


„A mnie jest szkoda lata
I letnich złotych wspomnień…”

Wakacje zawsze kończą się zbyt szybko… I w zasadzie 
nie jest ważne, czy spędzamy je pracując sezonowo w jednej 
z nadmorskich miejscowości, czy w firmie u Rodzica, czy 
podróżując po świecie, czy, najzwyczajniej leniuchując w 
domu z bliskimi. One zawsze mijają błyskawicznie…
W tym roku było podobnie. Chociaż „wakacje” od typowych 
szkolnych murów trwały dużo dłużej niż tradycyjne dwa 
miesiące…

Po szybkim i bardzo specyficznym zakończeniu roku 
szkolnego, planowaliśmy, co takiego wspaniałego będziemy 
robić przez dwa miesiące urlopu od nauki, a nagle okazało 
się, że w kalendarzu pojawił się ostatni dzień sierpnia i 
przypomniał o nieuchronnym powrocie – na szczęście 
faktycznym, nie zdalnym…

Wrzesień podarował nam fantastyczną aurę, która 
nastrajała optymizmem i tak uśmiechniętą już młodzież 
powracającą, stęsknioną za rówieśnikami i za nami – 
nauczycielami…  

I my z radością witaliśmy naszych podopiecznych, 
myślą wybiegając w przyszłość i planując wspólne 
wycieczki, projekty i pracę… 
Na równie wspaniałe wrażenia liczymy podczas całego roku 
w murach naszej ulubionej szkoły.



Uczniowie i nauczyciele mechanika 
ponownie w akcji !!!

"Mechanik" po raz kolejny uczestniczył w 
imprezie sportowo-charytatywnej zorganizowanej przez 
Fundację Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych " 
Sub ventum".  
 

V bieg przełajowy im. chor. sztab. Tadeusza 
Kloskowskiego połączony był z akcją zbierania 
środków higieny osobistej dla Alberciaków - 
Bezdomnych z subregionu słupskiego.  Młodzież i 
Nauczyciele naszej  szkoły pomagali w organizacji 
biegu oraz przygotowali paczkę z rzeczami dla osób 
bezdomnych.



Targi Zajęć Pozalekcyjnych w Centrum 
Handlowym Jantar w Słupsku.

Wiele się działo w słupskim Centrum Handlowym Jantar. 
Atrakcją czekającą na przybywających klientów były Targi 
Zajęć Pozalekcyjnych. Przy wielu stoiskach, szeroki i barwny 
wachlarz dodatkowych, atrakcyjnych form spędzania czasu po 
zajęciach w szkole, prezentowały zarówno firmy prywatne, 
ośrodki kultury, jak i placówki oświatowe. Z dumą 
prezentowano gamę atrakcji, z których korzystać może 
młodzież oraz dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. 

Wśród nich uwagę przykuwało stoisko Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, które było to 
jednym z najczęściej odwiedzanych. W trakcie spotkań na 
stoisku MECHANIKA można było zapoznać się z rodzajami 
poszczególnych kierunków oferowanych przez szkołę. 
Młodzież mogła obejrzeć prace uczniów wykonywane na 
zajęciach lekcyjnych i dodatkowych w zakresie robotyki, 
elektroniki, elektrotechniki i modelarstwa.

Podczas podróży przez wszystkie oferty prezentowane 
podczas Targów Zajęć Pozalekcyjnych, każdy, kto jeszcze nie 
miał pomysłu na to, jak zagospodarować jesienne i zimowe 
popołudnia, miał szansę go odnaleźć.



Otrzęsiny i Tydzień adaptacyjny

Pierwszy tydzień szkoły to dla uczniów klas pierwszych czas 
na adaptację, poznanie nowego miejsca oraz praw, którymi się ono 
rządzi. To czas na wzięcie głębokiego oddechu przed pracowitymi 
miesiącami… To również możliwość spędzenia wspaniałych chwil 
podczas szeroko rozumianej integracji. 

Nowym uczniom Mechanika, podczas pierwszych dni w 
szkole, dopisywał wyśmienity nastrój i uśmiech oraz fantastyczna 
aura, która sprzyjała wycieczkom z wychowawcami.
Niektórzy czas spędzili spacerując w Ustce, odpoczywając na plaży 
i korzystając z wrześniowego słońca. Klasy mundurowe 
integrowały się podczas weekendowego biwaku w Rowach, 
podczas którego zapoznawali się z pierwszymi, ważnymi zadaniami 
wpisanymi w naukę profilowego zawodu. Dodatkowo, 
kreatywnie spędzali czas wolny, bawiąc się w podchody, czy 
prezentując swoje talenty przy ognisku. Każda z tych opcji była 
doskonałą okazją do bliższego poznania i nawiązania nowych 
koleżeńskich relacji. 

Jak co roku, dla nowoprzybyłych uczniów oraz dla ich 
wychowawców, przygotowano uroczystość OTRZĘSIN, która 
obfitowała w przeróżne, wymagające szerokiego wachlarza 
umiejętności, zadania. Pierwszoklasiści i ich opiekunowie musieli 
wykazać się m.in. sprawnością fizyczną, zręcznościową 
koordynacją oraz wiedzą…



Już po raz 27. Wyruszyliśmy, by 
posprzątać Świat!

W tym roku szczególną uwagę poświęcono plastikowi. Jak 
bowiem pokazują badania, Polak na co dzień zużywa jego 
bardzo duże ilości. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe 
butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej!
Już teraz możemy zastanowić się, czy redukować jego zużycie, 
czy nawet zrezygnować z niektórych plastikowych 
przedmiotów, które nas otaczają.

Znikoma też wydaje się wiedza ludzi na temat tego odpadu 
w ogóle, ponieważ nie mówimy o pozbyciu się tego jakże 
cennego surowca, ale o jego prawidłowym recyklingu. 

Problemowi plastiku, który przecież istnieje nie tylko 
w Polsce i nie jest tylko polski, poświęcono uwagę 
w tegorocznej Akcji Sprzątanie Świata – Polska.
I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich 
edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapomnieliśmy, że 
Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. Musimy o 
niego zadbać!

Udało nam się?
Sprawdźcie 



Pachniesz…
wschodem kawy

i każdej kolejnej, co będzie 
pierwszą,

południem słów
na mostach pomiędzy światami,
zachodem kamieni pod stopami,
kiedy głowa na Twoim ramieniu,

północą
w bliskości (meta)fizycznej,

snem.
Nie budź mnie…



Warto przeczytać

Dziewczyna przyszła na świat w arystokratycznej, 
pruskiej rodzinie. Jej młodość była beztroska i pozbawiona 
większych dramatów. Najszczęśliwsza czuła się w letnim 
majątku rodziny w Lulinnie, gdzie poznała Maksyma Markowa. 
Ten młodzieniec o rosyjskich korzeniach urzekł Felicję, która 
zakochała się w nim najsilniejszym z możliwych uczuć 
pierwszej miłości. Maksym jednak targany rozterkami 
ideologicznymi, pragnie działać w rodzącym się ruchu 
rewolucyjnym. Na horyzoncie majaczy pierwsza wojna 
światowa, bawiąca się w sennym Lulinnie jako 
kilkutygodniowy co najwyżej bałkański konflikt. Historia toczy 
się jednak w zastraszającym tempie i wkrótce nikt już nie ma 
wątpliwości, że stary świat ulega zagładzie i przetrwają tylko 
najsilniejsi.

Felicja staje się młoda kobietą, która odrzuca młodzieńczą 
naiwność, a jej godny podziwu instynkt przetrwania pcha ją w 
ramiona Alexa Lombarda. Wkrótce Felicja stanie przed 
szeregiem wyzwań, a czytelnik wraz z nią odbędzie podróże do 
carskich pałaców, estońskich pojezierzy, przemysłowego 
Monachium, zatłoczonego Berlina i modnego Paryża. Zawsze 
gotowa jak lwica bronić najbliższych przed nieszczęściem, 
zapomina o zasadach fair play. I choć może się wydawać zimna 
i wyrachowana, w jej sercu jest miejsce na coś, przed czym 
kobieta wzbrania się z całych sił, prawdziwą miłością.
Jednak czy może kochać tak samo Maksyma i Alexa?

Charlotte Link
‘’Czas burz’’



Warto obejrzeć

Memo (Aras Bulut Iynemli) to samotny ojciec wychowujący kilkuletnią córkę Ovę (Nisa Sofiya 
Aksongur). W wychowaniu córeczki pomaga mu babcia dziewczynki Fatma (Celile Toyon Uysal). Bez jej 
pomocy Memo nie dałby sobie rady, bo mentalnie zatrzymał się na poziomie kilkulatka. Mieszkając w 
niewielkim tureckim miasteczku nieźle sobie radzą, jak na te wszystkie przeciwności losu. Tyle, 
że prawdziwe przeciwności losu dopiero przed nimi. W wyniku nieszczęśliwego wypadku ginie córka 
wysoko postawionego wojskowego. Wszystkie dowody wskazują na to, że jej mordercą jest Memo. Ani 
się obejrzy, a już ląduje w tytułowej celi numer 7 czekając na wykonanie wyroku śmierci. Umieszczony 
wśród pospolitych kryminalistów Memo nie ma najłatwiejszego życia. Początek jest trudny, ale z czasem 
okazuje się, że koledzy spod celi orientują się, że ich nowy kolega nie jest mordercą dzieci. Postanawiają 
pomóc mu w tym, by mógł zobaczyć się z Ovą.

Cud w celi nr 7 to melodramat pełną gębą. Ilość tragedii, jaka przydarza się jego bohaterom 
przewyższa skalę i co wrażliwsi widzowie zaopatrzyć się będą musieli w chusteczki. To również kino z 
gatunku podnoszących na duchu, ale zanim kogokolwiek podniesie na duchu, będzie musiał swoje 
wypłakać.

Historia opowiedziana w filmie Cud w celi nr 7 wciąga od początku i gdy tylko polubimy jego 
głównych bohaterów, potem jest już z górki. Nie jest to skomplikowana opowieść, która całą parę wkłada 
we wzruszenie widza. To na nim zależy twórcom filmu i wiedzą, jak tego dokonać.
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