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Dwudziestolecie nadania
Szkole imienia Józefa
Piłsudskiego
23 kwietnia 2015 roku
odbyła się uroczystość
poświęcona dwudziestej
rocznicy nadania imienia
Józefa Piłsudskiego naszej
Szkole. Jubileusz ten stał
się okazją do wspomnień,
refleksji. Na uroczysty apel
przybyli liczni goście,
którzy związani są
współpracą z placówką. Po
uroczystej mszy pan
wicestarosta Sławomir
Staniszewski odsłonił
pamiątkową tablicę
upamiętniającą. Delegacje
złożyły kwiaty przed
portretem Marszałka.
Wspomnień czar…
Młodzież, pod kierunkiem
pani Aurelii Barczak i pana
Karola Brzykcego,
przygotowała apel
poświęcony historii Szkoły,
wspomnieniom o ludziach
tworzących tę historię,
wydarzeniom ważnym w tej
historii. Nie zapomniano o
człowieku wyjątkowym –
Józefie Górczyńskim, który
swoją determinacją i
ciężką pracą przyczynił się
do powstania Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w
1947r. Drugim Dyrektorem
ZSM był pan Józef
Czajkowski. Za czasów
jego kadencji Szkoła
rozwijała się, przybywało
nowych uczniów i
kierunków kształcenia. Pan
Stanisław Borczyński
Dyrektorem został w roku

1995. To za jego, kiedy
pierwsza klasa technikum
drogowego reaktywowała
drużynę harcerską -
Ponarowcy – nazwaną  od
Antoniego Iglewskiego
Ponara/ Cichociemnego z
Radziejowa- żołnierza AK,
narodził się pomysł, aby
Szkoła nosiła imię Józefa
Piłsudskiego.
W 1994 r. podczas  obrad
komisji wyłoniono
kandydata na patrona
szkoły. Wśród kilku
propozycji największą
aprobatę zyskał pomysł,
ażeby szkoła nosiła imię
MARSZAŁKA-Józefa
Piłsudskiego.
3 maja 1995r. był
wyjątkowym dniem w
historii szkoły. Podniosła
uroczystość poświecona
nadaniu imienia Józefa
Piłsudskiego przerodziła się
w lekcję patriotycznego
wychowania dla wszystkich
obecnych, zgromadzonych
w starej sali gimnastycznej.
Ważne wydarzenia…
Ważnym wydarzeniem, w
tym czasie, były uroczyste
obchody 60- lecia
powstania Szkoły
połączone z oddaniem do
użytku nowej sali
gimnastycznej.
Szkoła to ludzie!
 Podczas uroczystości w
2007 roku mieliśmy
zaszczyt gościć
absolwentów z różnych
zakątków kraju i świata –
min. profesorów, księży,
artystów, rzemieślników,

żołnierzy, po prostu
cudownych ludzi, z których
jesteśmy dumni. Ludzie ci,
na zawsze wpisali się w
historię Mechanika. W tym
czasie wykształciły się
kolejne pokolenia, a każdy
rok szkolny  był 
wypełniony  pracą. Nasi
absolwenci to ludzie z
pasją mający wiele
zainteresowań. Zawsze
mieli możliwość rozwijania
ich pod czujnym okiem –
nauczycieli pasjonatów,
uczestniczyli w różnych
imprezach sportowych,
uroczystościach,
konkursach, zdobywając
czołowe miejsca, poznawali
piękno kraju. Odnosili swoje
małe i większe sukcesy.
Na tegorocznej
uroczystości 20-lecia swoją
obecnością zaszczycili nas
absolwenci –  Magdalena
Kempara i Mateusz
Grzesiak, którzy wykonali
piosenki z musicalu
„Metro”. Był to z ich strony
powrót do czasów, w
których odnosili sukcesy
wokalne reprezentując
Mechanik na scenach
ogólnopolskich.
Pamiętajcie!
Zespół Szkół
Mechanicznych  to Szkoła
z tradycją, Szkoła, w której
tak wiele się wydarzyło i tak
wiele dzieje się każdego
dnia! Nie zapominajcie o
tym Drodzy Uczniowie!
Włączcie się w budowanie
tej tradycji! 

           Organizatorzy 

klasy mundurowe

organizatorzy i wykonawcy części artystycznej

Ola, Mateusz i Magda zaproszeni goście
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AWANGARDOWE INSPIRACJE

    21 kwietnia 2015 roku w Toruniu odbył się konkurs fryzjerski
AWANGARDOWE INSPIRACJE 2015. W konkursie wzięły udział po raz
pierwszy uczennice naszej szkoły Monika Szczepańska, Andżelika
Dolatowska i Patrycja Wiatrowska z klasy II FM. Podczas konkursu
uczniowie z różnych szkół mogli zaprezentować swoje umiejętności i
kreatywność w tworzeniu stylizacji awangardowych. Zawodnicy wykonywali
fryzury na modelkach, które strojem i makijażem powinny nawiązywać do
stylu fryzury. Po dwóch godzinach wytężonej pracy z grzebieniem (i nie
tylko) w ręku, przyszłe fryzjerki przedstawiły swoje dzieła. Każda z kreacji
była niezwykle oryginalna i dopracowana w szczegółach. Jury nie miało
łatwego zadania. Podczas konkursu nasze uczennice wykazały się również
wysokimi umiejętnościami, co zostało zauważone i docenione przez jury
konkursu. Monika Szczepańska zdobyła drugie miejsce w konkursie,
natomiast Andżelika Dolatowska i Patrycja Wiatrowska uzyskały
wyróżnienie. Dziewczęta otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Udział w
konkursie był dla nich nowym doświadczeniem, które pozwoliłona pokazanie
własnego potencjału twórczego oraz wymianę doświadczeń z innymi
uczestnikami.
       
                                      Opiekun Wioletta Chrzanowska

JEDNA Z NAJLEPSZYCH!

O Inez Szczurowskiej już pisaliśmy w
poprzednim numerze „Głosu Mechanika”. W
siódmej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej, znalazła się w gronie 70
uczestników finału.  17 kwietnia 2015 roku Inez
pokonała kolejnych rywali i znalazła się wśród 20
najlepszych logistyków w Polsce uzyskując tytuł
finalistki. Dzięki temu konkursowi uczennica klasy
4Tgl zwolniona została z części pisemnej
egzaminu zawodowego. Otrzymała również
nagrodę rzeczową od sponsorów i fundatorów.
Gratulujemy wielkiego sukcesu i życzymy
dalszych! 
                               Red.

UPRAWNIENIA SPAWALNICZE

   W ramach Projektu Unijnego „Lepsza szkoła – lepszy start
absolwentów kierunków szkół zawodowych“ 30 uczniów naszej szkoły
zdobyło uprawnienia spawalnicze. Zajęcia prowadzone były w naszej
nowoczesnej pracowni metodami: “111” i “135”. Przygotowaniem
teoretycznym uczniów zajmował się Pan Grzegorz Matuszak, natomiast
ćwiczenia praktyczne prowadzili wykwalifikowani instruktorzy spawalnictwa:
Pan Waldemar Drzewucki i Pan Marek Jabłoński. Młodzież oprócz zadowolenia
zyskała dodatkowe kwalifikacje, które będą pomocne w zdobyciu dobrze
płatnej pracy.
                                                           Kierownik Spawalnictwa Jolanta Szyper

SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY:
 „Moje spotkania z fizyką”
   20 maja 2015 roku między uczniami klas
pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych im.
Józefa Piłsudskiego w Radziejowie odbył się
Szkolny Konkurs Fizyczny: „Moje spotkania z
fizyką”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów.
Najlepszymi fizykami okazali się:
  I miejsce – Karolina Kowalska klasa I Log
  II miejsce – Jarosław Wrzesiński klasa I BIM
  III miejsce – Kacper Walczak klasa I BIM
Wszystkim uczestnikom, a w szczególności
zwycięzcom gratuluję wiedzy.
                             Organizator

Andżelika

Monika-zdobywczyni II miejsca
Patrycja i jej
modelka
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SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR!
Bardzo miło nam poinformować, że uczeń
„Mechanika” Mateusz Manelski z klasy 3 Tl został
wyróżniony w Konkursie „Szkoła zawodowa – mój
wybór”, zorganizowanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Na etapie wojewódzkim
kuratoria oświaty wyłoniły najlepsze prace w
trzech kategoriach (praca pisemna, praca
plastyczna, film). Praca Mateusza była jedną z 33
prac pisemnych ze szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu jest upowszechnianie
kształcenia zawodowego poprzez wybór i
prezentację najlepszych prac uczniów. Zadaniem
uczestników było wykazanie się umiejętnościami,
kreatywnością i takim sposobem prezentacji
tematu, który zachęci młodych ludzi do
świadomego planowania własnej kariery
edukacyjno-zawodowej.
                 Agnieszka Górczyńska

PRAWYBORY W MECHANIKU

    29 kwietnia 2015 roku zorganizowaliśmy w szkole prawybory
prezydenckie. Kolejny raz wzięliśmy udział w akcji Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie - „Młodzi głosują”. Naszym koordynatorem była
pani Agnieszka Górczyńska.
    Uczniowie czasami niezbyt chętnie brali udział w głosowaniu, ale jak
znaleźli się już w „lokalu wyborczym” czyli w świetlicy szkolnej, opory mijały.
Ostatecznie w akcji wzięło udział 169 osób spośród uczniów i nauczycieli.
Głosów ważnych oddano 152. Najwięcej głosów (46) uzyskał Janusz Korwin
– Mikke, 42 głosy – Andrzej Duda, 19 głosów – Janusz Palikot.
    Nad prawidłowym głosowaniem czuwali: Natalia Górska, Ola
Szczepańska, Dominik Kudliński, Damian Rozpendowski, Szymon
Sobczak, Dominik Wojciechowski
   Do zobaczenia na prawyborach parlamentarnych!

POŻEGNAŃ CZAS
      24 kwietnia klasy współgospodarzące szkołą – 2Tlb i
1BIM – pożegnały tegorocznych absolwentów technikum
zawodowych. Paweł Pietrzak i Iwona Klimczak wspominali
miłe chwile, wspólne wyjazdy i ciężką pracę zdobywania
wiedzy. Dawid Szczepankiewicz zagrał na saksofonie.
Niektórym maturzystom łezka w oku się zakręciła…
Żegnamy Was i trzymamy kciuki za Was na maturze!
                                                    Klasy 2Tbi i 1BIM

 FESTIWAL NAUKI
22 maja 2015 r. uczniowie klas 2Tbi, 1BIM,
2TLb i 1Sm wzięli udział w Festiwalu Nauki w
Bydgoszczy. Na zajęciach na Uniwersytecie
Technologiczno-Przyrodniczym dowiedzieli
się między innymi jak samodzielnie zbudować
drukarkę i skaner 3D oraz jak skutecznie
zakodować ważne dla siebie informacje.
Uczniom bardzo odpowiadała  atmosfera
uczelni i już myślą o studiach. Za rok
jedziemy do Poznania!
                           Ag. Górczyńska

STRZELCY ZNOWU NA PODIUM
22.05.2015 odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXVIII
Zawodów Sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”
we Włocławku.  Uczestniczyło w nich 15 zespołów – 8
zespołów dziewcząt i 7 chłopców. Zawodnicy musieli
zmierzyć się z takimi konkurencjami jak strzelanie na 50
m, bieg na orientację, udzielanie pierwszej pomocy, tor
sprawnościowy, rzut granatem. Mimo tego, że zawody
odbyły się na wysokim poziomie, reprezentantki Zespołu
Szkół Mechanicznych w Radziejowie zajęły III miejsce! W
skład drużyny wchodziły: Agata Sadowska, Ilona Żak,
Andżelika Romanowska. Natomiast drużyna męska z ZSM
w składzie: Kamil Lewandowski, Krystian Kwiatkowski,
Patryk Lubiński zajęła IV miejsce. Opiekunem drużyn był
niezastąpiony pan Krzysztof Rosiński.
Zawodnicy są zadowoleni i już zbierają siły na przyszły
rok!
                                 Agata Sadowska i Ilona Żak

Mateusz

4Tgl

zwycięska drużyna
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(Nie)zwykły przyjaciel
     Święty Augustyn uważał, że na tym świecie tylko dwie rzeczy tak
naprawdę są potrzebne: zdrowie i przyjaciel. Przyjaźń nie patrzy na wiek,
płeć, rasę czy wygląd. Twój przyjaciel może być gruby, chudy, opychać się
pączkami jak szalony, niski, wysoki, może mieć piegi czy odstające uszy,
może śmiać się z każdej głupoty jaką powiesz choć inni będą spoglądać na
was z politowaniem, może robić głupie miny byle tylko cię rozbawić i mimo,
że to żałosne, dla ciebie takie nie będzie. Bo przyjaźń to coś więcej niż
wygląd,  to niewidzialna więź, która na pierwszy rzut oka nie mająca ze sobą
nic wspólnego. To rodzaj życzliwej i odwzajemnionej miłości.
Zwykła osoba może zostać twoim niezwykłym przyjacielem ;-)
                                                  Sylwia Śliwińska

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ…
   Wakacje to czas wypoczynku, spokoju, oddechu od życia codziennego i
od problemów, z którymi borykamy się w roku szkolnym. Przez te dwa
miesiące każdy z nas będzie mógł wyjechać, zwiedzać, spotkać się z
rodziną i przyjaciółmi. Jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Wielu
z nas zamiast wylegiwać się na słońcu, będzie pracować. Pamiętajmy
również o naszym i innych bezpieczeństwie. To właśnie w okresie
wakacyjnym jest najwięcej wypadków. Nie wchodźmy do nieznanych wód, a
także unikajmy niebezpiecznych terenów, aby każdy z nas mógł spokojnie
wrócić po wakacjach  do szkoły i powitać nowy rok szkolny. Dla niektórych
wakacje to największa nagroda za dziesięć miesięcy ciężkiej harówki. Sami
wiecie ile trzeba się napracować, by zdać do następnej klasy ;-)
  Leniuchujmy, wakacje już niedługo czas zacząć.
Spokojnych, ciepłych i udanych dni życzy Redakcja.     Dziękujemy Wam Drodzy Czytelnicy, że

byliście z nami przez 6 kolejnych numerów.
Staraliśmy się przybliżyć Wam wydarzenia    
 z życia Szkoły. Nasza przygoda z „Głosem
Mechanika” w tym roku szkolnym kończy się
już!
    Życzymy Wam spokojnych wakacji i mamy
nadzieję spotkać się z Wami we wrześniu…
             Joanna Żmudzińska i Ewa Kałuża 

Zwycięzca! 
Miło nam poinformować, że zwycięzcą w
konkursie na poprawne rozwiązanie
krzyżówki został Sylwester Paczóski z klasy
2FM. Sylwek otrzyma nagrodę książkową.
Gratulujemy!
Dziś macie do rozwiązania rebus. Do dzieła!  


