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Regionalny Kongres Kultury 
 

 

Dnia 1 października 

w Słupskim Inkubatorze 

Technologicznym odbył się 

Regionalny Kongres Kultury. 

Zebranych powitał prezydent 

Słupska – pan Robert Biedroń 

oraz dyrektor Narodowego 

Centrum Kultury – pan 

Krzysztof Dudek. 

Najciekawszym punktem 

programu był wykład 

profesora Johna Holdena 

z City University w Londynie, 

który jest światowej sławy 

ekspertem w dziedzinie 

polityki kulturalnej i zarządzania kulturą. (Chętnych zapraszam do zapoznania się ze stroną 

pana profesora Holdena: www.johnholden.info). 

Po wykładzie odbyła się dyskusja, w czasie której wypowiadali się uczniowie 

z różnych słupskich szkół, osoby z różnych środowisk i w różnym wieku. 

Kolejnym punktem programu była debata, w której uczestniczyli: Robert Biedroń, 

prezydent Słupska, Kazimierz Monkiewicz,  zastępca dyrektora Narodowego Centrum 

Kultury, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Aleksandra Szymańska 

z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku i Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej. 

Debatę prowadził dziennikarz tygodnika „Polityka”, Edwin Bendyk. W czasie tej części 

kongresu starano się rozstrzygnąć ważne dla naszego regionu problemy. Mówiono między 

innymi o tym, jakie kierunki powinna obrać polityka kulturalna, jakie zadania powinny 

wyznaczać  sobie  instytucje kultury, by mogły wspierać lokalnych twórców. 

http://www.johnholden.info/


 
 

Uczniowie naszej szkoły z zainteresowaniem śledzili przebieg debaty. Dzięki 

uczestnictwu w kongresie dowiedzieli się o wielu problemach naszego regionu i poznali 

ciekawych ludzi. 

 

Daniel Turzyniecki 

Luiza Baczyńska 

Patrycja Łątkowska 
 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej  

 

 
 



Dzień Edukacji Narodowej to 

święto wszystkich pracowników 

oświaty, ustanowione w roku 1972. 

Upamiętnia ono rocznicę powstania 

Komisji Edukacji Narodowej, która 

została utworzona z inicjatywy króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego 

oraz powołana przez Sejm Rozbiorowy 

14 października 1773 roku. Tego dnia 

wręczane są nagrody nauczycielom, 

którzy mogą się poszczycić 

szczególnymi osiągnięciami 

dydaktyczno-wychowawczymi. 

Również w naszej szkole podczas 

uroczystej akademii uhonorowano 

najbardziej zasłużonych. 

 

Jednak wyjątkowym akcentem 

tegorocznej uroczystości było pasowanie 

klas mundurowych, które miało miejsce 

po raz pierwszy. 

 

 



Szanowni Państwo, 
Dyrekcja, Nauczyciele, 

Pracownicy i Przyjaciele Oświaty 
 
 

 W Dniu Edukacji Narodowej redakcja „Parady” pragnie złożyć 
najserdeczniejsze życzenia, wyrazy szacunku i uznania za trud włożony w 
naukę niesfornych uczniów oraz w ich wychowanie. Praca, którą wkładacie w 
wychowanie i kształcenie młodych ludzi, stanowi niezwykle istotny czynnik 
wpływający na funkcjonowanie społeczeństwa. W tym szczególnym dniu 
wyrażamy Państwu swą wdzięczność za zaangażowanie, cierpliwość, chęć 
prowadzenia nas, uczniów, ku drodze dorosłości i dojrzałości. Szkoła jest 
niczym nasz drugi dom, w którym spędzamy kilka lat, a Wy jesteście naszymi 
drugimi rodzicami. To dzięki Wam zajmujemy wysokie miejsca w olimpiadach, 
konkursach przedmiotowych i tematycznych różnego szczebla. Niech 
towarzyszy Wam świadomość, iż tworzycie naszą godną przyszłość, a w szkole 
dzięki Wam przeżywamy same dobre dni. 

 

 

 

 

 

 
 

Monika Lehmann 

 

 

 



ŚWIĘTO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI 

 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych świętujemy po raz drugi, wcześniej przez wiele lat obchodzony był 

jako Dzień Bibliotek, który przypadał w czwarty poniedziałek października. Celem święta jest zwrócenie uwagi 

na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W tym roku hasło 

obchodów brzmi: „Biblioteki szkolne rządzą!” 

 

 
 

20 października w naszej szkole odbyło się spotkanie ze słupskimi 

dziennikarzami – p. Rafałem Ostrowskim z TVP i p. Grzegorzem Hilareckim 

z GP24. Absolwentom naszej szkoły towarzyszyła p. Mirosława Węsierska, 

wieloletnia nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor.  Panowie 

opowiedzieli uczniom klas pierwszych o pracy w mediach. Wspominali również 

swoje szkolne lata. Naszemu koledze, Danielowi Turzynieckiemu, udało się 

przeprowadzić krótki wywiad  z zaproszonymi gośćmi. Jest on dostępny na 

https://youtu.be/1HyrnMcapKc. Zachęcamy do obejrzenia całego filmu. 
 

 

 

https://youtu.be/1HyrnMcapKc


 
 

 

Patrycja Łątkowska 

 

 

CZYTAJ RAZEM Z NAMI 
 

Pod koniec października rozpoczęliśmy akcję pod hasłem „Czytaj razem z nami”. 

Lekcja dla uczniów klas V i VI a  ze Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbyła 

się w szkolnej czytelni. Przygotowaliśmy ją razem z p. Małgorzatą Damaszk i z p. Anną Woś. 

 

 

 



W czasie zajęć nasi młodsi 

koledzy wysłuchali opowiadania 

i wiersza o tematyce jesiennej. 

Następnie wykonali ćwiczenie 

poszerzające ich wiedzę na temat 

drzew polskich lasów. Zajęcia 

zakończyły się pracą nad rysunkami 

utrzymanymi w tonacji kolorów 

jesieni.  

Akcję „Czytaj razem z nami” 

będziemy  kontynuować. Planujemy 

spotykać się z uczniami młodszych 

klas raz w miesiącu, ponieważ 

spotkanie okazało się dla wszystkich 

uczestników atrakcyjne. 

 

Piotr Brzeski 

Tomasz Łukaszek 

 

 

PRAKTYKI W HYDRO-NAVALU 
 

Od niedawna uczniowie naszej szkoły 

odbywają praktyki w Hydro-Navalu. 

Hydro-Naval jest firmą produkcyjno-

usługową, której obecnie głównymi 

obszarami działania są sektor offshore 

(przemysł wydobycia ropy naftowej) 

i działalność dla branży morskiej. 

 Przedsiębiorstwo Hydro-Naval 

utworzono w 1979 roku. Firma 

początkowo funkcjonowała na niewielkiej 

powierzchni 30m
2
. Pierwotnie zajmowała 

się remontami instalacji hydraulicznej na 

polskich jednostkach rybackich. Na 

początku lat dziewięćdziesiątych zakład 

zainicjował, trwającą do dzisiaj, 

kooperację z norweskim koncernem Rapp 

Marine, dla którego uruchomiono 

produkcję wind połowowych 

i kotwicznych. W 2003 roku firma 

otrzymała certyfikat DNV (Det Norske 

Veritas) potwierdzający zgodność 

Zakładowego Systemu Zarządzania 

Jakością z normą ISO 9001, a rok później 

uprawnienia do wytwarzania, naprawy 

i modernizacji żurawi i cięgników. Z roku 

na rok zakład powiększał się, zwiększono 

zatrudnienie pracowników, zaczęto 

produkować przedmioty dla znanych firm 

branży morskiej, takich jak: Atlas 

Elektronik, National Oliwell Varco, TTS 

Energy itd. Obecnie przedsiębiorstwo 

zajmuje powierzchnię zabudowy około 

10 000m
2 

i zatrudnia 
 

około 150 

pracowników. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Jak nasi uczniowie postrzegają firmę i co sądzą na temat praktyk w Hydro-Navalu? 

 W zakładzie jest bardzo dużo starych maszyn (tokarki, frezarki), ale są także nowsze 

typu CNC, którymi chciałbym nauczyć się posługiwać – mówi Dominik. – Następnie 

chciałbym pracować w tym zakładzie i produkować części dla bardzo dużych firm. 

 Na początku, podczas zwiedzania zakładu, gdy zobaczyłem, jak wielka jest hala i ile 

jest tutaj maszyn, wystraszyłem się – opowiada Dawid. – Po kilku tygodniach praktyk 

poznałem miłego pracownika, któremu z chęcią pomagam i od którego dużo się uczę. 

On sam mi powiedział, że za kilka lat zajmę jego miejsce przy tokarce. 

 Jestem zadowolony z tego, że mogę praktykować w tak wielkiej firmie. Panuje tutaj 

bardzo miły klimat. Mam nadzieję, że bardzo dużo się nauczę w Hydro-Navalu. Gdy 

ukończę technikum i zdam maturę, chciałbym tutaj pracować – dodaje Piotrek. 

 

Adrian Winiarczyk 

 

 

Halloween 
 

 

 

Halloween  
jest zwyczajem związanym 

z maskaradą i odnosi się do święta 

zmarłych. Obchodzony jest w wielu 

krajach w wieczór 31 października, 

czyli w wigilię wszystkich świętych. 

Do halloweenowych zwyczajów 

należą: 

*cukierek albo psikus, 

*przebrania, 

*dynie ze świecami i wyciętymi 

oczami.  



W Mechaniku to święto 

uatrakcyjniono różnorodnymi konkursami. 

Większość klas zaproszono do magicznego 

pokoju, gdzie odbył się quiz o halloweenie, 

konkurs jedzenia jabłka na sznurku bez 

używania rąk i turniej znajomości 

angielskich słówek. Za każdą konkurencję 

uczestnicy dostawali słodką nagrodę. 

Innym konkursem, lecz równie ciekawym, 

były przebrania. Uczniowie przebierali się 

za potwory, diabły, zakonnice, panny 

młode uciekające sprzed ołtarzy czy 

morderców z siekierami oraz łopatami. 

Konkurencję tę wygrała klasa 3uT. 

Nagrodą był wypad klasowy na pizzę. Jak 

widzimy, warto brać udział 

w konkursach Mechanika!

 

                                                                                                                          Monika Lehmann 

 

 

DZIEŃ  ŚWIĘTYCH 

 
Dnia 3 listopada po 

raz kolejny w naszej szkole 

odbył się  Dzień Świętych. 

W ramach tego dnia ksiądz 

Łukasz Bikun oraz ks. 

Krzysztof Karwasz 

opowiadali o „świętych 

przedmiotach kościelnych”.  

Tego samego dnia 

odbył się również konkurs 

pod hasłem „Przebierz się za 

świętego i baw się na 

całego”.  W konkurencji  

zwyciężyły dziewczęta, 

które przebrały się za 

zakonnice. Realizując drugą 

część hasła, ksiądz Łukasz  



 
 

 
 

pokazał uczestnikom kroki tańca, który następie został wspólnie odtańczony. 

 

 
 

Wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie, Redakcja „Parady’  gratuluje 

inwencji.  

Patrycja Łątkowska  



Przygoda ze sztuką walki muay Tai 

 

 
Muay Thai jest to ringowy sport 

walki, który polega na walce w stójce. 

Boks tajski (inna nazwa muay tai) 

pochodzi z Tajlandii. Jest to niesamowita 

sztuka walki, której celem było takie 

przygotowanie wojownika, by przetrwał na 

polu bitwy, nawet wtedy, gdy był otoczony 

przez wroga. Technika ta polega na 

wykorzystywaniu siły ciosów zadawanych 

łokciami i kolanami. Siła uderzeń jest tak 

wielka, że można przeciwnikowi zrobić 

krzywdę. Jest to niebezpieczny sport, ale 

piękny. Pasjonuję się nim. Zapraszam 

serdecznie na treningi, które odbywają się 

w naszej szkole.  

Treningi prowadzone są w Szkole "MECHANIK" w Słupsku przy ul. 

Niedziałkowskiego 2 

 

Poniedziałek: Muay Thai 19.00 - 20.30  

 

Wtorek: Boks 20.00 - 21.30  

 

Sroda: Muay Thai 20.00 -21.30  

 

Czwartek: Boks 19.00 - 20.30 

Obecnie mamy dwie konkurujące 

organizacje zajmujące się tym sportem. 

Polskie Zrzeszenie Muay Thai (PZMT) – 

przedstawiciela amatorskiej federacji 

IFMA i zawodowej WMC oraz Polską 

Komisję Muay Thai działającą pod egidą 

Polskiego Związku Kickboxingu – 

przedstawiciela amatorskiej organizacji 

WMF i profesjonalnych WPMF i WMA. 

 

Daniel Turzyniecki 

 


