
Gazetka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 
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POŻEGNANIE 
 

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

Tańskiego pożegnano uczniów trzech klas zawodowych. Uroczystość uświetnili swoją 

obecnością zaproszeni goście: komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Słupsku – pani 

Bogumiła Biechońska, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego - pan Wiesław 

Maruszak, przedstawiciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego - pan Piotr Bąbel, oraz 

dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i  uczniowie młodszych klas. 

 

 
 

Zebranych powitali prowadzący – Dominika Sobczyk z klasy I l T i Bartłomiej 

Wietrak z klasy III b T. Następnie zaprezentowano część artystyczną, przygotowaną przez 

uczniów klasy III b T pod kierunkiem wychowawczyni, pani Bożeny Wocial-Stefańskiej.  

Część oficjalną poprowadził pan Andrzej Lichodziejewski, który poprosił o uroczyste 

wprowadzenie sztandaru szkoły.  

 

Absolwentów serdecznie pożegnała pani dyrektor Barbara Zakrzewska. Życzyła im 
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sukcesów i pomyślności w dalszym życiu. Prosiła również, żeby każdy z obecnych pamiętał 

onaszej szkole. Zaznaczyła, że okazją do spotkania może stać się jubileusz 

siedemdziesięciolecia szkoły, który stanie się najważniejszym wydarzeniem roku szkolnego 

2015/2016. 

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 

MARCIN SZYMAŃSKI, 

który  był  uczniem  klasy 

III e Z. Również wielu 

innych uczniów 

otrzymało nagrody  

i wyróżnienia,  a wszyscy 

świadectwa ukończenia 

szkoły. 
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Oto nasi absolwenci, z których jesteśmy bardzo dumni. 

 

 

Uczniowie klasy III e z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczyniami, panią Aleksandrą 

Centkowską i panią Magdaleną Głowińską. 

 

 

Uczniowie klasy III f z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawcą, panem Grzegorzem Starzeckim. 
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Uczniowie klasy III s z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Marceliną Justek. 

 

 

SUKCES 

SPORTOWCÓW  

„MECHANIKA” 
 

Gratulujemy naszym sportowcom zajęcia 

pierwszego miejsca w generalnej klasyfikacji chłopców. 

Życzymy utrzymania tytuły MISTRZA SŁUPSKIEJ 

OLIMPIADY MŁODZIEŻY jak najdłużej. 

Redakcja „Parady” 
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Klasyfikacja Słupskiej Olimpiady Młodzieży 

- rok szkolny 2014 / 2015 
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Zespół Szkół 

Mechanicznych 

 i 

Logistycznych 14 12 12 12 14 11 14 12 13 114 

2 

Zespół Szkół  

Budowlanych  16 16 14 9 16 12 5,5 2 12 
102,

5 

3 

Zespół Szkół 

Agrotechniczny

ch 12 7 9 13 9 14 2,5 14 11 91,5 

4 

I Liceum  

Ogólnokształcąc

e 9 8 16 11 12 10 12 5,5 7 90,5 

5 

Zespół Szkół  

Technicznych 8 10 8 3 11 16 9,5 5,5 14 85 

 

 

BIWAK W KRZYNI 
 

W dniach od 1 do 3 czerwca 2015 r. uczniowie klas I c T i II c T uczestniczyli w 

biwaku „przetrwania” w Krzyni. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Dorota Konkol i 

Monika Szczepkowska, wychowawczynie uczniów, oraz pan Piotr Grzebieniak. Do 

opiekunów dołączył ratownik medyczny pan Krzysiek i pani Asia – pedagog.  

Biwak rozpoczął się już w 

Dębnicy Kaszubskiej, skąd 

uczniowie w pełnym rynsztunku 

wyruszyli pieszo do Krzyni. Po 

drodze czekała ich przeprawa 

pontonowa, która okazała się nie 

lada wyzwaniem dla niektórych 
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bohaterów. Przemoczeni, ale zadowoleni dotarli do domków kempingowych, na które z 

tęsknotą czekali. 

 

 

 

Chwila relaksu, obiad (bardzo dobry) i do 

zajęć. Instruktorzy przygotowali rozmaite 

zabawy i konkurencje zręcznościowe i 

sprawnościowe. Czas wypełniono 

uczniom do ostatniej minuty. Zajęcia 

trwały do późnej nocy, a co było dalej… 

to już tajemnica. Zawiązały się nowe 

znajomości, uczniowie się zintegrowali, 

buty i ubrania uległy drobnemu 

zniszczeniu… Chłopcy wspinali się po 

linach, były biegi na orientację, nocne 

szukanie rannego, strzelanie do tarczy, a 

nawet gotowanie zupy. Uczniowie spisali 

się na medal (opiekunowie również) i 

umówili się na wspólny wyjazd za rok.  
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Zachęcamy innych do spędzania wolnego czasu w takiej formie. 

     Dorota Konkol 

XXII Słupska Wiosna Literacka  

w ,,Mechaniku” 

 
 

Corocznie, w maju, odbywają się w 

słupskich szkołach spotkania z uznanymi 

pisarzami, poetami lub dziennikarzami. W 

tym roku w ramach XXII Słupskiej 

Wiosny Literackiej ,,Mechanik” 

odwiedziła znana słupska pisarska i 

dziennikarka pani Jolanta Nitkowska-

Węglarz. Autorka specjalizuje się w 

tworzeniu baśni regionu słupskiego oraz 

opisywaniu historii tajemnic Pomorza. 

Uczniowie uczestniczący w tym spotkaniu 

mieli okazję usłyszeć interesujące 

okoliczności powstania książek Jolanty 

Nitkowskiej-Węglarz. Poznali również 

ciekawostki związane z topografią Słupska 

oraz tajemnice i niejednokrotnie 

niewyjaśnione historie Pomorza z czasów 

II wojny światowej. Te informacje autorka 

zawarła w swojej książce pt. ,,Tajemnice 

Pomorza”. Książka ta była już trzykrotnie 

wydawana i za każdym razem uzupełniana 

o nowe informacje i wydarzenia. Sama 

autorka podkreśla, że gdy trafi na nowe 

potwierdzone ślady i dowody różnych 

wydarzeń mających miejsce na Pomorzu w 

czasie wojny, to postara się, by wznowiono  

książkę uzupełnioną o nowe fakty.  

Jolanta Nitkowska-Węglarz jest 

również autorką następujących książek: 

,,Słupsk- miasto niezwykłe”, ,,Skarby 

słupskich mniszek”, ,,Baśnie regionu 

słupskiego”, ,,Bursztynowa wróżka”, 

,,Królestwo zaczarowanych opowieści”. 

Na zakończenie spotkania pisarka 

przeczytała baśń o latającym Holendrze, 

która była potwierdzeniem dla słuchaczy, 

że baśnie autorstwa Jolanty Nitkowskiej-

Węglarz mogą czytać nie tylko dzieci, ale 

również dorośli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Dec – kl. 1aT 
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Dzień Dziecka 

- Dzień Sportu w „Mechaniku” 
 

 
 

 

Dzień Dziecka w „Mechaniku” 

świętujemy na sportowo. Tego dnia lekcje 

są odwołane, a atmosfera jest 

swobodniejsza. Co roku w tym dniu 

organizowane są zawody sportowe, w 

których biorą udział uczniowie każdej z 

klas wraz z wychowawcami. W bieżącym 

roku szkolnym też tak było. Ci bardziej 

leniwi uczniowie mogli dopingować 

pozostałej części klasy na trybunach.  

Zanim jednak rozpoczęła się 

rywalizacja między klasami, wręczone 

zostały nagrody tym uczniom, którzy zajęli 

znaczące miejsce w zawodach sportowych 

w ciągu bieżącego roku szkolnego. 

 No i zaczęła się zabawa! Pierwszą 

konkurencją, w której rywalizowały klasy, 

był TOR PRZESZKÓD na czas. 

Uczestnicy pokonywali w nim takie 

przeszkody, jak np. brzuszki z piłką, skoki 

przez kozła, bieg przez płotki, przewroty w 

przód oraz w tył. W tej konkurencji 

najlepsza okazała się klasa 2aT. 

 Następną konkurencją były 

RZUTY DO KOSZA, za te trafne drużyna 

otrzymywała punkty. W tej dyscyplinie 

klasę wspierał wychowawca. Niestety, 

niewielu udało się trafić piłką do kosza. W 

tej konkurencji wygrała klasa 2mZ, no 

cóż!, nie każdy wychowawca jest 

nauczycielem wychowania fizycznego. 

 Z kolei klasy brały udział w 

rozgrywkach tenisa stołowego. Po zaciętej 

walce zwyciężył Damian Skwara z klasy 
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1luT. 

 Kolejna konkurencja została 

zorganizowana dla uczniów z dobrą 

kondycją oraz dla tych, którzy nie 

zapominają stroju, kiedy podczas zajęć 

wychowania fizycznego chodzi się na 

siłownię - było to PODCIĄGANIE NA 

DRĄŻKU. Najwytrzymalszym uczniem w 

tej dyscyplinie okazał się Jacek Szczęsny z 

klasy 1eZ. 

 Konkurencją, w której 

uczestniczyła największa ilość 

zawodników, było PRZECIĄGANIE 

LINY. Mimo nierównych sił między 

klasami męskimi i w większości żeńskimi, 

wygrała klasa 3cT. W tej konkurencji także 

brali udział wychowawcy, więc na 

wyróżnienie zasługuje pani Olga 

Węsierska. 

 

 

 
 

 

 Następna konkurencja to DART. 

Utrudnieniem w tej dyscyplinie były 

łamiące się ostrza lotek. Najwięcej 

punktów zdobyła klasa 1fZ. 

 Dla silnych i umiejących rzucać 

dobrą techniką przeznaczony był RZUT 

PIŁKĄ LEKARSKĄ. Najdalej rzucała 

klasa 1eZ z wychowawczynią, panią Beatą 

Majewską. 

 Organizatorzy zadbali także o 

uczniów, którzy wolą grać na siedząco. 

TURNIEJ SZACHOWY wygrała Monika 

Baran z klasy 3lT. 

 Na koniec pani dyrektor wręczyła 

zwycięzcom dyplomy. Nie ulega 

wątpliwości, że tego dnia nikt się nie 

nudził i każdy mógł 

znaleźć dyscyplinę 

odpowiednią dla 

siebie. Ten dzień był 

dowodem na to, że 

dobrze jest świętować 

na sportowo! 

 

Monika Lehmann 
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WAKACYJNE ZAGROŻENIA 
 
 Wakacje to najcieplejszy czas w ciągu roku, a także czas największej swobody, braku 

obowiązków oraz czas odpoczynku. Niestety, wakacje niosą ze sobą też wiele tragicznych 

skutków. Czasem wynikają one z naszej winy, innym razem w dużym stopniu przyczyniają 

się do tego otaczający nas ludzie. Jednak to my decydujemy o swoim losie i podejmujemy 

takie bądź inne decyzje. Nikt nas nie może do niczego zmusić. Nasze zachowanie musi być 

więc odpowiedzialne, każda decyzja powinna być dobrze przemyślana. 

 Najlepszym sposobem wypoczynku letniego jest przebywanie na świeżym powietrzu. 

Często udajemy się na piesze oraz rowerowe wycieczki, a także chętnie pływamy. Jednak 

strome szlaki czy skakanie na główkę do nieznanego akwenu mogą okazać się niebezpieczne. 

Na dalekie wycieczki najlepiej zabrać ze sobą picie, jedzenie oraz kompas. Ten mały gadżet 

pomoże w wielu sytuacjach, kiedy nawigacja nie 

działa, a sami nie znamy drogi. Bez tego ułatwienia przy 

zgubieniu się w lesie możemy jedynie pójść na północ, 

kierując się mchem obrastającym drzewa i kamienie 

czy położeniem słońca. Letnie wieczory warto poświęcić 

na uprawianie różnego rodzaju sportów, oczywiście na 

świeżym powietrzu, nie na sali gimnastycznej.  

 Dla mniej aktywnych ciekawe będą gry 

komputerowe... - przemyślcie tę opcję! Może was 

ominąć świetna zabawa ze znajomymi oraz piękna 

pogoda. Wakacje to czas na aktywny wypoczynek! Poza 

tym dbajcie o swoje oczy, ceńcie swój wolny czas, bo 

korzyści i osiągnięcia w świecie wirtualnym nie są 

widoczne w świecie realnym.  

 Wakacje na wsi, które cieszą widokiem 

urokliwych krajobrazów, świeżym i czystym powietrzem, 

także mogą okazać się niebezpieczne. Szczególną 

ostrożność należy zachować podczas prac w 

gospodarstwie. Coraz częściej mówi się o wypadkach 

przy obsłudze maszyn rolniczych czy o atakach zwierząt 

gospodarczych. 

 Należy także pamiętać o naszych pupilach! Trzeba zapewnić im wodę. Nie wolno 

zostawiać ich w zamkniętych samochodach, podczas kiedy ich właściciele są na zakupach! 

Musimy pamiętać o tych, którzy nas kochają i bronią w każdej sytuacji, a nawet oddaliby za 

nas życie. 

 Podczas każdej podróży należy również pamiętać o zachowaniu trzeźwości. Nawet 

najmniejsza ilość alkoholu połączona z upałem może spowodować nasze złe samopoczucie, 

które z kolei może doprowadzić do tragedii. Bezpieczeństwo podczas podróży zapewniają 

także pasy i kaski. Pominięcie choćby jednej z tych zasad może doprowadzić do poważnego 

wypadku, a nawet do śmierci. 

 Zagrożeniem wakacyjnym okazuje się nawet słońce, kiedy mamy go w nadmiarze. 

Niebezpieczne może być długie opalanie się. Pamiętajmy, by starać się nie zasypiać podczas 

opalania. Zbyt intensywne opalanie może spowodować rozwój raka czerniaka, poparzenia 

nawet trzeciego stopnia lub inne choroby skóry. W godzinach największego promieniowania 

powinniśmy nosić nakrycie głowy, aby uchronić się przed udarem słonecznym. Nie 
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zapominajmy o olejku lub kremie do opalania chroniącym ciało przed poparzeniami. Nadmiar 

słońca może też osłabiać nasz organizm, dlatego pamiętajmy o uzupełnianiu płynów w 

organizmie, najlepiej pijmy wodę niegazowaną. W przypadku kąpieli w wodzie przy braku 

umiejętności pływania zwróćmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Korzystajmy jedynie 

z plaż strzeżonych. Chronić należy się także przed owadami, jadowitymi i dzikimi 

zwierzętami. 

 Dobrze spędzone wakacje to mądrze spędzone wakacje, więc myślmy o tym, co 

robimy na przeróżnych zabawach i imprezach, od kogo bierzemy drinki oraz ile ich pijemy. 

Przestrzegając tych zasad, dobrze spędzisz wakacje! A zatem ruszamy na wakacje z głową! 

 

Monika Lehmann 

 

 

 

 

PIERWSZA SŁUPSKA KONFERENCJA 
DLA PRAWDZIWYCH ENTUZJASTÓW MATEMATYKI 

 
 

 
 

 

Konferencja dla pasjonatów matematyki okazała się świetnym pomysłem. Wystąpiło 

na niej wiele osób, dla których nauka ta jest czymś więcej niż szkolnym przedmiotem. Starali 

się oni udowodnić, jak wielkie znaczenie ma wiedza matematyczna w naszym życiu i w 

otaczającym nas świecie. Każdy miał okazję pochwalić się ciekawostkami i anegdotami, 

podzielić się czymś, co może pomoc innym w zrozumieniu matematyki. Uczniowie klasy Ic T 

Kamil Pałubicki i Radosław Bukowski omówili temat  „Liczba 'pi' znana i nieznana…”. 
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Na konferencji było naprawdę dużo śmiechu, co nie przeszkodziło w przeprowadzeniu 

wielu międzyszkolnych dyskusji.  Atmosfera była bardzo przyjemna! Takie konferencje 

powinny odbywać się częściej, mieć większy rozgłos i oczywiście poruszać tematy nie tylko 

matematyczne, ale też np. fizyczne, humanistyczne, artystyczne! 

Organizatorem I SŁUPSKIEJ KONFERENCJI POPULARNO-NAUKOWEJ DLA 

PRAWDZIWYCH ENTUZJASTÓW MATEMATYKI była Akademia Pomorska. 

Konferencja odbyła się 21 maja 2015 r. w ramach  XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 

Radosław Bukowski 

 

 

 


