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DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY 
 

Tradycyjne Święto Wiosny w słupskim 
Mechaniku zbiegło się z Dniem Europejczyka 
i Dniem Otwartej Szkoły dla uczniów szkół 
gimnazjalnych ze Słupska i okolic. Imprezę uro-
czyście rozpoczęła pani dyrektor Barbara Za-
krzewska. 

Uczniowie naszej szkoły przygotowali 
dla gimnazjalistów wiele ciekawych stanowisk 
prezentujących różne kraje Europy, m. in. Hisz-

panię, Węgry, Austrię, Niemcy, Holandię, 
Szwecję, Czechy, Włochy, Polskę, Maltę, Irlan-
dię. 

Młodzież z gimnazjum mogła również 
obserwować pokaz tańca, mody, talentu wokal-
nego, technik samoobrony i sztuk walki. Naj-
bardziej jednak zainteresowała ich prezentacja 
zawodów, w których mogą się kształcić w ZS-
MiL. Są to: 

Technikum nr 4: 

 Technik pojazdów samochodowych – spe-
cjalizacja e-sport, 

 Technik mechanik 
o profilu policyjnym 
(kryminalistyka) 
i profilu morskim – 
Patronat 
HYDRONAVAL, 

 Technik mechatronik 

– klasa politechnicz-
na o dodatkowym 
profilu strażackim 
i profilu lotniczym, 
 Technik logistyk 
- specjalizacja e-
 sport / technik spe-
dytor, 
 Technik usług 
fryzjerskich. 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr4: 

 Mechanik pojazdów samochodowych, 
 Elektromechanik pojazdów samochodo-

wych, 
 Mechanik monter maszyn i urządzeń - Pa-

tronat KOSPEL, 
 Lakiernik, 
 Kierowca mechanik, 
 Wielozawodowa w zawodach: 
- Operator obrabiarek skrawających - Patronat 
AJ FABRYKA MEBLI, 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 



PPPAAARRRAAADDDAAA  rok 2015/2016, numer 4 
 
 

- Monter mechatronik, 
- Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, 
- Blacharz samochodowy, 
- Ślusarz. 

Po zakończeniu imprezy na sali gimna-
stycznej zaproszeni goście mogli zapoznać się 
ze szkołą. W salach lekcyjnych przygotowano 
dla nich różne ciekawe pokazy eksperymentów 
fizycznych i chemicznych, pokazy robotów, za-
bawy na komputerze oraz „budowle małe 
i duże”. 

Nad sprawną organizacją imprezy czu-
wała pani Beata Kloskowska. W przygotowa-

niach wspierali ją także inni nauczyciele (panie: 
Dorota Piaget-Hedeszyńska, Beata Podoba, An-
na Wróblewska, Monika Szczepkowska, Olga 
Węsierska-Bryła, Barbara Ptak, panowie: Da-
riusz Warmbier, Lidiusz Kazior, Marcin Ślusar-
ski, Łukasz Schulz i Andrzej Lichodzijewski) 
oraz bardzo liczna grupa uczniów. 

Uczniowie klas gimnazjalnych nie za-
wiedli. Przybyło ich bardzo dużo. Byli zapra-
szani na tę uroczystość w czasie trwającej kilka 
miesięcy promocji ZSMiL. W ramach tej akcji 
nauczyciele wraz z uczniami Mechanika odwie-
dzili Gimnazjum nr 1,2,3,4,5,6 w Słupsku, Gim-
nazjum w Smołdzinie, Łupawie, Potęgowie, Re-

dzikowie, Sławnie, 
Ustce, Damnicy, Dam-
nie, Jezierzycach, Sie-
mianicach, Kobylnicy, 
Starkowie, Główczy-
cach, Postominie, Dęb-
nicy Kaszubskiej, Sy-
cewicach i Kołczygło-
wach. Za tę formę 
promocji szkoły odpo-
wiedzialna była pani 
Justyna Lupa. Wspiera-
ła ją pani wicedyrektor 
Anna Szymańska oraz 
wielu innych nauczy-
cieli. 
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Tradycyjnie 21 marca odbywa się także 
uroczyste wręczanie „Tadzików”. Jest to nagro-
da przyznawana przez uczniów nauczycielom 

w różnych zabawnych kategoriach, np. gołębie 
serce, krytyk, sportowiec roku, debiut roku, 
działacz…  

Nauczyciele nagrodzeni „Tadzikami”: ks. Łu-
kasz Bikun, p. Renata Lewandowska, p. Anna 
Wróblewska, p. Dariusz Warmbier, p. Dorota 

Konkol, p. Mateusz We-
iland, p. dyrektor Barbara 
Zakrzewska, p. Iwona 

Chwedczuk-Lesiak, 
p. Grzegorz Starzecki. 

Przygotowaniem 
tej części uroczystości za-
jęła się p. Iwona Chwed-
czuk-Lesiak i Samorząd 
Szkolny. 

Dzień 21 marca 
był w Mechaniku nie-
zwykłym dniem. Zaanga-
żowani byli wszyscy 
uczniowie – większość 
w charakterze organizato-
rów poszczególnych eta-
pów przedsięwzięcia. Za-
prezentowano tak dużo 

różnorodnych atrakcji, że każdy uczestnik mógł 
znaleźć dla siebie coś interesującego. Organiza-
torom imprezy należą się wielkie brawa!!! 

Bartosz Tewiel – uczeń klasy IsT 

Wojewódzki Konkurs  
Wiedzy o Unii Europejskiej 

 
 

26 kwietnia 
2016 r. przyjechałem do Ośrodka Szkolenia 
i Wychowania OHP w Człuchowie. Byłem jed-
nym z członków trzyosobowego zespołu za-
wodników, którzy mieli uczestniczyć w Woje-
wódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europej-
skiej. Ja, Natalia i Cezary reprezentowaliśmy 
Słupsk. Opiekowała się nami pani Małgorzata 
Szydłowska. Ona również przygotowała nas do 
współzawodnictwa. Konkurs składał się z czte-
rech etapów: 
- testu wiedzy o Unii Europejskiej, 
- prezentacji multimedialnej na temat Szwecji, 
- ugotowania charakterystycznego dla Szwecji 
dania, 
- przygotowania i zaprezentowania stoiska wy-
stawienniczego. 
 Po zakończeniu konkursu przeżyłem 
chwile jeszcze bardziej emocjonujące niż w cza-

sie jego trwania. Liczyłem 
na zajęcie drugiego miejsca, więc z napięciem 
czekałem na ogłoszenie wyników. Przewodni-
cząca Komisji, pani Magda Okrzes (kierownik 
zespołu ds. kształcenia i wychowania OHP w 
Gdańsku), najpierw podziękowała wszystkim za 
udział w konkursie i doskonałe przygotowanie, 
następnie ogłosiła, że trzecie miejsce zajęła dru-
żyna z Tczewa, drugie z – Kwidzyna… Byłem 
trochę zaskoczony i rozczarowany tą punktacją, 
ale nie trwało to długo, gdyż po chwili dowie-
działem się, że ekipa ze Słupska zdobyła pierw-
sze miejsca. Bardzo się ucieszyliśmy. Ponieważ 
zwyciężyliśmy w etapie wojewódzkim, będzie-
my reprezentować pomorską WK OHP na etapie 
ogólnopolskim. 

Kamil Płonka – uczeń klasy II m Z
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 Praktyki zawodowe to forma 
przygotowania zawodowego, prowadzona 
poza siedzibą szkoły – w zakładach pracy. 
Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta 
określa Kodeks Pracy. Praktyki zawodowe są 
częścią programu nauczania i uczestnictwo 
w nich jest obowiązkowe. Praktykę odbywa 
każda z klas technikum. Praktyki trwają 
miesiąc, a odbywa się je w salonie, firmie lub 
zakładzie odpowiednim dla danego zawodu. 
Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są 
na podstawie programów nauczania przez 

kierownika szkolenia praktycznego. 
 W przypadku klasy 3uT (klasy 
o specjalności fryzjerskiej) praktyki odbyły 
się w marcu, ponieważ jest to czas 
najczęstszych odwiedzin salonów fryzjerskich 
przez klientów. W tym przedświątecznym 
okresie w salonach aż roi się od klientów, 

którzy chcą poprawić fryzurę na wiosnę, 
pofarbować odrosty, odświeżyć kolor czy 
całkowicie zmienić swój wygląd przez ostre 
cięcie. Fryzjerom z okolicy Słupska przydaje 
się więc pomoc młodych, pracowitych 
i zdolnych uczennic z Mechanika. Każda 

z dziewczyn otrzymała swój dzienniczek 
praktyk, rozpiskę umiejętności, które musi 
wykonać lub douczyć się ich podczas tego, 
wprowadzającego do nauki zawodu, miesiąca. 
Praca w salonie wynosi osiem godzin 
dziennie, zazwyczaj od 10:00 do 18:00, 
ponieważ to właśnie jest czas, w którym 
klienci mają czas, by się uczesać. 
 Praca fryzjera nie jest wcale taka łatwa, 
jak mogłoby się wydawać. Każdy 
praktykujący ten kierunek powinien liczyć się 
z bólem nóg, który towarzyszy stojącym 
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przez osiem godzin fryzjerom. Ludzie 
zajmujący się włosami muszą posiadać nie 
tylko wielkie zdolności do tworzenia fryzur, 
mieszania kolorów czy strzyżenia, ale także 
wielką wyobraźnie, bo przecież każdą fryzurę, 
każdy jej kształt i kolor u klienta trzeba 
najpierw sobie na nim wyobrazić, a dopiero 
potem ją stworzyć. Fryzjer to osoba, której 
kreatywność musi udowodnić klientom, iż to 
ich salon przewyższa konkurencję oraz że 
droższa cena „u nas” wyklucza precyzję 
i umiejętności „u nich”. Osoby wykonujące 
ten zawód często robią to, by wykarmić 
rodzinę, zarobić na siebie, nie zauważając 
ludzi, którzy odwiedzają ich salon, a przecież 
klient, który nie będzie zauważony i który nie 
poczuje się w naszym salonie dobrze, już nie 
wróci! Fryzjerzy z tego właśnie powodu 
powinni być dobrymi słuchaczami, powinni 
też umieć doradzać. Wielu ludzi przychodzi 
do fryzjera ponownie z powodu fryzury, 
a także kłopotów życiowych, które może 
opowiedzieć swojemu fryzjerowi, ponieważ 
on go wysłucha, a tym samym sprawi, że 
klient będzie dobrze wyglądał po wyjściu 
z salonu. Fryzjer pracuje, pomagając ludziom 
fizycznie oraz psychicznie :). 
 Te dobre cechy fryzjera mogły 
pokazać w salonach fryzjerki z Mechanika. 
Kilka z nich opowiedziało o swoim pobycie 
w salonie i o tym, czego się nauczyły: 
Ula: Nauczyłam się robić ondulację oraz 
poprawnie farbować włosy na cudzych 

głowach. 
Julia: Miałam okazję strzyc męską brodę, co 

jest bardzo ciekawym zajęciem. 
Emilka: Przez tą ilość godzin nauczyłam się 
wytrwałości w pracy. 
Kinga: Miałam wiele klientek, które pokazały 
mi, jak powinnam postępować z klientami. 
Marysia: Dowiedziałam się, jak wykonać 
prostowanie chemiczne włosów. 
Paula: Ten miesiąc był bardzo ciekawy, 
przydałoby się więcej takich praktyk. 
Monika: Oprócz inspiracji fryzjerskich 
mogłam dać klientom także wsparcie 
rozmową, za które dostałam wiele 
podziękowań. 
 Jak w każdej klasie były też osoby, 
którym praktyki nie służyły oraz które nic 
z praktyk nie wyniosły. Dla pozostałych był to 
jednak doskonały czas na przygotowanie się 
do wykonywania zawodu lub naukę do 
zapewnionej pracy, dzięki której będą 
w stanie zarobić na utrzymanie na 
wymarzonych studiach. 

 Monika Lehmann 
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Wysportowany Mechanik 
 
 10 marca bieżącego roku w hali 
Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego odbyły się 
zawody koszykówki. Uczniowie Mechanika 
zdecydowanie wygrali w swojej grupie, 
w której zmierzyli się z Rolniczakiem 
i Budowlanką. Dzięki temu dostali się do 
finału. Mimo wielu starań, nasi zawodnicy 
ulegli drużynom IV oraz I LO. Za godne 
reprezentowanie naszej szkoły serdecznie 
gratulujemy oraz dziękujemy trenerowi panu 
Łukaszowi Schulzowi za przygotowanie. 

 
 Z kolei 17 marca odbyły się zawody 
w siatkówkę. Chłopcy z naszej szkoły spisali 
się bardzo dobrze, ponieważ wygrali wszystkie 

mecze w swojej grupie. Ulegli dopiero w finale 
ekipie z Drzewniaka. Jest to najlepszy wynik 
naszej szkoły w siatkówce chłopców od kilku 
lat. Uczniowie oraz trener pan Piotr 
Grzebieniak dali z siebie wszystko, aby 
Mechanik wypadł jak najlepiej. Gratulacje. 

 
 8 kwietnia byliśmy organizatorami III 
edycji Słupskiego Patrolu Szkół 
Mundurowych. Uczestnicy zaczynali 
rywalizację torem przeszkód na sali 
gimnastycznej, a później wyruszali z mapami 
do miasta. Na trasie czekało na nich kilka 
zadań, m.in.: strzelectwo, pierwsza pomoc, 
gry logiczne, test z wiedzy. Mechanik 
wystawił dwie ekipy, które zdobyły dwa 
pierwsze miejsca. I miejsce zdobyli uczniowie 
w składzie Adrian Winiarczyk, Krystian 
Kałużny oraz Krzysztof Religa; II miejsce – 
Krystian Kaniewski, Andrzej Korewo oraz 

Oskar Sarzalski. 
 Uczniowie, którzy zajęli I miejsce, 29 
kwietnia pojechali wraz z panem Piotrem 
Grzebieniakiem do Wejherowa na etap 
wojewódzki. Po bardzo zaciętej rywalizacji 
przegrali jedynie z gospodarzami o 5 punktów. 
Uczniowie rywalizowali ze sobą cały dzień 
w takich konkurencjach, jak: tor przeszkód, 
rzut granatem, strzelectwo, pierwsza pomoc 
oraz bieg na orientację po lesie. Najlepiej 
wypadli w torze przeszkód, rzucie granatem 
oraz pierwszej pomocy. II miejsce to nasz 
najlepszy rezultat w tych zawodach od kilku lat. 
Uczniowie będą dużo trenować, aby za rok być 
najlepszą drużyną. Dziękujemy trenerowi za 
świetne przygotowanie. Życzymy powodzenia 

w dalszych zawodach i zachęcamy innych, aby 
poszli w ślady kolegów i wkrótce ich zastąpili. 

Adrian Winiarczyk 
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Mistrzostwa Polski w Judo 
Dnia 2 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
i Juniorek w Judo w Kątach Wrocławskich, w których startował 

jeden z uczniów naszej szkoły. 
 
Adrian Winiarczyk, bo to o nim mowa, trenuje 
judo od 2004 roku. Od najmłodszych lat trener 
zabierał go na zawody, na których pokazywał 
s ię  z  ba r dzo  do br e j s t ro ny.  Do  dnia 
dzisiejszego 41 razy zajął pierwsze miejsce, 
21 – drugie, 17 – trzecie oraz 5 razy piąte 
miejsce. Zanim wyjechał na zawody, miał 
bardzo trudne zadanie, musiał schudnąć 10 kg. 
Przez okres Świąt Wielkanocnych prawie nic 
nie jadł, aby spalić jak najwięcej kalorii, 
codziennie biegał oraz jeździł na saunę. 
W piątek 1 kwietnia wraz z trenerem i bratem 
wyjechali na Dolny Śląsk. Wieczorem zważył 
się i móg ł p ierwszy raz od 2 tygodn i 
normalnie zjeść. Następnego dnia wstał rano, 

zjadł śniadanie i poszedł na halę, aby rozgrzać 
s ię  pr zed wa lkami.  Zawod y w Kątach 
Wrocławskich były dla Adriana pierwszymi 
w tym roku i w tej kategorii wiekowej. 
Pierwszej walki nie musiał toczyć, bo miał 
wolny los. Drugi pojedynek wygrał przez 
odklepanie przeciwnika, wyciągając dźwignię. 
Trzecia walka toczyła się o wejście do finału, 
jednak zabrakło mu odrobiny szczęścia i 
przegrał z dwukrotnym mistrzem Polski. Szanse 
na medal zmalały. Po przegranym ćwierćfinale 
spadł do rundy repasażowej. Tam musiał czekać, 
aż wszyscy zawodnicy w tej rundzie skończą 
walczyć i wyłoni się jeden, który będzie 
wa lcz yć z zawodnik ie m pokonanym w 
ćwierćfinale. Na Adriana trafił były mistrz 
Polski. W walce o brąz Adrian cały czas 
prowadz i ł wa lkę,  at akował,  nie  dawa ł 
przeciwnikowi zaatakować. Walka była wyrównana, lecz kilkanaście sekund do końca Adrian 
dostał karę i nie zdołał jej nadrobić. Walkę przegrał, ale walczył dzielnie. Ostatecznie zajął V 
m i e j s c e .  S e r d e c z n i e  m u  g r a t u l u j e m y  i  ż y c z y m y  d a l s z y c h  s u k c e s ó w. 
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 
28 kwietnia w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych imienia inż. Tadeusza Tań-

skiego pożegnano uczniów klas maturalnych. Świadectwa ukończenia szkoły średniej odebrało 92 
abiturientów. Tę niepowtarzalną dla młodych ludzi, ich rodziców oraz Grona Pedagogicznego uro-
czystość uświetnili zaproszeni goście. 

 

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie przez panią dyrektor Barbarę Za-
krzewską odznaki Primus Inter Pares. W roku szkolnym 2015/2016 otrzymał ją Sławomir Jeż, abi-
turient klasy IV c T. 
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Następnie nagrody i świadectwa otrzymali uczniowie pięciu klas. 
 

 

Uczniowie klasy IV c T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Olgą Węgierską-Bryłą. 
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Uczniowie klasy IV b T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Bożeną Wocial-Stefańską. 

 

 

Uczniowie klasy IV a T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Lidią Mielniczuk. 
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Uczniowie klasy IV i T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawcą, panem Tomaszem Szumiło. 

 

 

Uczniowie klasy IV u T z panią dyrektor Barbarą Zakrzewską i wychowawczynią, panią Anną Wróblewską. 

 Liczna grupa absolwentów otrzymała nagrody za wiadomości i umiejętności z zakresu nauki 
zawodu. 



PPPAAARRRAAADDDAAA  rok 2015/2016, numer 4 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abiturientów żegnali również przedstawiciele klas trzecich i przedstawiciele Samorządu 

Szkolnego. Natomiast młodzi ludzie, opuszczający mury naszej szkoły, podsumowali swój pobyt 
w Mechaniku prezentacjami, w których utrwalili najważniejsze chwile z życia klasy.  

Bardzo podniosłym punktem uroczystości stało się przekazanie sztandaru szkoły nowemu 
pocztowi i ślubowanie abiturientów. 
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Uroczystość wzbogaciły występy uzdolnionych artystycznie uczniów. Zaprezentowali oni 

taniec discofoks, zaśpiewali piosenki Kamila Bednarka oraz zaprezentowali zabawne scenki kaba-
retowe. 

Redakcja „Parady” dołącza się do wszystkich serdecznych słów wygłoszonych w czasie 
uroczystości.  

Drodzy Tegoroczni Maturzyści! 
 

Życzymy Wam, aby wiedza zdobyta w szkole była przez Was dobrze wykorzystana nie tylko podczas 
najbliższych egzaminów, ale także w dalszym życiu. Otwiera się przed Wami nowy etap, 

w którym możecie dokonać wszystkiego. Matura to znakomity wstęp w dorosłe życie. Niech towarzyszy Wam 
wiara we własne możliwości i odpowiedzialność. Życzymy Wam połamania piór, łatwych arkuszy egzaminacyj-

nych oraz dostania się na wymarzone studia lub otrzymania ciekawej pracy. 
 
 

 Luiza Baczyńska 
 


