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Święto patrona szkoły 

 Zgodnie z tradycją naszej szkoły, co 
roku w pierwszy dzień wiosny obchodzimy 
święto patrona naszej szkoły - Tadeusza Tań-
skiego. Tego dnia wręczane są również Tadzi-
ki – nagrody przyznawane nauczycielom 
przez uczniów w różnych kategoriach. W ro-
ku bieżącym termin uroczystości został prze-
sunięty na dzień 1 kwietnia. 
 Tegoroczną uroczystość rozpoczęła 
śpiewem uczennica klasy IV u T Sabina Ja-
rosz. Następnie odbył się finał konkursu 
o inżynierze Tadeuszu Tańskim, który w roku 
1916 skonstruował największy wówczas na 
świecie lotniczy silnik 12-cylindrowy o mocy 
520 KM, a także samochód osobowy CWS 
T - 1. Uczniowie, którzy dotarli do finału, 
musieli wykazać się zdolnościami zręczno-
ściowymi. 

 
 Z kolei miał miejsce pokaz mody 
przygotowany przez uczennice klasy II u T 
wraz z wychowawczynią, panią Dorotą Pie-
gat-Hedeszyńską oraz nauczycielką zawodu, 
panią Beatą Podobą. Każda z uczennic wła-
snoręcznie przygotowała swój strój. Stroje 
wykonane były m.in. z: bibuły, krepiny, kart 
do gry, foliowych worków, gazet, stelaży 

z drutów oraz płyt CD. 
Na zakończenie pokazu 
uczennice wykonały 
przepiękny układ tanecz-
ny. 
 Następnym punk-
tem programu było wrę-
czenie nauczycielom 
Tadzików.  
Nagrodzeni nauczyciele 
to między innymi: 
 pan Tomasz Szumiło 

- „Strzelec wyboro-
wy”, 

 pani Elżbieta Guziń-
ska - „Słuch absolut-
ny”, 

 pani Beata Majewska - „Najlepsza styló-
weczka”, 

 pani Anna Wróblewska - „Sokole oko”, 
 pani Dorota Piegat-Hedeszyńska - „So-

pel”. 

 Po rozdaniu Tadzików zaprezentowali 
się po raz ostatni uczniowie klas maturalnych. 
Krótką scenkę z życia szkoły, oczywiście 
w sposób humorystyczny, przedstawili 
uczniowie z klasy IV l T. Następnie mieliśmy 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 
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okazję obejrzeć humorystyczny spektakl pt. 
„Kopciuszek”. 
 Jako ostatni na scenie zaprezentowali 
się tego dnia kandydaci do Samorządu Szkol-
nego. Przedstawili oni w wielkim skrócie 

swoje programy wyborcze. 
 Całą uroczystość uświetniali śpiewem 
nasi szkolni artyści. 

Monika Lehmann

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
 

24 kwietnia w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych imienia inż. Tadeusza Tań-
skiego pożegnano uczniów klas maturalnych. Świadectwa ukończenia szkoły średniej odebrało 111 
abiturientów. Tę niepowtarzalną dla młodych ludzi, ich rodziców oraz Grona Pedagogicznego uro-
czystość uświetnili zaproszeni goście: pan Jan Czechowicz, właściciel firmy PLASMET, i pan To-
masz Malicki, prezes zarządu firmy Gino Rossi.  
 

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie przez panią dyrektor Barbarę Za-
krzewską odznaki Primus Inter Pares. W roku szkolnym 2014/2015 otrzymała ją Agata Bogdańska, 
abiturientka klasy IV l T.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie nagrody i świadectwa otrzymali uczniowie pięciu klas. 
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Uczniowie klasy IV a T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Elżbietą Guzińską. 
 
 
 
 

 
 
Uczniowie klasy IV b T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawcą, panem Łukaszem Schulzem. 
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Uczniowie klasy IV c T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Danutą Ptak. 
 

 
Uczniowie klasy IV l T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską, panią wicedyrektor Anną Szymańską i wychowawczy-
nią, panią Renatą Lewandowską. 
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Uczniowie klasy IV u T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Katarzyną Nazaruk. 

 
Uczniów żegnali również przedstawiciele klas trzecich, przedstawiciele Samorządu Szkol-

nego oraz przewodniczący Rady Rodziców.  
Bardzo podniosłym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocz-

towi i ślubowanie abiturientów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III b T pod opieką pani Bożeny Wocial-

Stefańskiej. Chłopcy zaprezentowali dwa niezwykle śmieszne skecze. Nastrój powagi wprowadziły 
natomiast dziewczęta, śpiewając nostalgiczne piosenki. 
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 Uroczystość prowadzili Milena Kowalska, uczennica klasy III l T i Bartłomiej Wietrak, 
uczeń klasy III b T. 

 
 

Bartłomiej Wietrak
 

VIII Międzyszkolny Konkurs Poetycki 
 Dnia 23 kwietnia 2015 roku odbył się 
w naszej szkole finał VIII Międzyszkolnego 
Konkursu Poetyckiego dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych ze Słupska i powiatu 
słupskiego. Z trzydziestu utworów poetyckich, 
nadesłanych przez uczniów z pięciu szkół, 

wybrano pięć najlepszych. Były to 
teksty o zróżnicowanym poziomie 
artystycznym i szerokim wachlarzu 
tematycznym.  
 Pierwsze miejsce zajął Bar-
tosz Żołnierczyk, uczeń klasy 
trzeciej V LO w Słupsku. Bartek 
rozpoczął swoją przygodę z poezją 
trzy lata temu wraz z pójściem do 
liceum. Najczęstszym tematem 
jego dzieł są uczucia. Wynika to 
z faktu, że ma problemy z bezpo-
średnim ich wyrażaniem, więc 
przelewa je na papier. W wierszach 
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wyraża również swój światopogląd. Jego 
główną wadą jest nieśmiałość. Szczęście daje 
mu przebywanie z przyjaciółmi. Ceni w nich 
wsparcie, które od nich otrzymuje, ponadto 
zawdzięcza im swoją wenę twórczą. Jego 
celem jest ukończenie studiów z kulturoznaw-
stwa lub dziennikarstwa. 
 Drugie miejsce zajęła Anna Makow-
ska, uczennica klasy trzeciej II LO w Słupsku. 
Niestety, nie przybyła na uroczystość wręcze-
nia nagród. 
 Z kolei trzecie miejsce zajęła Sara 
Kędzierska, uczennica klasy pierwszej także 
II LO w Słupsku, która również nie dotarła na 
uroczystość wręczenia nagród. 
 Jury przyznało ponadto dwa wyróż-
nienia. Otrzymały je Milena Nadrowska, 
uczennica klasy drugiej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Technicznych w Ustce oraz 
Agnieszka Dobosz, uczennica klasy trzeciej 
l T z naszej szkoły. 
 Milena Nadrowska swoją przygodę 
z poezją zaczęła sześć lat temu. Już wcześniej 
była nagradzana w wielu konkursach poetyc-
kich. Natchnienie dają jej po prostu codzienne 
przeżycia. Często jakieś ważne przemyślenie, 
które pojawia się po przeczytaniu książki, 
obejrzeniu filmu czy rozmowie z kimś, napeł-
nia ją weną twórczą, a nawał myśli pozwala 

tworzyć. Nie znosi klasycznej literatury, 
a nawet niekiedy nie ma ochoty jej czytać. 
Uważa natomiast, iż powinniśmy doceniać 
współczesnych poetów. Początkująca poetka 
marzy o zwiedzeniu całego świata oraz na-
uczeniu się jak największej liczby języków 
obcych. 
 Agnieszka Dobosz pisze wiersze od 
roku, przede wszystkim w chwilach natchnie-
nia i słabości. Pisanie wychodzi jej sponta-
nicznie. Bardzo często podczas bezpośredniej 
rozmowy z kimś, a także podczas pisania 
z przyjaciółmi obmyśla temat swego dzieła. 
Natchnienie do pisania daje jej życie codzien-
ne, czerpie je także z rozterek miłosnych, za-
wodów na osobach, na których jej zależy. 
Marzy o zdobyciu prawa jazdy, zdaniu egza-
minów zawodowych, matury oraz znalezieniu 
dobrej pracy i troskliwego męża. Pragnie 
rozwijać się artystycznie. 
 Finał konkursu uświetniły swym 
śpiewem oraz grą na gitarze uczennice naszej 
szkoły. Uroczystość zakończyła się skrom-
nym poczęstunkiem. 
 Gratulujemy serdecznie laureatom 
i zapraszamy wszystkich twórców poezji za 
rok, na IX edycję konkursu! :) 

Monika Lehmann 
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Bartosz Żołnierczyk 
 
uczuć do pieca 
nawrzucać trzeba 
ogień pochłonie 
on często głoduje 
 
uczuć – 
nie węgla 
nie gazet 
nie drzewa 
 
człowiek się 
męczy bo 
zawsze coś 
czuje 
Anna Makowska 
Porcelana 
 
Trzymała w ręku pozytywkę 
melodia odbijała się od podłogi 
jak odłamki lustra 
parim parara ram 
i te łzy kapiące z kranu 
kap kap kap 
 
czasami myśli ściskały ją 
jak gorset zasznurowany zbyt ciasno 
czasami bolały 
jak o rozmiar za małe buty 
czasami… 

czasami chciała krzyknąć 
czasami chciała spytać 
dlaczego ciągle tutaj siedzi 
trzymając w ręku pozytywkę 
 
ale to żadna filozofia ani tajemnica 
ktoś musi iść 
ktoś musi stać 
a ktoś inny siedzieć i ozdabiać półkę 
po co pytać 
skoro nie ma odpowiedzi 
a porcelana zawsze pozostanie porcelaną 
 
Sara Kędzierska 
Moskwa 
 
Nostalgia cicha i skurczona 
Nie byłam tam, a tęskni mi się 
Ciekawam smaku ich kamieni 
Stukotu ulic pospolitych 
 
Lubię Cię porównywać Moskwo 
Do uczniów i nauczycieli 
Czasem do boga przy niedzieli 
Do niepoznanych nigdy kwiatów 
 
Mogę Ci, Moskwo, nadać cechy 
Macierzy skalnej, nieba kresu 
 
To niepatriotyczne myśli 
Gdy nie chcę wszak zmieniać adresu?
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Wielkanoc 
 
 Wielkanoc jest najstarszym i najważ-
niejszym świętem chrześcijańskim, upamięt-
niającym zmartwychwstanie Chrystusa. Nie-
dziela Wielkanocna rozpoczyna się tuż po 

sobotnim zachodzie słońca. W Niedzielę 
zmartwychwstaje Jezus, który został ukrzy-
żowany w Wielki Piątek. Tego dnia Kościół 
katolicki przeżywa post od posiłków mię-
snych, spożywania alkoholu czy zabaw ta-
necznych. W ten żałobny czas cały Kościół 
„umiera”, by w Niedzielę zmartwychwstać. 
Dniem oczekiwania na zmartwychwstanie jest 
Wielka Sobota, podczas której święcimy po-
karmy wielkanocne. W koszyczku mieścić się 
powinny potrawy, które zjemy w Niedzielę 
całą rodziną, ciesząc się ze zmartwychwstania 
Jezusa. Podczas śniadania na stołach znajdują 
się jajka, wędliny, „wielkanocne baby” i ma-
zurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi 
i pierwszych wiosennych kwiatów. Tradycją 
jest wkładanie do koszyka tzw. pisanek, czyli 

wcześniej pomalowanych na różne kolory 
jajek. Możemy rysować na nich wzory wo-
skiem, po czym moczyć je w farbie, zyskując 
pięknie ozdobioną pisankę. Można również 

naklejać na nie naklejki lub zdobić na swój 
własny sposób. Pisanka jest symbolem nowe-
go życia, które wykluwa się z jajka, dlatego 
też często nasze domy ozdabiane są maskot-
kami młodych, żółtych kurczaczków. Na li-
turgię niedzielną poprzedzającą świąteczną 
przynosimy palmy. Tradycyjne palmy wiel-
kanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, 
która w symbolice kościoła jest znakiem 
zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. 
Kolejną tradycją tych świąt jest śmigus-
dyngus - lany poniedziałek. W Poniedziałek 
Wielkanocny ludzie oblewają się wodą, nie-
którzy, zgodnie z tradycją, chłoszczą gałąz-
kami krzewów. W koszyku wielkanocnym, na 
stole czy też w ustroju domu możemy zaob-
serwować baranka, który symbolizuje ofiarę 
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Jezusa na krzyżu dla odkupienia ludzkości. 
Często też pieczemy lub kupujemy ciasta 
w kształcie baranka, na cześć ukrzyżowania. 
Baranek jest także zwiastunem miłosierdzia 
Bożego. 
 Święto nazywane jest „ruchomym”, 
ponieważ decyduje o nim pierwsza wiosenna 
pełnia księżyca. Z tego powodu święto może 

przypaść zarówno w marcu, jak i kwietniu. 
Z okazji Wielkanocy dzieciom daje się pre-
zenty, a rodziny spotykają się w celu wspól-
nego spędzenia czasu. Jest to początkowo 
czas wyciszenia, zaczyna się postem, by póź-
niej radośnie i całym sercem przeżywać to 
piękne wydarzenie. 

Monika Lehmann 
Tydzień z liczbą Pi 

 
 W ramach klasowego tygodnia 
uczniowie I c T zorganizowali cztery dni po-
święcone wyłącznie liczbie Pi, której zasto-
sowanie, jak każdy wie, nie ogranicza się tyl-
ko do obliczania pola kola. Uczniowie przy-
bliżyli zarówno historię tej liczby, jak i prze-
różne ciekawostki z nią związane. Nie zabra-
kło również matematycznych żartów, które 
widniały na korytarzach naszej szkoły. 
Uczniowie zorganizowali także kiermasz ba-
beczek. Pod koniec tygodnia tematykę liczby 
Pi zwieńczyła prezentacja multimedialna, 
zaprezentowana przez klasę I c dla innych 
uczniów szkoły oraz krótki quiz na temat roż-
nych zagadnień związanych z liczba Pi. Oso-

by, które odpowiedziały poprawnie na naj-
większą liczbę pytań, zostały nagrodzone 
słodkościami. W owym tygodniu odbył się 
również konkurs na wiersz o tematyce mate-
matycznej. Organizatorzy tygodnia otrzymali 
kilka naprawdę zabawnych i pomysłowych 
utworów, które rozbawiły niejedną osobę. 
Uczniowie z klasy I c wybrali, ich zdaniem, 
najlepszy utwór, a zwycięzcę uhonorowali  
nagrodą. Całemu tygodniowi towarzyszyła 
oprawa muzyczna o tematyce matematycznej. 
 

Aleksandra Pufelska – kl. I c T 
 

 


