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POŻEGNANIE 
25 kwietnia w Zespole Szkół Mechanicznych 

i Logistycznych imienia inż. Tadeusza Tańskiego 

miała miejsce szczególna uroczystość - pożegnanie 

uczniów klas maturalnych. Świadectwa ukończenia 

szkoły średniej odebrało 121abiturientów. 

Tę niepowtarzalną dla młodych ludzi, ich rodziców 

oraz Grona Pedagogicznego uroczystość uświetnili 

zaproszeni goście: partnerzy szkoły, a wśród nich 

pan Wiesław Staniuk, przedstawiciele Centrum 

Kształcenia Praktycznego, Dyrektor Artystyczny 

Słupskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów 

i Orkiestr, dyrygent chóru „Fantazja”, pani Liliana 

Zdolińska oraz Prezes Słupskiego Oddziału PZ-

ChiO, pan Andrzej Machutta. 

 Abiturientów serdecznie pożegnała pani dy-

rektor Barbara Zakrzewska. Życzyła im „samych 

sukcesów podczas egzaminów maturalnych i zawo-

dowych, otrzymania indeksów wymarzonej uczelni, 

a prywatnie – dużo szczęścia, miłości, pieniędzy 

i wspaniałej rodziny”. Prosiła również, żeby każdy 

z obecnych pamiętał o naszej szkole, ponieważ to 

„właśnie pamięć decyduje 

o tym, kim jesteśmy 

w życiu” i zachęciła do 

uczestniczenia za dwa lata 

w obchodach siedemdzie-

sięciolecia „Mechanika”. 

 Uczniów pięciu 

klas żegnali również 

przedstawiciele klas trze-

cich i przedstawiciele 

Samorządu Szkolnego. 

 Kolejnym, bardzo 

podniosłym punktem uro-

czystości, było przekaza-

nie sztandaru szkoły no-

wemu pocztowi i ślubo-

wanie abiturientów.  

Po ślubowaniu wreszcie nastąpił ten moment, na 

który wszyscy czekali, mianowicie ogłoszenie przez 

panią dyrektor Barbarę Zakrzewską, kto otrzymuje 

odznakę Primus Inter Pares. Okazało się, że po raz 

pierwszy w historii szkoły NAJLEPSZYCH 

Z NAJLEPSZYCH jest dwóch. Obaj to uczniowie 

klasy IV c – DAMIAN KATAFIASZ i PATRYK 

SZWAJKOWSKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 
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Po raz pierwszy również wytypowano spośród ab-

solwentów najlepszego sportowca. Okazał się nim 

uczeń klasy IV c, DAWID MAJEWSKI, któremu 

pani dyrektor wręczyła dyplom i nagrodę. 

 

 
 

 

 
W sposób wyjątkowy uhonorowany został ARKA-

DIUSZ OSIŃSKI, uczeń klasy IV b. Z rąk pana 

Andrzeja Machutty i pani Liliany  Zdolińskiej 

otrzymał Brązową Honorową Odznakę Polskiego 

Związku Chórów i Orkiestr oraz nagrody i upo-

minki. 

 
 

 

 Część artystyczna, od której uroczystość się rozpoczęła, została przygotowana przez uczniów klasy 

III l T. Złożyły się na nią zabawne scenki z życia szkoły. Każda klasa maturalna przygotowała również po-

żegnalną prezentację, ukazującą  najważniejsze i najzabawniejsze wydarzenia z czteroletniego pobytu 

w szkole. 

 Uroczystość poprowadzili Karolina Wietrak i Maciej Komisarczuk. Za jej przebieg odpowiedzialne 

były panie: Elżbieta Guzińska, Barbara Ptak, Katarzyna Nazaruk i Iwona Chwedczuk-Lesiak. 
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Oto nasi absolwenci, z których jesteśmy bardzo dumni. 
 

 
 
Uczniowie klasy IV a T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Moniką Szczepkowską. 

 

 

 

 
 

Uczniowie klasy IV b T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawcą, panem Piotrem Grzebieniakiem. 
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Uczniowie klasy IV c T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Justyną Grzebieniak-Lupą. 
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Uczniowie klasy IV l T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Anną Twardowską. 

 

 
  
Uczennice klasy IV u T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Beatą Podobą. 

 

Maciej Komisarczuk 
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ROZMOWA  Z  JANEM TOWARNICKIM 

O ŻYCIU I LITERATURZE 
 

W ramach reali-

zacji projektu współpracy 

ze Związkiem Literatów 

Polskich w Słupsku, 

uczniowie klasy III a T 

rozmawiali ze słupskim 

literatem, panem Janem 

Towarnickim.  

- Muszę się przyznać, że 

zacząłem naukę w roku 

1959 w tej szkole. Przy-

niosłem na potwierdzenie 

dowody – nagrodę książkową z następującym wpi-

sem: „Za sumienną pracę i bardzo dobre wyniki 

w nauce uczniowi pierwszej klasy”. Podpisał dyrek-

tor Michalski. Uczęszczałem do klasy o profilu ko-

lejowym, utworzonej na bazie szkoły metalowej. 

Uczyli nas ci sami nauczyciele, korzystaliśmy także 

z warsztatów szkoły metalowej. Na dalszą moją 

drogę życiową wpływ miał nauczyciel języka pol-

skiego, Leszek Bakuła. Pewnie już o tym wam opo-

wiadał Mirek Kościeński. 

- Czy panowie chodzili do jednej klasy? 

- Nie, nie chodziliśmy. Poezją zajmowałem się od 

najmłodszych lat. Wiersze pisałem w tajemnicy. 

Nikt o tym nie wiedział. Predysponowała mnie do 

tego moja nadwrażliwa natura.  

 Urodziłem się niedaleko Drohobycza. To 

takie miasto na terenie dawnej Galicji, Małopolski 

Wschodniej. Tę drugą nazwę uważam za właściwą. 

Do tego zwrotu też bardzo jest przywiązany wybitny 

dyplomata, profesor nauk politycznych, przewodni-

czący Knesetu, Szymon Weiss. On także pochodzi 

z tamtych stron. Urodził się w Borysławiu, mia-

steczku, w którym wydobywano przed wojną ropę 

naftową. W czasie wojny, w latach 1942 – 1943, 

ukrywał się w piwnicy w tej miejscowości. Dopiero 

gdy wojska sowieckie wyzwoliły tamten teren, 

ujawnił się. Utrzymuję z Szymonem Weissem kon-

takt. Jeden wiersz poświeciłem właśnie jego rodzi-

nie.  

Chodziłem do szkoły ukraińskiej w latach 

1941 – 1959. W ramach repatriacji, w roku 1959, 

wraz z rodzicami wróciłem do kraju. Na zdjęciu 

z tego okresu jestem ja, mój kolega Ukrainiec, 

dziewczyna pochodzenia żydowskiego – widać całą 

plejadę różnych narodowości. Nikt nikomu nie robił 

przykrości z powodu jego pochodzenia. Natomiast 

urzędnicy i ludzie miejscowi zawsze dawali odczuć, 

że to już nie jest Polska, że tu są inne porządki.  

- Jakie są pana pasje czytelnicze? 

- Od młodości fascynowałem się Jackiem Londo-

nem. To doskonały pisarz. Cenię zwłaszcza jego 

powieść pt. „Martin Eden”. Z twórczości Fiodora 

Dostojewskiego bardzo lubię „Idiotę”. Pasjonuje 

mnie książę Myszkin, człowiek, którego cechuje 

wielka inteligencja, ale jednocześnie bezbronność 

i wyjątkowa życzliwość dla ludzi. Bohaterowie 

książek pisarzy rosyjskich (m. in. Iwana Turgienie-

wa i Nikołaja Czernyszewskiego) to najczęściej ide-

alistyczni rewolucjoniści, którzy dążyli do zaprowa-

dzenia nowych porządków poprzez rewolucyjne 

zmiany. Określani byli jako „nowi ludzie”.  

 Swoimi wierszami w 1960 roku trafiłem do 

Leszka Bakuły. Uczył w tej szkole. Był człowiekiem 

wyjątkowym. Wybitnym literatem. Nie wiem, dla-

czego nie jest popularyzowany. Cenię zwłaszcza 

jego trylogię (Biały bór, Czarny bór, Czerwony bór). 

Jego poezja jest doskonała – zawiera głęboki „no-

śnik” metafory, przemyśleń filozoficznych… Był 

człowiekiem bezinteresownym i bardzo wrażliwym 

na potrzeby ludzi. Każdemu przychodził z pomocą. 

Prowadził koła młodych literatów w Słupsku 

i w Koszalinie. Poprosiłem kolegę, żeby dał mu mo-

je wiersze do oceny. Osiemnastoletni chłopak taki 

list otrzymał od Leszka Bakuły: 

Otrzymałem […] pańskie wiersze. Zajęty bardzo, nie 

mogłem wcześniej przesłać Panu uwag, które proszę 

przyjąć jako koleżeńską radę, a nie ocenę znawcy, 

ponieważ i szczupłość materiału, i fakt, że nie jestem 

zawodowym literatem, wykluczają taką ocenę. To, 

co jest pozytywne w wierszach, zawiera się w pełnej 

umiejętności wprowadzania nastroju, bezpretensjo-

nalności, wręcz skromności słów, ale, niestety, nie 

może to decydować o wartości utworów przy istnie-

niu poważnych błędów i uchybień. Myślę, że jest 

Pan nadal pod urokiem dziewiętnastowiecznej po-

ezji, typu Asnyk czy Marii Konopnickiej, którzy byli 

dobrymi poetami w swojej epoce, ale obecnie nie ma 

celu robić gorzej tego, co oni kiedyś już robili lepiej. 

Takie wiersze uprawiane są jeszcze we współczesnej 

poezji rosyjskiej, (Skąd to wzięło się moje poetyzo-

wanie.) oczywiście, jako swego rodzaju epigoństwo 

kulturalne i literackie. Nie mogę, niestety, szukać 

w Pańskich wierszach wyraźnych zależności od po-

etów tradycyjnych, ale, wydaje mi się, taka zależ-

ność istnieje. Poza tym nie ma Pan wiele do powie-
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dzenia. W „Jesiennej refleksji” - nic – poza opisem 

krajobrazu. W „Książce” trochę znanych wszystkim 

banałów. Więcej warte są pozostałe wiersze, ale 

również banalne w treści i nieporadne językowo 

i stylistycznie. Myślę, że nie włada Pan jeszcze po-

prawnym językiem literackim. Najlepszy wiersz, 

„Ostatni Ikar”, można by uznać za przebłysk reflek-

sji zbliżonej do poezji. Trzeba wiele jeszcze nadal 

popracować, no i nie zrażać się krytyką. Łączę ser-

deczne życzenia. Leszek Bakuła”. Ten list dał mi 

„kopa”, zachęcił do przeanalizowania dotychczaso-

wej drogi życiowej. Wprawdzie rada udzielona mi 

była bolesna, ale musiałem się z nią pogodzić 

i przewartościować swoje priorytety, zainteresowa-

nia, sprecyzować cele życiowe, do pewnego stopnia 

zmienić też osobowość. Zdałem sobie sprawę, że 

trzeba skończyć studia i zacząć się solidnie uczyć 

(ukończyłem studium podyplomowe o kierunku 

społeczno-historycznym). Praca nad sobą pozwoliła 

mi stać się prawdziwie wolnym człowiekiem i zaj-

mować się działalnością literacką. List otrzymany 

od Leszka Bakuły wyznaczył moją drogę do literatu-

ry i po latach przyniósł mi ogromną satysfakcję 

w sensie artystycznym, dlatego z sentymentem do 

tego listu ciągle wracam.  

 Jak już mówiłem, urodziłem się niedaleko 

Drohobycza, miasta z wiekową tradycją, znanego, 

ponieważ powstało z nadania króla Władysława 

Jagiełły. Mój dziadek pochodził ze starej polskiej 

rodziny. W roku 1916 przydzielony został do Armii 

Austriackiej. Wrócił z wojny z bolszewikami dopie-

ro w roku 1920 z armią generała Józefa Hallera. 

Mam po nim pamiątkę – kartę poświadczającą de-

mobilizację. Widnieje na niej następująca adnotacja: 

„Jan Towarnicki, 43 Pułk Strzelców Kresowych, 

zdemobilizowany został….”. W tym samym roku 

ożenił się i w 1922r. urodziła się moja mama. Ro-

dzinie często brakowało i chleba, i pracy. Matka 

szkołę podstawową ukończyła na samych piątkach, 

jednak nie kontynuowała nauki, ponieważ nie było 

pieniędzy. Tak trudna sytuacja trwała do roku 1939. 

Państwo było młode, po rozbiorach - na dorobku. 

Nie godzę się z twierdzeniem, że jedynie Ukraińcy 

byli prześladowani i cierpieli z powodu biedy. Nie-

dostatek odczuwały szerokie rzesze społeczeństwa. 

Jeszcze bardziej tragiczne były lata II wojny świa-

towej. Dramatyczne sytuacje dotknęły nie tylko na-

ród żydowski, jak np. profesora Weissa, ale także 

ludność polską. Często nieprzychylne działania były 

i ze strony sąsiadów. To nie zmieniło się po zakoń-

czeniu wojny. Byliśmy we własnym domu, ale nie 

na swojej ziemi. Dotkliwie to odczuwaliśmy, dlate-

go ostatecznie podjęliśmy decyzję o wyjeździe do 

Polski. Po przyjeździe do ojczyzny odbyłem służbę 

wojskową. Przysięgę złożyłem w Bartoszycach. 

Z Bartoszyc trafiłem do Kołobrzegu. Moja kariera 

wojskowa zakończyła się szkołą oficerską. Ukoń-

czyłem również szkołę pedagogiczną. Z zawodu 

byłem nauczycielem, jednak pracowałem przede 

wszystkim jako urzędnik administracji. Zajmowa-

łem się wczasami dla kolejarzy, ośrodkami kolonij-

nymi, domami kultury, a dodatkowo jeszcze uczy-

łem języka rosyjskiego i wiedzy o Polsce i świecie 

współczesnym. W prasie zadebiutowałem w latach 

siedemdziesiątych. Później tomiki poetyckie zaczęły 

się intensywnie pojawiać. Został wydany także zbiór 

opowiadań „Młynarze i kamienie”. Bohaterem jed-

nego z opowiadań jest kierownik warsztatów szkol-

nych waszej szkoły. Jego historia dowodzi, że prze-

życia pozostają w człowieku, a pytania pozostawio-

ne bez odpowiedzi będą nurtować człowieka do 

końca życia. 

- Ile tomików pan wydał? 

- Osiem. W Drohobyczu tworzył doskonały poeta. 

Urodził się w Stryju. Napisał utwór, który mnie za-

inspirował do napisania wiersza pt. „Cyganie”. 

 

Cyganie 

Gdzieś za oknem o stal uderzona 

szyna wydała dźwięk głośny i czysty 

wspomnienie przywołała jak u Wierzyńskiego: 

Gdy polnymi drogami nadjadą wieczorem 

i gawiedź im wybiegnie tłumnie na spotkanie 

niech to będzie pod stryjem albo Samborem 

w świecie tajemniczego etosu: 

Cyganie 

 

Widzę namioty w środku wsi mojej rozwiane 

w marcowe dni na błoniu tuż za ogrodami 

cały obóz wśród ognisk krzyk życia wydaje: 

Cyganie 

 

Topniejące śniegi ciepłem buchają 

do życia budzą zieleń wierzb i pastwisk 

kowadła dźwięk ostry i miły 

pulsująco mitem do mnie wydzwania:  

Cyganie 

 

W pamięci rozkwita głośny płacz dzieci 

po śniegu biegają w krótkich koszulinkach 

kobiet kolorowe suknie na wietrze fruwają 

kapelusze szerokie śniade twarze mężczyzn 

w południe kryją przed żarzącym słońcem: 

Cyganie 

 

Wiele razy tam przychodziłem trącony okrzykiem 

prośbą serdeczną w zapachu spojrzenia Juliety 

w śpiewie Don Juana do Księżyca cichym: 
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Cyganie  

 

Wracam i dziś po te wróżby w moje strony 

zapomniane i bliskie pomiędzy Samborem a Stryjem 

na tęsknotę tamtych odpowiadam krzykiem 

do tego namiotu zaglądam gdzie Boga nie znano 

a słowa tam słodko brzmiały przed laty: 

Cyganie 

 

I rozstać się z nimi nie jestem już w stanie 

Dźwięku kowadła z tamtego obozu zapomnieć nie 

mogę 

Wciąż wołać we śnie nie przestaję do świata: 

Cyganie 

Bardzo lubię ten wiersz.  

- W miniaturze został uchwycony świat, którego już 

nie ma.  

- Dzieciak go widział, w dzieciaku żyje on po dziś 

dzień, dzieciak się zestarzał, ale nadal widzi, jak 

Cyganie wykuwają motyki czy lemiesze, a ich dzie-

ci biegają boso czy słońce, czy mróz. 

- Wspomniał pan, że list Leszka Bakuły zdetermi-

nował pana do pracy nad poprawieniem polszczy-

zny. Jakie są główne cechy pana charakteru? 

- Wrażliwość na słowo, na ludzi - to druga cecha. 

Napisałem wiersz „Żebraczka z podziemnego przej-

ścia”. Jest on poświęcony kobiecie, która odziana 

cała na czarno, w chustce nasuniętej na czoło żebra-

ła w naszym mieście. W utworze tym oddaję tra-

gizm tej postaci, jednocześnie ukazuję ludzką obo-

jętność na nieszczęście drugiego człowieka. Na trze-

cim miejscu bym postawił ciekawość świata. Cel - 

to zdobycie jak największej wiedzy. 

- Jaka jest pana główna wada? 

- Za bardzo ufam ludziom. Na tym wiele razy traci-

łem. Często podejmowałem decyzje pod wpływem 

impulsu, a potem ich żałowałem.  

- O czym pan marzy? Jakie jest pana wyobrażenie 

szczęścia? 

- Życzę wam, żebyście nigdy nie dusili w sobie ma-

rzeń, ponieważ to jest siła napędowa do osiągania 

celów, do wzrastania, do bycia człowiekiem wol-

nym, do układania sobie życia. Marzenia zawsze we 

mnie tkwiły. Pierwsze marzenie – zaistnieć w litera-

turze, drugie – nosić mundur wojskowy. Zdawałem 

do kilku szkół oficerskich. We Wrocławiu w czasie 

badań lekarskich wzrosło mi ciśnienie. Odrzucono 

moją kandydaturę. Podobnie było w Poznaniu. Ma-

rzenie to zrealizowałem później. Nie ukończyłem 

szkoły zawodowej. Po drugiej klasie zabrano mnie 

do wojska. Tam skończyłem szkołę podoficerską, 

kursy oficerskie i w końcu zostałem oficerem 

w stopniu porucznika rezerwy. Kolejne moje marze-

nie również się spełniło. Mam szczęśliwą rodzinę. 

Cieszę się wnukami. Szczęście to szczęśliwe życie 

rodzinne i wolność. Jestem otwarty na ludzi, staram 

się być życzliwy, na ile sytuacja życiowa mi na to 

pozwala.  Doświadczenie życiowe mnie nauczyło, 

żeby oceniać, analizować, wyciągać wnioski, a do-

piero później podejmować działanie. 

- Jakie jest pana hobby? 

- Zachęcam was, żebyście zbierali rodzinne pamiąt-

ki. Dzięki nim będziecie mieli świadomość tradycji 

rodzinnych, a jednocześnie tradycji naszego pań-

stwa. Ojczyznę należy szanować i bronić jej. Mamy 

nie tylko prawa jako obywatele, ale również obo-

wiązki. Nie przechodźcie również obojętnie obok 

monet i znaczków pocztowych. Należy nie tylko 

mieć określone zainteresowania, ale i zdobywać 

wiedzę w zakresie np. filatelistyki czy numizmatyki.  

- Jak wygląda pana codzienne życie? 

- Jestem człowiekiem wyczulonym na przyrodę. 

Należałem do towarzystwa ochrony ptaków. Wiele 

moich utworów poetyckich opisuje przyrodę. Czło-

wiek jest połączony z naturą, z niej czerpie energię 

życiową. Takie przeświadczenie można odnaleźć 

w moim tomiku poetyckim pt. „Kamienie”, który 

jest wyrazem fascynacji kamieniami.  

- Jakie błędy pan najłatwiej wybacza? 

- Funkcjonuje u nas taki banał, że wszystko należy 

wybaczać. Osobowość człowieka jest tak skonstru-

owana, że w naszej świadomości, w naszym umyśle 

zapisują się wszystkie krzywdy i zawsze wracają, 

mimo że pragniemy przebaczać, wyrzucić zło, za-

pomnieć o nim. Przykładem może posłużyć nasza 

bytność na Wschodzie, gdzie w pewnym sensie na-

sza nacja doznała krzywd. Czasy się zmieniają. 

Chcemy budować lepszy świat, a tego nie dokona-

my, jeżeli będziemy pamiętać o krzywdach. Nieraz 

te krzywdy mogą być urojone czy przesadzone – 

lepiej o nich zapomnieć, ale mieć ich świadomość. 

- Proszę o dokończenie zdania: Kiedy kłamię...? 

- Kłamię wtedy, kiedy wiem, że może to dać dru-

giemu człowiekowi jakieś dobro. Skłamałbym też, 

żeby komuś nie zrobić przykrości, żeby odwieść od 

wikłania się w problemy. 

- Czy ma pan może jakieś ulubione słowo? 

- Od szesnastego roku życia miałem zamiłowanie do 

zapisywania w zeszycie każdego nowego słówka. 

Tych zeszytów zebrało się kilka. Przywiązywanie 

wagi do słów przy pisaniu czegokolwiek jest nie-

zbędne. Umiłowanie do słowa tkwi we mnie. Ciągle 

poszukuję nowych wyrazów. W moich opowiada-

niach znajduje się kilka nazwisk, które zanotowałem 

gdzieś na dworcach. Różne zdania, frazy, hasła zapi-

sywałem przy każdej okazji. 

- Pana ulubione przekleństwo? 
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- Mam całkowicie negatywny stosunek do wulgary-

zmów i przekleństw. Rażą mnie one. Chociaż z dru-

giej strony lubię twórczość „poetów przeklętych”. 

„Poeci przeklęci” to ci, którzy wychodzili poza 

przyjęte kanony. Wiedli życie „na luzie”. Lekko-

myślnie podchodzili do życia, ale twórcami byli 

wybitnymi. Stachura, Bursa, Malczewski, Poświa-

towska – najczęściej życie kończyli samobójstwem. 

W ich poezji jest bardzo dużo wulgaryzmów, ale to 

też poezja „nośna’, awangardowa, bardzo ciekawa. 

- Jeśli niebo istnieje, co chciałby pan usłyszeć od 

Boga u bram raju? 

- Różne miałem „zakręty” w życiu. Od religii od-

chodziłem, do religii wróciłem na kolanach. Wyni-

kało to z mojej fascynacji życiem. Chciałbym, żeby 

te słowa brzmiały: „Jesteś w domu, moje dziecko”. 

- Dziękujemy. Rozmowa z panem była dla nas bar-

dzo interesująca. 

    Krzysztof Hańczyk

 

Organizowany od siedmiu lat w naszej szko-

le Międzyszkolny Konkurs Poetycki, adresowany do 

uczniów słupskich szkół ponadgimnazjalnych, cie-

szy się coraz większą popularnością. W tym roku 

szkolnym swoje utwory nadesłali uczniowie nastę-

pujących szkół: II LO w Słupsku, ZSE i T w Słup-

sku, ZST w Słupsku, ZSOiT w Ustce. Jury wybrało 

najlepsze wiersze spośród trzydziestu nadesłanych 

utworów. Z tym trudnym zadaniem zmierzyli się: 

poeci - Daniel Odija, Wiesław Stanisław Ciesiel-

ski i Katarzyna Nazaruk oraz przedstawiciel Sto-

warzyszenia Edukacyjnego „Wolumin” w Słupsku 

i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku 

- p. Jolanta Betkowska, przyznając następujące 

miejsca: 

I miejsce - Marcin Wójcik - pseudonim „Słonik”  

(ZST w Słupsku), 

II miejsce - Małgorzata Rządkowska - pseudonim 

„Robak” (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w Słupsku), 

III miejsce - Milena Nadrowska - pseudonim „Ad-

riana Eden” (ZSO i T w Ustce). 

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów 

odbyła się 15 kwietnia. Uczestniczyli w niej laureaci 

wraz z opiekunami, przedstawiciele instytucji patro-

nujących konkursowi: PBW w Słupsku, MBP 

w Słupsku, asystent senatora RP Kazimierza Kleiny 

- Kamil Bierka, członkowie jury, m. in. popularny 

słupski pisarz Daniel Odija, uczniowie klasy I l T 

i III b T. 

Zaproszeni goście oraz uczniowie wysłuchali 

recytacji najlepszych utworów młodych poetów 

i piosenek w wykonaniu Marty Wachnik i Kuby 

Mielczarka.  

 Uczniowie, którzy redagują szkolna gazetę, 

poprosili laureatów o rozmowę. Marcin Wójcik, 

zapytany o plany na przyszłość, powiedział: Na 

pewno będę pisał dalej. Lubię pisać wiersze, 

ponieważ nie muszę trzymać się jakiegoś 

wytyczonego schematu. Piszę to, o czym myślę, co 

uważam za stosowne. Piszę tak, jak mi się podoba. 

Małgorzata Rządkowska, uczennica klasy 

maturalnej, zamierza studiować w Gdańsku. O sobie 

powiedziała: Lubię pisać. Chciałabym wydawać 

swoje tomiki. Piszę dramaty, nie tylko wiersze. Gdy 
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piszę dramaty, to są one długie i rymowane, co jest 

dość nietypowe, dlatego chyba, gdy napisałam 

sztukę teatralną na konkurs, nie  przyjęli jej. Trzecia 

rozmówczyni, Milena Nadrowska, interesuje się 

poezją, prozą, lubi też pisać wiersze i opowiadania. 

Zapytana, od kiedy pisze, zwierzyła się: Gdy byłam 

młodsza, ciągle „gadałam”, nie mogłam się 

powstrzymać od mówienia, aż w końcu wpadłam na 

pomysł, że zacznę to zapisywać. Swoje 

postanowienie zrealizowałam pod koniec szkoły 

podstawowej. Po pewnym czasie moje wiersze 

zaczęłam wysyłać na konkursy. Gdy okazało się, że 

wygrywam nagrody i zajmuję jakieś miejsca, 

zaczęłam pisać na poważnie. Mam szerokie 

zainteresowania - śpiewam, jeżdżę na łyżwach 

i gram w kosza. Rozrywką dla mnie jest czytanie 

kryminałów. Filmy historyczne i seriale pomagają 

mi pisać. W przyszłości chciałabym pracować 

w bibliotece. Oczywiście, chciałabym pisać dalej, 

ale wiem, że tylko z tego ciężko jest się utrzymać. 

Nie chcę rezygnować z tworzenia poezji. Będę 

szukać możliwości pokazania jej, będę brać udział 

w konkursach poetyckich. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie 

dziękujemy i gratulujemy. Naszych czytelników 

zachęcamy do brania udziału w Międzyszkolnym 

Konkursie Poetyckim, organizowanym w naszej 

szkole przez panią Katarzynę Nazaruk. 

 

  Mateusz Czekaj, Wilhelm Kania

 

 

 

 

 

 

Dnia 21marca 2014 roku uczniowie naszej szkoły, 

zgodnie z tradycją Mechanika, przygoto-

wali swój sposób przywitania wiosny. 

Dzień ten powszechnie traktowany jest 

jako dzień wagarowicza, lecz nasi ucznio-

wie z powodu atrakcji, jakie zostały przy-

gotowane w szkole, nawet nie zdążyli po-

myśleć o ucieczce. Od samego rana krząta-

li się w murach naszej szkoły. Jedni poma-

gali w noszeniu krzeseł, drudzy przebierali 

się i malowali w zwariowane „kocie” ma-

kijaże, inni chodzili w strojach strażackich, 

a jeszcze inni przyglądali się z zaciekawie-

niem tym „wielkim” przygotowaniom. 

 Klasa III u T z okazji nadejścia 

wiosny przedstawiła fragment znanych na 

całym świecie „Kotów”. Uczniowie wyszli 

na scenę w kocich strojach, z doczepiany-

mi ogonami i uszami. Na ich twarzach 

były namalowane wąsy, cętki i kocie 

pyszczki. Dziewczęta się napracowały, ale 

efekty ich pracy przypadły oglądającym do 

gustów. Potwierdziły to gromkie owacje. 
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 Tego dnia odbył się także finał konkursu 

„Mechanik wczoraj i dziś”. Uczniowie, którzy oka-

zali się najlepsi w pierwszym etapie konkursu (pi-

semnym), mieli okazję popisać się w praktyce. Za-

dania polegały między innymi na ułożeniu kartoni-

ków różnej wielkości w jeden duży tak, aby się 

zmieściły. Następną „misją” było uczesanie 

w 4 minuty dowolnej fryzury modelkom. Efekty 

w większości były znakomite. Z kolejną konkuren-

cją - turlaniem opony po wyznaczonym szlaku - 

uczestnicy konkursu również świetnie sobie poradzi-

li. Najlepszym znawcą Mechanika okazał się Kry-

stian Tocha z klasy I l T. 

 Następną atrakcją dnia było rozdanie Tadzi-

ków 2014, tzn. wręczenie nagród uczniowskich na-

uczycielom. Rozdanie Tadzików przeplatane było 

inscenizacjami „Bajek dla potłuczonych”. Widowi-

sko przygotowały klasy I l T, II l T i III l T. Gra ak-

torska była fenomenalna. Aktorzy pokazali bajki 

w sposób, który wywołał uśmiech na twarzach wi-

dzów. Zabawne kreacje Jasia, dziewczynki z zapał-

kami i jej taty, błędnego rycerza z reklamówką Kau-

flandu zaszyły się nam 

głęboko w pamięci. 

 Obchodziliśmy 

również Dzień Przedmio-

tów Zawodowych. Pomi-

mo domeny zawodów mę-

skich, poznawaniu tajni-

ków dziedzin obcych od-

dali się uczniowie obojga 

płci. Każdy mógł poczuć 

się jak np. lakiernik, stra-

żak czy blacharz, przymie-

rzając ich stroje zawodowe, będące środkami ochro-

ny indywidualnej. Dodatkową zachętą była możli-

wość opatrzenia rany czy wykonania jednej z ła-

twiejszych prac lakiernika lub blacharza. Klasy 

przygotowały prezentacje i zagadki doty-

czące ich zawodu. Łatwe do zapamiętania 

okazały się zasady BHP, przedstawione 

w postaci zabawnych obrazków. 

 Klasa IV u T pod kierunkiem pani 

Małgorzaty Mularczyk przygotowała po-

kaz  fryzur ślubnych. Każda z dziewczyn 

z idealnie dopasowanym makijażem, 

w eleganckich sukniach i z uśmiechem na 

twarzy prezentowała stylowe upięcia, fry-

zury o różnorodnych konstrukcjach. „Pra-

wie już fryzjerki” wykonały inspiracje 
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ślubne własnoręcznie. Podczas pokazu odczytane 

zostały wskazówki, które gwarantują udany ślub, 

jeżeli ktoś wierzy w przesądy ;). Ten cudowny po-

kaz na pewno przypadł każdemu do gustu, a po 

dziewczynach, ponieważ już odchodzą ze szkoły, 

zostaną miłe wspomnienia.  

 Tego dnia odbył się jeszcze jeden konkurs, 

lecz tym razem poza szkołą. Był to konkurs na naj-

lepszego kierowcę wózka widłowego. Zadania, wy-

magające pokazania dużych umiejętności, kierowcy 

musieli wykonać z ogromną precyzją. Wskazówek 

udzielał pan Piotr Grzebieniak. 

 Dzień wagarowicza w Mechaniku był bardzo 

bogaty w atrakcje. Pozostały po nim miłe wspo-

mnienia, jednocześnie zrodziła się ciekawość, co 

będzie się działo w naszej szkole za rok pierwszego 

dnia wiosny. 

Monika Lehmann I u T 

 

 

 

ZAJĘCIA W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU 

DROGOWEGO 
Każdego dnia słyszymy o kolejnych wypad-

kach drogowych. Z danych Komendy Głównej Poli-

cji wynika, że w samym tylko roku 2013 na polskich 

drogach doszło do przeszło 35 tysięcy wypadków, 

w których zginęło ponad 3 tysiące osób, a ponad 43 

tysiące zostało rannych [źródło: 

http://www.tvn24.pl]. Ten tragiczny bilans powodu-

je, że doceniamy możliwość uczestniczenia uczniów 

klas trzecich i czwartych ZSMiL (często będących 

świeżo upieczonymi kierowcami) w zajęciach zor-

ganizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego, poświęconych bezpieczeństwu na dro-

gach. 

http://www.tvn24.pl/
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Zajęcia spotkały się z ogromnym zaintere-

sowaniem młodzieży. Uczniowie wzięli udział 

w pogadance na temat znaków drogowych. Obejrze-

li filmy przestrzegające przed najczęstszymi przy-

czynami wypadków drogowych: prowadzeniem 

pojazdu pod wpływem środków odurzających, nad-

mierną prędkością, jazdą bez zapiętych pasów bez-

pieczeństwa, przewożeniem dzieci bez odpowied-

nich fotelików itd. Następnie mogli doświadczyć, 

jaką ochronę stanowią pasy bezpieczeństwa w chwi-

li zderzenia lub nagłego hamowania. Natomiast 

dzięki alkogoglom mieli możliwość przekonać się, 

jaką zdolność widzenia oraz kierowania pojazdem 

posiadają kierowcy, którzy są pod wpływem alkoho-

lu. 

Korzystając z okazji, apelujemy: Drodzy 

Młodzi Kierowcy Mechanika – cieszcie się przy-

jemnością jazdy, szanując życie! 

     M. Sz. 

 

 

 

KĄCIK WYCZESANYCH 
 

W sezonie wiosennym modne jest wprowadzenie kilku jaśniejszych refleksów do ciemnych włosów tak, by 

wyglądały jak rozświetlone słońcem.  Modny jest nadal bob we wszelkich odmianach i wariantach. Mogą 

się również cieszyć zwolennicy loków - nadal są na topie, choć trochę inne niż dotychczas. Jeśli loki - to 

lekka, naturalna trwała, nie w rodzaju "Mokrej Włoszki". Ważna jest naturalność fryzury. 

Karolina Jachman 
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Niech czas Wielkanocy 

utrzyma nasze marzenia w mocy, 

a wszystkie nasze życzenia 

aby okazały się do spełnienia. 

Aby nie zabrakło nam 

wzajemnej życzliwości. 

Abyśmy przez życie kroczyli 

w ludzkiej godności, 

a symbol Boskiego Odrodzenia niech będzie dla nas  

- celem do spełnienia. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


