
Gazetka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Jubileusz 

siedemdziesięciolecia „Mechanika” 
 

3 czerwca odbyła się 

uroczystość z okazji siedemdziesiątych 

„urodzin” naszej szkoły, do której 

przygotowania trwały od początku 

roku szkolnego 2015/2016.Ten 

wyjątkowy dzień rozpoczął się Mszą 

świętą w kościele pw. NMP.  
Pierwsi goście w szkole zaczęli 

pojawiać się około godziny dziesiątej. 

W progach szkoły witali ich uczniowie 

klasy II b T i ich wychowawczyni pani 

Monika Szczepkowska.  

Uroczystość jubileuszową 

przygotowano na nowej sali 

 
Rok 2015/2016 

 numer 5 
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gimnastycznej. Poprowadzili ją p. Agata Muraszko i p. Andrzej Lichodziejewski. 

Miłą niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych stał się minirecital  p. Leszka 

Kułakowskiego, absolwenta naszej szkoły.  Jest on 

kompozytorem ponad 150 utworów jazzowych, 

pianistą, teoretykiem muzyki, pedagogiem,  

kierownikiem i założycielem kierunku „Jazz i 

muzyka estradowa”, prof. zw. dr hab.  Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

Fascynacja muzyką i osobowością Krzysztofa 

Komedy inspiruje go do organizacji Komeda Jazz 

Festival w Słupsku i Gdańsku.  

Po występie kompozytora mieliśmy 

przyjemność wysłuchania piosenki napisanej 

i „zrapowanej” przez dwóch uczniów klasy III f Z 

Adama Malca i Adama Rubaja. 

 

 

Następny punkt uroczystości zobrazował  długą historię naszej placówki 

i jednocześnie podkreślił jej rangę. Uczniowie, po komendzie wydanej przez p. wicedyrektora 

Leszka Forysiaka, wnosili kolejne sztandary. Prowadzący zapoznawali zebranych 

z okolicznościami ich ufundowania.  Odśpiewanie hymnu państwowego wzmocniło 

podniosły charakter wydarzenia. 

 

 

 

SZTANDAR I   

 

Napis na sztandarze: Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Janka Krasickiego 

w Słupsku. 

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.12.1969 r. Nr SZ 2-0141-200/69 nadano 

Technikum Mechanicznemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej imię Janka Krasickiego. Zarządzenie 

obowiązywało od dnia 01.01.1970 r.. W tym samym roku Komitet Rodzicielski ufundował sztandar szkoły. 

Oficjalne uroczystości nadania szkole imienia i przekazania sztandaru odbyły się 09.03.1970 r. w XXV Rocznicę 

Powrotu Ziemi Słupskiej do Macierzy. Obowiązki dyrektora pełnił wówczas inż. Stefan Piwoński. 

Patron Szkoły był działaczem komunistycznym. Należy podkreślić, że wiedza na temat tej postaci w latach 

sześćdziesiątych nie była pełna. W okresie PRL-u wokół jego postaci wykreowano legendę - stał się symbolem 

patriotyzmu i bezinteresownej walki młodego pokolenia o socjalizm. Po przemianach ustrojowych w Polsce 

sztandar z jego imieniem przestano eksponować na uroczystościach państwowych i szkolnych. 

 

SZTANDAR II    

 

Napis na sztandarze: Zespół Szkół Mechanicznych w Słupsku. 

Drugi z kolei sztandar pojawił się, gdy szkoła 1IX 1976 r. zmieniła nazwę na: Zespół Szkół Mechanicznych. 

Dyrektorem był wówczas Stanisław Mulawa. 

 

SZTANDAR III    

 

Napis na sztandarze: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku 

Od 1 IX 2003 r. obowiązywała nazwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. 

Trzecia zmiana nazwy szkoły wiązała się również ze zmianą płata sztandaru, a przede wszystkim z nadaniem 11 

marca 2006 r. szkole imienia Tadeusza Tańskiego. Nowy patron był  m. in. 

konstruowaniem silników lotniczych. W 1916 roku zbudował dwunastocylindrowy silnik o mocy 520 KM, 

a dwa lata później silnik gwiazdowy do napędu lekkich samolotów.  

W 1920 roku skonstruował pierwszy polski samochód pancerny, Ford FT-B. Samochody te wzięły udział 

w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie, od 1922 roku, konstruował pierwsze samochody całkowicie polskiej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Komeda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Komeda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Komeda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84_mechaniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_FT-B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d
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konstrukcji, np. CWS T-1, T-4 (T-2) i inne w Centralnych Warsztatach Samochodowych, charakteryzujące się 

nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technicznymi. 

Był wynalazcą-wizjonerem, miał dar do tworzenia nowych konstrukcji. Były to konstrukcje proste, jednakże 

celowe, a przez to niezawodne i łatwe w konserwacji i naprawie. Mało było dziedzin techniki, w których inż. 

Tadeusz Tański nie miał swoich wizji, pomysłów, koncepcji, rozwiązań, a nawet patentów. 

Po klęsce w wojnie obronnej zaangażował się w działalność konspiracyjną. 3 lipca 1940 roku został aresztowany 

przez Niemców  i wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie został 

zamordowany (nie chciał współpracować z Niemcami) w dniu 23 marca 1941 roku. 

Nadanie szkole imienia Tadeusza Tańskiego było jednym z najważniejszych wydarzeń w czasie pełnienia 

funkcji dyrektora przez pana mgr inż. Tadeusza Pacholczyka.  

 

SZTANDAR IV 

 

Napis na sztandarze: Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku 

Obecny wygląd płata sztandaru  wynika ze zmiany nazwy szkoły, która nastąpiła 1 IX 2013 r., w czasie 

pełnienia funkcji dyrektora przez panią mgr Barbarę Zakrzewską. 

 

 

 

Po krótkim wystąpieniu p. dyrektor Barbara Zakrzewska powitała najpierw 

p. dyrektora Zygmunta Kowalskiego, który kierował szkołą w latach 1982 – 1991, następnie, 

wspólnie z panem dyrektorem Zbigniewem Szymańskim i p. dyrektorem Tadeuszem 

Pacholczykiem, witała pozostałych zaproszonych gości. Byli wśród nich przedstawiciele 

władz miasta z p. wiceprezydent Krystyną Danielecką-Wojewódzką na czele, przedstawiciele 

słupskich szkół, zakładów pracy i placówek, z którymi szkoła współpracuje, emeryci, 

nauczyciele, absolwenci i uczniowie.  

Jubileusz siedemdziesięciolecia szkoły to uroczystość radosna. Udowodnili to swoimi 

występami uczniowie, którzy przygotowali montaż słowno-wokalno-taneczny. Jego ideą było 

powiązanie wydarzeń z historii szkoły ze zmianami, jakie w tym czasie zachodziły na 

świecie, oczywiście przede wszystkim w zakresie muzyki. Dynamiczne i stojące na wysokim 

poziomie przedstawienie bardzo się wszystkim podobało. 

Na zakończenie głos zabrali p. wiceprezydent Krystyna Danielecka-Wojewódzka 

i zaproszeni goście. Na ręce pani dyrektor Barbary Zakrzewskiej złożyli oni dla Szkoły 

życzenia i upominki. Największą niespodziankę zrobił nauczycielom, uczniom i sympatykom 

„Mechanika” Tomasz Iwan, który uczęszczał do naszej szkoły w latach 1986- 1991. Wyraził 

on żal z powodu tego, że nie mógł osobiście uczestniczyć w  jubileuszu szkoły i przesłał 

życzenia, do których dołączyli się również piłkarze Robert Lewandowski, Sławomir Peszko 

i Wojciech Szczęsny. 
 Uczestników uroczystości zaproszono na bankiet oraz zachęcono do oglądania 

eksponatów Muzeum Techniki Rolniczej i Motoryzacji  oraz kolekcji motocykli absolwenta 

Technikum Mechanicznego Janusza Starosielskiego. 

Zaproszeni goście chętnie zwiedzali szkołę. W tym uroczystym dniu zadbano 

o odświętny wystrój sal. Na przykład w Izbie Pamięci przygotowano wystawę kronik i innych 

materiałów archiwalnych. Odwiedzający salę absolwenci byli bardzo zainteresowani 

przygotowanym dla nich materiałem. Wspólnie z kolegami ze szkolnej ławy wspominali dni 

spędzone w murach „Mechanika”. Wspomnieniom nie było końca. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/CWS_T-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/CWS_T-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralne_Warsztaty_Samochodowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy_(nar%C3%B3d)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_1933%E2%80%931945
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
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 Uroczystość siedemdziesięciolecia szkoły okazała się wydarzeniem bardzo 

interesującym. Odnotowały ją wszystkie lokalne media. Dziękujemy i gratulujemy jej 

organizatorom.  

Bartosz Tewiel 

 

 

 

POŻEGNANIE 
 

24 czerwca w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych imienia inż. Tadeusza 

Tańskiego pożegnano uczniów trzech klas zawodowych. Uroczystość uświetnili swoją 

obecnością zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie młodszych 

klas. 

Absolwentów serdecznie pożegnała pani dyrektor Barbara Zakrzewska. Życzyła im 

sukcesów i pomyślności w dalszym życiu. Prosiła również, żeby każdy z obecnych pamiętał 

o naszej szkole.  

Ślubowanie uczniów poprowadził pan Andrzej Lichodziejewski. 

 

Po ślubowaniu wreszcie nastąpił moment, na który wszyscy 

czekali, mianowicie ogłoszenie przez panią dyrektor Barbarę 

Zakrzewską, kto otrzymuje odznakę Primus Inter Pares. W tym roku 

szkolnym NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH został Kamil Horuń, 

który był uczniem klasy III m Z.  

 

 

Również wielu innych uczniów otrzymało nagrody i wyróżnienia, 

a wszyscy świadectwa ukończenia szkoły. 
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Uczniowie klasy III m z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawcą, panem Andrzejem 

Lichodziejewskim. 

 

 
 

Uczniowie klasy III e z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawcą, panem Dariuszem Warmbierem. 

 

 

 
 

Uczniowie klasy III f z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawcą, panem Wacławem 

Stelmachowiczem. 
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W czasie uroczystości pożegnano również odchodzącego na emeryturą, bardzo 

lubianego przez uczniów i cenionego przez rodziców i współpracowników, pana 

wicedyrektora Leszka Forysiaka. 
 

 

 

 

 

Pomorska 
Wiosna Literacka 

 

Pomorska Wiosna Literacka jest cyklem spotkań autorskich, kierowanych do dzieci, 

młodzieży, nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców Słupska i regionu. Od ponad 

dwudziestu lat, wpisana do kanonu imprez kulturalnych odbywających się w naszym 

regionie, aktywnie promuje czytelnictwo i piękną wartościową literaturę. 

 

 17 maja bieżącego roku w Teatrze Rondo 

odbyła się uroczysta inauguracja XXIII Pomorskiej 

Wiosny Literackiej, w której wzięli udział 

uczniowie klasy II b T wraz z wychowawczynią, 

panią Anną Twardowską oraz bibliotekarką, panią 

Anną Woś. Uroczystą galę poprowadził dziennikarz 

i felietonista pan Michał Ogórek. Na spotkanie 

zostali zaproszeni : 

 autor wierszy dla dzieci Paweł Beręsewicz, 

 poeta Jerzy Fryckowski, 

 pisarka Barbara Kosmowska, 

 autor bajek terapeutycznych dla dzieci Paweł Maj, 

 baśniopisarka Jolanta Nitkowska-Węglarz, 

 pisarz Daniel Odija, 

 pisarz dla dzieci Marcin Pałasz, 

 baśniopisarka Wioletta Piasecka, 

 autor utworów dla dzieci i młodzieży Tomasz Trojanowski.  

 Inauguracja rozpoczęła się występem muzycznym studentki Akademii Pomorskiej, 

która wprowadziła swoim śpiewem bardzo refleksyjny nastrój. Następnie zaproszeni goście 

opowiadali o sobie, m.in. czym się zajmują 

i do kogo kierowane są ich utwory. Podczas 

ich przemówień, prowadzący uroczystą galę, 

Michał Ogórek czytał fragmenty książki 

sugerujące, jak należy czytać książki. Każdy 

z gości odwoływał się do przeczytanych 

fragmentów oraz wyrażał swoją opinie na 

temat, o którym była mowa w utworze. Gdy 

przyszła kolej na zaprezentowanie się kobiet, 

prowadzący zapoznawał je z tym, jak należy 
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pisać utwór, m.in. jak należy ułożyć nogi, gdzie powinny znajdować się łokcie, nadgarstki, 

przedmioty do pisania, jak blisko biurka należy siedzieć, kiedy pracują tylko opuszki palców 

przy pisaniu, a kiedy całe palce. Pani Wioletta Piasecka postanowiła rozbawić publiczność 

zagadkami sportowymi. Oficjalna uroczystość zakończyła się ponownym występem studentki 

Akademii Pomorskiej. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na mały poczęstunek, podczas 

którego każdy mógł osobiście porozmawiać z pisarzami.  

 Uczniowie byli bardzo zadowoleni z  możliwości uczestniczenia w inauguracji, 

ponieważ rzadko mają okazję spotkać jednocześnie tak wiele znanych osobistości i mieć 

z nimi bezpośredni kontakt. 

 

Adrian Winiarczyk 

 

 

 

Wybory 
do Młodzieżowej Rady Miasta 

 

 

 

Dnia 15 czerwca 2016 roku odbyły się 

wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. 

Zgłosiło się czterech kandydatów: 

Dominik Kozak z klasy II b T oraz trzech 

uczniów z klasy III l T – Łukasz Łuciów, 

Mateusz Piechulski i Aleksander Powierża. 

Ponieważ dla naszej szkoły przeznaczone 

są trzy mandaty, więc w wyniku wyborów, 

które koordynowali w szkole pani Anna 

Twardowska i pan Tomasz Szumiło, do 

Młodzieżowej Rady Miasta dostali się: 

Dominik Kozak, Łukasz Łuciów i Mateusz 

Piechulsk

 

 

 
Dominik Kozak 

 

 
Łukasz Łuciów 
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Mateusz Piechulski 

 

 
Aleksander Powierża 

 

 

 

SŁUPSKA KONFERENCJA 

POPULARNONAUKOWA 
 

                                                    

 Dnia 2 czerwca 2016 roku 

czterech uczniów klasy I cT 

(Kornel Głogowski, Marcin 

Kalinowski, Janusz Pierzchalski 

i Kamil Woźnicki) wraz 

z nauczycielką matematyki, panią 

Moniką Szczepkowską, udało się 

do Akademii Pomorskiej, aby 

wziąć udział w II Słupskiej 

Konferencji Popularnonaukowej 

Dla Wszystkich Entuzjastów 

Matematyki. 

  

Wygłosiliśmy wykład na temat: ”Jednostki miary i narzędzia miernicze dawniej i dziś”. 

Swoją prezentację rozpoczęliśmy fragmentem filmu „Sami swoi” (sceną zaorania pola przez 

Kargula). Następnie omówiliśmy dawne jednostki miar używane w starożytności oraz w 

dawnej Polsce i nowoczesne narzędzia pomiarowe. Między innymi zaprezentowaliśmy, 

w jaki sposób można wykorzystać odpowiednio zaprogramowanego robota Lego do 

dokonywania pomiarów. Przy konstrukcji robota korzystaliśmy z pomocy pani Olgi 

Węgierskiej.. Przedstawiliśmy kilka ciekawostek dotyczących miar i interesujące zadania 

z nimi związane. Urządziliśmy nawet mały konkurs dla publiczności. Ponieważ nasza szkoła 

obchodzi w tym roku szkolnym jubileusz siedemdziesięciolecia istnienia, postanowiliśmy 

wspomnieć o nim przy okazji naszego wystąpienia. Opowiedzieliśmy o wymiarach naszej 

szkoły wyrażonych w metrach oraz dawniej używanych jednostkach miary. 

 

Janusz Pierzchalski, klasa I cT 


