie podaje się ją z boczkiem. Potrawa ta
nosi nazwę Lutefisk. W Grecji od rana dzieci chodzą po kolędzie. Na każdym stole znajduje się
Chleb Chrystusa – duże słodkie bochenki w różnych kształtach i z różnymi zdobieniami. Tam też
są choinki, które po raz pierwszy pojawiły w 1833
roku. Jest to zwyczaj wprowadzony przez króla
Grecji, Ottona I (syna króla Bawarii). Tradycyjnym
greckim zwyczajem jest ozdobiona łódź lub statek.
Podczas świąt Bożego Narodzenia w każdym domu panuje podniosły nastrój, domownicy są
dla siebie mili i dobrzy. WESOŁYCH ŚWIĄT ! :)
Monika
Lehmann

1.

Podążając za tradycją w Polsce 24 grudnia,
w Wigilię świąt Bożego Narodzenia, dajemy bliskim prezenty, a o północy całą rodziną podążamy
na Pasterkę. Wigilia z języka łacińskiego [vigilia]
oznacza czuwanie. Pasterka natomiast jest jedną
z najważniejszych tradycji bożonarodzeniowych.
Upamiętnia ona oczekiwanie i modlitwę pasterzy
zmierzających do Betlejem.
W Polsce obchodzimy święta Bożego Narodzenia w gronie najbliższych i przyjaciół. Przygotowania polegają na strojeniu choinki, najczęściej
całą rodziną. Ojciec, jako głowa rodziny, ubiera
choinkę w czubek lub gwiazdę. Zwykle jest ona
ozdobiona świecidełkami, różnymi bombkami, watą, cukierkami, na tyle, że niczym już nie przypomina zwykłych choinek z lasu. Symbolizuje wiecznie zielone drzewko, a więc życie, trwałość i płodność. Niegdyś na choince wieszano także orzechy
zawijane w sreberka, które miały nieść dobrobyt
i siłę. Figurki aniołów miały symbolizować opiekę
nad domem. Pod każdą choinkę św. Mikołaj przy6
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strzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych
2014. Brało w nich udział 30 najlepszych
biegaczy ze wszystkich klas. Zawodnicy
mieli do pokonania trasę długości 2km.
Wynik nie zaskoczył nauczycieli i uczniów
„Mechanika” - kolejny raz z rzędu najlepszym w tej konkurencji okazał się Tomasz
Krycki z klasy III bT z wynikiem 6:05,00.
Jako kolejni na podium zameldowali się:
Dawid Kukliński z kl. I lT oraz Sebastian
Kulesza z kl. I fZ.
Nasi biegacze przystąpili do dwóch
konkurencji biegowych Słupskiej Olimpiady Młodzieży. Były to indywidualne oraz
sztafetowe biegi przełajowe. W biegach indywidualnych najlepiej spisał się nasz najwytrzymalszy oraz najszybszy reprezentant
Tomasz Krycki, zajmując 2 miejsce. Nato-

W pierwszym semestrze sportowcy
naszej szkoły brali bardzo czynny udział
w zawodach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych. Chciałbym przedstawić ich
osiągnięcia, ponieważ zbliża się koniec roku
2014. Wydarzenia przedstawię w kolejności
chronologicznej.
Jako pierwszy odbył się wewnątrzszkolny Turniej Piłki Siatkowej,
w którym brało udział 13 drużyn. Każda
klasa wystawiała trzech zawodników – siatkarzy, siatkarki lub drużyny mieszane.
A o to klasy, które zajęły miejsca na podium:
1 miejsce - kl. II lT,
2 miejsce - kl. III aT,
3 miejsce - kl. I cT.
Kolejnym wydarzeniem były Mi-
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miast w biegach sztafetowych nasza szkoła
zajęła 4 miejsce za reprezentantami „Budowlanki”, ZSOiT oraz SMS Słupsk.
Z uśmiechem na twarzy można mówić o naszych „walczakach” ze Szkolnej
Drużyny Futbolu Amerykańskiego "MECHANIK HAMMERS", którzy w tym roku
spisali się rewelacyjnie i zwyciężyli w IV
edycji Słupskiej Ligi Szkolnej Futbolu
Amerykańskiego. Nasze gwiazdy zdobyły
złoto, pokonując w finale 18:12 „Patriotów”
Ustka z ZSTiO. Miejmy nadzieję, że to nie
przypadek i na jednym triumfie się nie
skończy.
Następnie na naszej hali sportowej
odbyły się mecze piłki nożnej chłopców.
W eliminacjach grupowych nasi piłkarze
rozgromili
przeciwników,
wychodząc
z maksymalnym „dobytkiem punktowym”
i awansując do Finału A, w którym zmierzyli się zwycięzcy czterech grup eliminacyjnych. Nasi zawodnicy posiadają wysokie
umiejętności i są ambitni, lecz nie udało im
się powtórzyć wyczynu z ubiegłego roku.
Zamiast pierwszego upragnionego miejsca,
zajęli ostatnie – czwarte. Miejmy nadzieję,
że za rok nasi piłkarze spiszą się lepiej, pokażą charakter, wolę walki i zwyciężą.
Dnia 27.11.2014 r. odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym. Do
turnieju zgłosiło się 25 uczniów. Mecze
rozgrywane były do dwóch wygranych setów. Byliśmy świadkami zaciętej walki
a zarazem emocjonujących spotkań. Pierwsze miejsce w zawodach zdobył Michał
Bańka z kl. II lT, pokonując w finale Pawła
Rynkiewicza z kl. I fZ. Ponieważ turniej
rozgrywany był systemem rosyjskim, przegrany zawodnik meczu finałowego musiał
stoczyć pojedynek o drugie miejsce. W tym
zaś meczu Paweł Rynkiewicz zmierzył się
z Adrianem Pastwą z kl. II bT. Lepszym
zawodnikiem okazał się Adrian, wygrywając 2:1.

Teraz przedstawię wyniki zmagań
naszych szczypiornistów. Przystąpili oni do
turnieju piłki ręcznej SOM. Zaczęli od turnieju eliminacyjnego, w którym gościli na
własnym terenie drużyny: ZTEiT, PMLO
i ZSA. Szczypiorniści, podobnie jak nasi
piłkarze, wygrali zmagania w grupie eliminacyjnej, nie dając żadnych szans rywalom.
Finał A odbył się na sali I LO. Rywalizowaliśmy z gospodarzami oraz z zawodnikami
IV LO i ZSB. Rozgrywki podzielone zostały na dwa dni. Nasza drużyna nie miała
szczęścia w losowaniu i w pierwszym dniu
musiała rozegrać dwa spotkania pod rząd.
Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem. Pokonaliśmy drużynę gospodarezy13:8. Nasi zmęczeni szczypiorniści, po
krótkiej przerwie na odpoczynek, musieli
przystąpić do kolejnego spotkania z drużyną
ZSB, które, niestety, przegrali po zaciętej
walce 12:16. Drugiego dnia pod wodzą
szkoleniowca Pana Andrzeja Lichodzijewskiego nasi zawodnicy wygrali ostatnie ze
spotkań 21:16 z zespołem IV LO. To jednak
nie dało im wymarzonego pierwszego miejsca i wyjazdu na półfinał wojewódzki. Zajęliśmy drugie miejsce, lecz nie ma co się załamywać, trzeba trenować i w przyszłym
roku pokazać się z jeszcze lepszej strony.
W „Mechaniku” odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Klas Pierwszych
2014. To wydarzenie odbywa się co roku
i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
wśród uczniów. Grze towarzyszyła ogromna
radość i doping publiczności. Zawodnicy
walczyli z wielkim zaangażowaniem. A oto
najlepsi z najlepszych:
1 miejsce - kl. I eZ,
2 miejsce - kl. I aT,
3 miejsce - kl. I fZ.
Jak widać, sportowców w naszej
szkole nie brakuje. Jest ich mnóstwo, a co
roku dochodzą nowe „perełki”. Nie mogę
podsumować całego roku szkolnego, ponieważ zostało jeszcze dużo czasu do jego
8
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zakończenia i nasi sportowcy mogą osiągnąć jeszcze więcej, lecz patrząc na dotychczasowe wyniki, widać, że „Mechanik” jest
w samej czołówce. Po niektórych wynikach
pozostaje pewien niedosyt, lecz liczymy na
to, że za rok osiągniemy upragnione cele.

Widać, że również wewnątrz „Mechanika”
dzieje się dużo - rozgrywane są między klasami turnieje i tematyczne imprezy. Nasi
uczniowie dobrze się bawią i panuje przyjazna atmosfera.
Tomasz Szymański

Fryzury sylwestrowe
"Jaki sylwester, taki cały rok", więc trzeba pamiętać o tym, aby w ten dzień wyglądać
wyjątkowo pięknie. Przy doborze fryzury trzeba zwrócić uwagę na kreację oraz kształt twarzy. Przedstawiam propozycje fryzur na Sylwestra 2014/2015:

Przedruk z Internetu – Ada Gołaszewska
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