


„Lato miało własną logikę i zawsze coś ze mnie wyciągało. W lecie 
miało chodzić o wolność, młodość, brak szkoły i obowiązków, przygodę i 
odkrywanie. Lato księgą nadziei. Dlatego tak je kochałem i 
jednocześnie nienawidziłem... „

Benjamin Alire Sáenz  –  Inne zasady lata

Wakacje zawsze kończą się zbyt szybko… I w zasadzie nie jest 
ważne, czy spędzamy je pracując sezonowo w jednej z nadmorskich 
miejscowości, czy w warsztacie u Rodzica, czy podróżując po świecie, 
czy, najzwyczajniej w domu z bliskimi. One zawsze mijają 
błyskawicznie… W tym roku było podobnie. Całkiem niedawno 
opuszczaliśmy mury szkoły i 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…
1 września zaskoczył nas uroczą aurą, pozwolił wrócić pamięcią do 
lipcowych upałów i beztroskiego czasu, spędzonego najpewniej na 
plaży. Pozwolił słońcu pomalować nasze twarze i tchnął w nas promień 
optymizmu… podarował nam dodatkowy dzień wakacji!

Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbyło się odrobinę później. 
Atmosfera, która towarzyszyła powitaniu w gmachu Mechanika 
wszystkich uczniów, którzy uśmiechnięci pojawili się na uroczystości, 
była jak zwykle niesamowita… Tym bardziej, że w tym roku szkolnym 
jest nas duuuużo więcej niż w ubiegłym! 

Na równie wspaniałe wrażenia liczymy podczas całego roku pracy 
i nauki murach naszej szkoły!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2019/2020



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 
zorganizowanym przy ognisku, spontanicznym konkursie. Inni natomiast 
wybrali bardziej aktywną formę wypoczynku i zacieśniania więzi – brali 
bowiem udział w terenowych zajęciach sportowych.

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, wiedzą oraz talentem 
plastycznym…

Wspaniałej zabawie towarzyszyły pozytywne emocje, szczypta 
zdrowej rywalizacji i co najważniejsze – uśmiechy!!!

TYDZIEŃ ADAPTACYJNY



Nauczyciele i pracownicy administracyjni Mechanika uczestniczyli 
w sztafecie Biegu Charytatywnego. Drużyna w składzie Aneta 
Piekarska, Milena Ginko, ksiądz Łukasz Bikun, ksiądz Krzysztof Karwasz 
i Mateusz Weiland, przebiegła przez godzinę 33 okrążenia – czyli ponad 
13 kilometrów.
 
PKO Bieg Charytatywny to ogólnopolska inicjatywa PKO Banku 
Polskiego, która od pięciu lat odbywa się we wrześniu na stadionach 
lekkoatletycznych w 12 miastach kraju. W imprezie biorą udział 
pięcioosobowe zespoły sztafet, które starają się przebiec po bieżni jak 
największą liczbę okrążeń. Zaangażowanie biegaczy zostaje przeliczone 
na cel charytatywny – wsparcie edukacji pozaszkolnej dzieci z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Środki na ten cel przekazuje Fundacja 
PKO Banku Polskiego.

Marcelina Justek

NAUCZYCIELE O WIELKIM SERCU

Nauczyciele Mechanika wsparli również BIEG CHARYTATYWNY 
DLA MIESZKAŃCÓW DOMU BRATA ALBERTA W SŁUPSKU!!!
7 września Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub 
ventum” wraz z parafią pw. św. Jana Kantego w Słupsku pomagali 
bezdomnym z Domu Brata Alberta w Słupsku.
 
Nasi nauczyciele aktywnie brali udział jako biegacze i wolontariusze.
 
‘’Mechanik’’ w akcji Nauczyciele na Medal.



Jak wszyscy wiedzą byliśmy w Hiszpanii. Jednak nie każdy z was 
może wiedzieć, że wraz z cudownymi opiekunami jakimi są Pani 
Katarzyna Gomoracka, Pani Iwona Chwedczuk-Lesiak, Pani Anna 
Wróblewska oraz Pan Krzysztof Kurzeja, mieliśmy okazję zobaczyć 
kilka innych, równie pięknych miejsc!

Wyruszyliśmy w piątek. Każdy z nas pełen energii i dobrego 
humoru. Wprawdzie Polska pożegnała nas deszczem, jednak wraz ze 
zbliżaniem się do granicy z Niemcami aura ulegała polepszeniu. W 
drodze okazało się, że niestety nie odwiedzimy Paryża jako pierwszego, 
zamiast tego najpierw pojedziemy w góry. Byliśmy bardzo zdziwieni, 
jednak entuzjazm nas nie opuścił. Przez kolejne godziny jechaliśmy 
przez niemieckie autostrady. Wcale nie było nudno! Muzyka, wspólne 
śpiewanie, żarty i pogawędki towarzyszyły nam do późnej nocy. 

Kolejnego dnia obudziliśmy się wśród szwajcarskich gór. Ze 
względu na wczesną porę, jaką była godzina 6, efekt wschodzącego 
słońca był piorunujący. Po krótkim postoju ruszyliśmy w dalszą drogę 
do Chamonix. Gdy dotarliśmy na miejsce ubraliśmy się ciepło -
przygotowaliśmy się na mrozy, których mieliśmy okazję doświadczyć w 
ubiegłym roku. Na szczyty wjechaliśmy kolejką, okazało się, że jest tam 
bardzo ciepło o tej porze. Wszyscy zrzucili z siebie kurtki i 
wypoczywali łapiąc promienie słoneczne. Ku naszemu zaskoczeniu już 
wtedy się opaliliśmy. W końcu zeszliśmy do lodowca, w drodze 
widzieliśmy jak wielki był kiedyś w porównaniu do ostatniego czasu. 
Wnętrze zaś nie było tylko kawałkiem lodu, w środku zobaczyliśmy 
wyrzeźbione okienka, trony, krzesła czy stoły. Byliśmy przy tym 
świadkami topnienia lodowca oraz ‘’atrakcji’’, które się w nim 
znajdowały.

Po dniu zwiedzania Chamonix Mont Blanc ruszyliśmy w drogę, 
dzięki temu następnego poranka znaleźliśmy się w Calelli - tam 
nocowaliśmy. Był to dla nas dzień odpoczynku, rozpakowaliśmy się i 
przygotowaliśmy do wyjścia. Większą część dnia korzystaliśmy z 
morskich kąpieli, graliśmy, a niektórzy ucięli sobie małą - lecz 
regenerującą drzemkę. Tuż przy plaży znajdował się bar, w którym 
wielu z nas miało okazję skosztować lokalnego przysmaku, jakim są 
kalmary. Późnym wieczorem wybraliśmy się na spacer 
najpopularniejszą z ulic miasteczka, zrobiliśmy pierwsze zakupy i 
zwiedziliśmy okoliczną katedrę - byliśmy pod niemałym wrażeniem.

WYCIECZKA DO HISZPANII





Wypoczęliśmy…. Kolejny dzień przywitał nas ciepłem 
i bezchmurnym niebem. Tym razem Montserrat. Wspinaczka w górach 
w tak słoneczny dzień nie jest dla mnie czymś zwykłym, więc widoki 
uważam za niecodzienne. A po drodze ? Przepiękne figury na wzór 
świętych, czy aniołów. Poza tym Opactwo Matki Bożej, niesamowity 
klasztor, który przyciągał tych wierzących i nie tylko. 

W czasie obiadu po raz pierwszy odwiedziliśmy Barcelonę, 
a dokładnie La Ramblę. Tętniące życiem miejsce w trakcie odpoczynku 
dodało nam energii na koniec dnia. 

Wieczorem z okazji urodzin jednego z uczestników wycieczki 
kierownictwo zorganizowało dla nas dyskotekę, tańczyliśmy i 
bawiliśmy się do hitów lata, jak i do tych uważanych za ponadczasowe!





Kolejny dzień - kolejne doświadczenia. Wyruszyliśmy zaraz po 
śniadaniu do przecudownej Tossy de Mar. Przechodząc uliczkami nie 
wiedzieliśmy , w którą stronę patrzeć – architektura, czy sklepy - 
wszystko wokół nas było piękne. Po opuszczeniu blokowisk przywitała 
nas słoneczna plaża, a tuż przy niej La Vila Vella - średniowieczne
miasteczko, które przetrwało lata. Mieliśmy okazję podziwiać 
średniowieczną osadę w pełni jej okazałości.

Następnym punktem naszej podróży była Girona. Tam przewodnik 
rzucił nam wyzwanie, a dokładnie grę terenową. Dobraliśmy się w 
grupy i ruszyliśmy. Celem naszej zabawy było wykonanie wspólnych 
zdjęć w rozpoznawalnych i wyznaczonych miejsc w tej części miasta.
Jednym z takich miejsc była Catedral de Santa María de Gerona, czyli 
w skrócie Katedra w Gironie - to miejsce, które każdy widz Gry o Tron 
zna doskonale!



Następnego poranka wróciliśmy do Barcelony, tym razem 
mieliśmy przyjemność poznać Pana Mariusza - przewodnika, a także 
członka Polonii. Pierwszym etapem wyprawy był punkt widokowy 
stworzony przez Gaudiego. W czasie przechadzki Pan Mariusz 
opowiadał nam historię powstania Barcelony i jej atrakcji. Tego dnia 
mieliśmy niebywałe szczęście, ponieważ przez całą naszą podróż nie 
natknęliśmy się na ani jeden korek.

W połowie dnia odwiedziliśmy Park Guell zaprojektowany 
również przez Gaudiego. Klimat tego miejsca nigdy nie będzie 
zapomniany, przepiękny dźwięk gitary roznosił się z dalekiego miejsca - 
mimo to był tak wyraźny, jakby ktoś grał tuż przy nas. Później 
dotarliśmy przed stadion FC Barcelony, dla wielu był to spektakularny 
moment tej wycieczki. A na koniec… Sagrada Familia. Niestety tylko 
jej zewnętrzna część, która zachwyca monumentalnością i zdobieniami. 
Wrażenie potęguje wiedza o tym, jak długo i jak starannie jest tworzona 
ta właśnie budowla i mimo, że nie skończona cieszy się wielką 
popularnością zwiedzających z całego świata.



Każdy ucieszył się, że kolejne dwa dni spędzimy odpoczywając. 
Plażowanie, pływanie w basenie, granie w siatkówkę, czy wspólne 
pogawędki były naszymi ulubionymi zadaniami. Jednak nawet wtedy 
czekała nas jedna atrakcja poza Calellą – ponownie Barcelona, jednak 
tym razem w nocnej odsłonie. Tym razem stworzone przy okazji 
Wystawy Światowej EXPO Magiczne Fontanny, przepiękne efekty 
świetlne połączone z tryskającą wodą i muzyką tworzyły wyśmienita 
kompozycję, która zapierała dech w piersiach! Jednak w końcu 
nadszedł czas powrotu. Trudno było nam pożegnać się z tak urokliwym 
i ciepłym miejscem, ale wiedzieliśmy, że innego wyjścia nie mamy. 
A więc? Kierunek Paryż!
Z rana urokliwa i ponadczasowa wieża Eiffla, widok z daleka na tę 
budowlę był przepiękny. Oczywiście w drodze na samą wieżę czekała 
nas kontrola. Później dostaliśmy się na górę, ludzi było tam co 
niemiara, nie zważając na tę przeciwność udało nam się zrobić
wiele wspólnych zdjęć, przejść się, wzrokiem chłonąc każdy mijany 
centymetr drogi! Niestety, nie udało nam się zwiedzić, więcej w tym 
czarującym mieście ze względu na demonstrację, w której środku się 
znaleźliśmy. Tak więc ruszyliśmy, w drogę… 
Tym razem już prosto do Polski.

Aleksandra Golańska III sT





idzie jesień
krótsze dni

więcej naszego czasu

będziemy wieczorami siadać obok siebie
pić razem herbatę z malin
marznąć na przystanku

łapać chmury swoich oddechów

będziemy razem chorować na grypę
leczyć serca z samotności

na drutach marzeń robić szaliki

i może będzie szaro
może ponuro

lecz nie obok Ciebie

w Twoich oczach
zawsze będzie wiosna

w Twoim sercu
lipcowy żar

(P.C.)



Bohaterami Carrolla są często ludzie spełnieni zawodowo, znani 
(reżyser, aktor, pisarz). Nie inaczej jest z bohaterem „Poza ciszą” 
Maxem Fischerem – odnoszącym sukcesy autorem komiksów z Los 
Angeles, który przeżył bolesny zawód miłosny. Kiedy więc spotyka 
Lily Aron i jej dziewięcioletniego synka Lincolna, jest ostrożny, choć 
bardzo nimi zaintrygowany. Im dłużej ich zna, tym bardziej jest w nich 
zakochany. A co ważniejsze, tych dwoje wydaje się kochać go równie 
mocno. Jednak kiedy Max angażuje się w ten układ, zaczyna odkrywać 
niewiarygodne sekrety swojej nowej rodziny...
W „Poza ciszą” Carroll wprowadza nas do swojego świata łagodnie- 
trzyma jak dziecko za rękę, które naiwnie wierzy w idylliczny obrazek 
i w piękną miłosną historię. Carroll w tym czasie cicho zamyka za sobą 
drzwi i zaczyna się carrollowska magia, trochę przerażająca, trochę 
niezrozumiała, z której jednak nie sposób się wydostać. Musisz 
doczytać tę historię do końca, by dowiedzieć się, jak zakończy się 
opowieść o splecionych ze sobą losach… by dowiedzieć się, czy każdy 
z bohaterów jest tym, za kogo się podaje…

„Poza ciszą”
Jonathan Carroll



Clifford McBride ( Tommy Lee Jones ) opuścił Ziemię, gdy jego syn 
Roy miał zaledwie 16 lat. Mężczyzna wyruszył w podróż przez 
galaktykę w poszukiwaniu obcych cywilizacji. W okolicach Neptuna 
jego statek niespodziewanie zniknął jednak z radarów. Kilkadziesiąt lat 
później dorosły Roy ( Brad Pitt ) musi podążyć śladami rodzica, aby 
ocalić ludzkość przed zbliżającą się katastrofą. Gwiezdna ekspedycja 
okaże się dla bohatera zarówno wyprawą do jądra ciemności, jak i 
ekstremalną formą terapii pozwalającej przepracować rodzinne traumy, 
sercem utworu jest bowiem niezwykle intymna historia człowieka, na 
którego życiu cieniem kładzie się postać ojca – legendarnego 
astronauty.

„AD ASTRA”
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