


Lato…
wydawać by się mogło, że wszyscy czekają na odpoczynek z takim 
samym utęsknieniem i z nadzieją
na to, że wakacje będą okresem wspaniałych i niezapomnianych 
wrażeń. Niby stereotypowe,
prawdziwe myślenie nastolatków, a jednak… czasami bardzo mylne.
Część młodych ludzi, zwłaszcza ci starsi, zamiast odpoczywać, woli iść 
do pracy sezonowej.
Oczywiście „trochę grosza” zawsze się przyda, pytanie tylko po co i na 
co? ;)
W końcu są wakacje, pewnie, każdy młody wilk, chce poczuć się 
wolnym i niezależnym, więc
oczywiste jest to, że większość zarobionych pieniędzy zostanie wydana 
na imprezy. Pamiętajmy,
żeby nie oceniać jednakowo - nie wszyscy pracują kilka dni, tylko po 
to, żeby wydać pensję w kilka
godzin. Są też tacy, którzy inwestują ciężko zarobione pieniądze i 
realizują swoje marzenia lub kupują
dzięki wypłacie rzeczy, których już dawno potrzebowali, jednak nie 
było ich na nie stać.
Marzenia nastolatków mogą być różne… Podobnie z priorytetami - dla 
jednych istotne będzie
poznanie świata i wybranie się na super wycieczkę do egzotycznych 
krajów, inni pragną nowego
modelu telefonu, a jeszcze inni żyją tylko letnimi, wakacyjnymi 
imprezami…

Adrian Kolus

Okiem ucznia - Jak młodzież spędza zasłużone wakacje?



Piknik w Krępie



W tym roku Dzień Dziecka trwał cały weekend. Liczne imprezy 
organizowano zarówno w Słupsku na placach i skwerach, jak również 
poza nimi. Pogoda sprzyjała, więc wszystkie z przygotowanych
atrakcji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jednak furorę, jeśli 
mowa o frekwencji, zrobił festyn lotniczy przygotowany przez 
Aeroklub Słupski. Już samo dotarcie do Krępy Słupskiej było nie lada
wyzwaniem i wymagało pokładów cierpliwości. Impreza przygotowana 
przez Aeroklub Słupski wzbudziła tak duże zainteresowanie, że na 
drodze wiodącej do lotniska utworzył się sznur samochodów. 
Rekompensatą za stanie w korku były niewątpliwie atrakcje 
przygotowane przez organizatorów – można było zasiąść w szybowcu, 
obejrzeć dostojnie prezentujące się samoloty, podziwiać akrobacje 
modeli latających oraz korzystać z wielu wspaniałych niespodzianek. 
Jednym z częściej odwiedzanych miejsc, okazało się stoisko 
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Cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem zarówno świętujących 
Dzieci, jak i ich opiekunów. Każdy bowiem mógł znaleźć tam coś dla 
siebie. Ojcowie i synowie chętnie oglądali modele samolotów
prezentowane przez Pana Marcina Ślufarskiego i Jego pomocników. 
Podziwiano również możliwości robotów oraz twórczą pracę drukarek 
3D. Córki z Mamami i towarzyszącymi im Babciami, tłumnie oblegały 
stoisko Kisicieli, którzy serwowali pokaz tworzenia kolorystycznie 
zdumiewających i przede wszystkim zdrowych kiszonek. Ekipę Pana 
Marcina Kisielewskiego odwiedzali również Panowie, skuszeni 
wyjątkowo pysznymi przekąskami, uczyli się, jak kulinarnie zaskoczyć 
swoje wybranki.
Piknik Lotniczy obfitował w wiele wspaniałych atrakcji, miał jeszcze 
jeden ważny cel…

Najważniejszy - miał pomóc 6-letniemu Natanielowi z Płaszewka! 
Podczas pikniku prowadzona była zbiórka pieniędzy na leczenie 
tracącego wzrok chłopca. W tę charytatywną akcję włączyło się wiele
osób i instytucji, także koło gospodyń wiejskich z Płaszewka, które 
serwowało swoje wypieki. Jak przystało na piknik były stoiska 
gastronomiczne i osoby dbające o to, by można było zaspokoić głód i
pragnienie. Nie zabrakło też kramu z militariami, dzięki któremu z 
lotniska Aeroklubu można było wrócić w niemal kompletnym 
mundurze. Piknik lotniczy trwał do późnych godzin popołudniowych i
sprawił wiele radości zarówno gościom, jak i organizatorom.
Do zobaczenia za rok 



Od dużego sukcesu – zdobycia najwyższego szczytu kontynentalnej 
Hiszpanii – rozpoczął się projekt działającej w słupskim Hufcu ZHP 67. 
Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej “Pod wiatr”.
Wyprawa „Pod wiatr po Koronę Europy z Globo” zakończyła się w 
minioną niedzielę. Jej najważniejszym celem było wejście na Mulhacén 
– mierzący 3478 metrów n.p.m. szczyt w paśmie Sierra Nevada.
Słupscy wędrownicy dokonali tego wyczynu rozpoczynając w ten 
sposób projekt zakładający zdobycie 46 szczytów lub wzniesień – 
najwyższych miejsc w każdym z europejskich krajów.
Po ubiegłotygodniowej wyprawie drużyna ma na koncie 5 szczytów. 
Jadąc do Hiszpanii słupscy harcerze odwiedzili bowiem Holandię, 
Belgię i Luksemburg, w każdym z tych krajów wchodząc na najwyższe 
wzniesienia. Razem ze zdobytą wcześniej Śnieżką (najwyższa góra 
Czech) daje to 67-mej 5 pozycji z Korony Europy.
Zorganizowanie wyprawy nie byłoby możliwe bez udziału sponsorów i 
wsparcia Miasta Słupska.
Harcerze otrzymali dotację w jednym z miejskich konkursów 
grantowych. Ale około 30 procent pieniędzy niezbędnych do realizacji 
zamierzenia zarobili własną pracą.
Kolejne górskie przygody przed nimi. Trzymamy kciuki.

Piotr Merecki

Słupscy harcerze zdobywają Koronę Europy
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‘’Na świecie jest właśnie taka sprawiedliwość, jaką dostaliśmy. Każdy 
ma swoją rolę do odegrania. Kolejny raz utwierdzam się w przekonaniu, 
że absolutnie nie mamy powodów do wstydu i kompleksy
w dziedzinie literatury są zupełnie nieuzasadnione. Cieszy fakt, że 
odwraca się pewien trend i coraz chętniej czytelnicy sięgają po 
rodzimych autorów. Ci tez mogą być gwarantem przedniej rozrywki – i
tu jest tego namacalny dowód. 
Bardzo dobry i porywający kryminał sądowo-prawniczy.
Smakowity język.
Fabuła cały czas trzyma w napięciu, a bohaterowie są barwni i 
pełnokrwiści. Zagmatwana intryga balansująca pomiędzy prawdą a 
ułudą. Ironiczne, uszczypliwe i pełne zajadłości dialogi między Chyłką 
a Oryńskim. Emocjonalna i nietuzinkowa historia rozbudzająca 
ogromną ilustrację niezaspokojonej ciekawości... 
Zalety, jakie posiada ta powieść można wymieniać w nieskończoność, 
dlatego dodam jedną wadę: irytujące imię Kordian, jakby nie było 
innych normalnie brzmiących polskich imion ;)
Kasacja - ostatnia deska ratunku przed niesprawiedliwością i choć 
Chyłka odgrywa znaczącą rolę, nie tylko dla jej osoby sięgnę po kolejne 
części. Mam nadzieję, że te będą tak samo dobre, jak ta...
Polecam!’’

Kasacja
Remigiusz Mróz



Seriale o mafii, gangsterach i wszelakich kryminalnych interesach 
powstają wręcz taśmowo. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod 
uwagę potencjalną atrakcyjność tematu. Jednakże przez dużą ilość 
projektów, ich jakość często okazuje się być wątpliwa, a i widzowie 
mają dość tanich pozerów, nieudanie zgrywających twardzieli, w 
historiach będących jedynie pretekstem do kolejnych strzelanin. 
Dlatego też z morza przeciętności warto wyławiać przysłowiowe 
‘’perełki’’, jaką niewątpliwie jest mini-seria BAD BLOOD.
Scenariusz powstał w oparciu o prawdziwe wydarzenia. Twórcy serwują 
widzom dekadę z życia włoskiej rodziny mafijnej, która rządzi 
syndykatem przestępczym w Montrealu. Niczym w klasycznych 
pozycjach gatunku mamy budzącego respekt ojca chrzestnego, który 
trzyma w ryzach pomniejsze gangi, ma w kieszeni urzędników 
miejskich i policję, a dodatkowo planuje zalegalizować swoją 
działalność, by jego syn nie musiał już parać się gangsterką.  
Jednak w takim świecie spokój nigdy nie trwa długo, a przyszłość 
zawsze potrafi czymś zaskoczyć.
Mimo to przez sześć 45-minutowych odcinków widzowie nie uświadczą 
wielu strzelanin ani licznych scen akcji. BAD BLOOD stawia na 
rodzinny dramat i wnikliwe portrety przeżyć emocjonalnych głównych 
bohaterów.

BAD BLOOD



„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest 
oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki 

prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie 
potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, 

niczym zdmuchnięta świeczka”.

Spotkamy się, by po raz kolejny pożegnać rok szkolny, który dla 
wielu z nas był czasem wytężonej pracy i nauki. Doświadczaliśmy 
oczarowania tajemnicą, o której mówi Albert Einstein w 
przytoczonym cytacie. Poszukiwaliśmy prawdziwej sztuki i nauki. 
Każdy odkryty sekret wzbudzał zachwyt i zdziwienie. 
Dowiedzieliśmy się, jakże piękne jest odnajdywanie prawdy i 
mądrości w różnych dziedzinach naszego życia. Będziemy 
świętować, ciesząc się z zebranego żniwa tych odkryć.
Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, 
szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i 
systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratulujemy Wam 
tych osiągnięć i  jednocześnie dziękujemy tym, którzy godnie 
reprezentowali naszą szkołę podczas
konkursów, olimpiad, projektów oraz zawodów sportowych.
Dziękujemy również za wspaniałą atmosferę, wyjątkowy klimat, 
za działalność charytatywną, otwarcie na potrzeby drugiego 
człowieka!!!
Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, żywimy głęboką nadzieję, że 
za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do 
dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest 
tak wiele do odkrycia.
Pięknych i niezapomnianych wakacji

Życzy Dyrekcja oraz całe Grono Pedagogiczne 
i wszyscy pracownicy Mechanika
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