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Czas leci — to już drugie typu 
spotkanie... 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkol-

nych, dnia 26 października 2017r. uczniowie klas 

technikalnych wzięli udział w panelu dyskusyjnym: 

Książki, które polecam. 

Uczniowie podawali argumenty mające na celu  za-

chęcić i przekonać odbiorcę słowa pisanego do prze-

czytania prezentowanej przez siebie książki. Na pod-

stawie dyskusji można było stwierdzić, że preferen-

cje czytelnicze są różnorodne. Uczniowie wbrew 

utartym  poglądom sięgają nawet po książki biblio-

graficzne, choć przede wszystkim   uwielbiają książki 

fantastyczne i kryminały. Wszystkich czytających 

bez wątpienia łączy pasja do czytania. 

To już drugie tego typu spotkanie, zorganizowane 

przez nauczycieli bibliotekarzy oraz języka pol-

skiego -  p. Barbarę Stakun, p. Urszulę Szulc-  

Zacharzewską i p. Beatę Niechwiadowicz. 

Wszystkim uczestnikom spotkania pragniemy 

podziękować za zaangażowanie i osobisty wkład 

oraz życzyć entuzjazmu w  odkrywaniu źródeł 

prawdy oraz tego, co dobre i piękne. 
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Niecodzienne spotkanie  

z Panią Agatą Marzec 

Dnia 24 października 2017r. gościliśmy w bibliote-

ce szkolnej autorkę książki Reminiscencje - Panią Agatę 

Marzec. Było to dla nas niezwykle miłe spotkanie. Autorka 

zaskoczyła nas wyjątkową  serdecznością, ciepłem i otwar-

tością na ludzkie sprawy. W jej obecności zapomnieliśmy  

o naszych codziennych szkolnych problemach. Wprowa-

dziła nas w niecodzienną przestrzeń, w świat literatury, a w 

istocie prozy. Wspólnie poruszaliśmy  istotne tematy nie-

odłącznie związane z egzystencją człowieka: samotność, 

choroba, odrzucenie, brak miłości, utrata pracy. Były to 

reminiscencje nasze i bohaterów opowiadań. Na nowo oży-

ły  w nas  uczucia i narodziły się emocje. Nie ma żadnej 

wątpliwości, że autorka kocha to, co robi. Planuje w naj-

bliższym czasie wydać następną książkę, za co serdecznie 

jej dziękujemy. 

  

Pani Agacie Marzec życzymy twórczej we-

ny, konsekwencji w realizowaniu tego co 

dobre i mądre, dużo radości i słońca w każ-

dym dniu. Pragniemy również podziękować  

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicz-

nych i Technicznych w Słupsku Renacie 

Draszanowskiej za wsparcie  inicjatywy 

zorganizowania spotkania autorskiego. 
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 Zajęcia z pierwszej pomocy  
przedmedycznej 

Dnia 23.10.2017r. w naszej placówce gościli-

śmy przedstawicielkę Straży Miejskiej  

w Słupsku, która zapoznawała uczniów teoretycznej 

nauki zawodu w zawodzie wędliniarz, elektryk, elek-

tromechanik z zasadami udzielania  pierwszej pomocy 

przedmedycznej.   Uczniowie mieli sposobność utrwa-

lić dotychczasową  wiedzę i umiejętności  z zakresu 

resuscytacji krążeniowo – oddechowej, a w szczegól-

ności dokonać oceny stanu poszkodowanego i ustalić 

procedury postępowania oraz je wykonać .  

Oczywiście wszystko działo się w warunkach 

symulacyjnych, po to, aby  uczniowie w przyszłości 

wiedzieli kiedy, co i jak robić do czasu przybycia po-

gotowia ratunkowego.   

Bądź świadomym kierowcą! 

18 października uczniowie klas: IIIa, 

IIIb, IVa, IVb wzięli udział w kolejnej edycji 

programu prewencyjnego „Bądź świado-

mym kierowcą”. Prowadzącym spotkanie 

był kom. Lesław Kot z Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Miejskiej Policji  

w Słupsku.  

 Celem programu było uświadomienie 

młodzieży zagrożeń związanych   z nieprze-

strzeganiem obowiązujących przepisów Prawa 

o Ruchu Drogowym tj. przekraczania dopusz-

czalnej prędkości podczas kierowania samo-

chodem czy motocyklem, prowadzenia auta 

pod wpływem alkoholu lub środków odurzają-

cych.  Prelekcja poparta była audiowizualną 

prezentacją z autentycznych zdarzeń drogo-

wych. Prelegent udzielił uczniom ważnych me-

rytorycznie wskazówek dotyczących praktycz-

nych aspektów postępowania w czasie kontroli 

drogowej oraz zapoznał z procedurami powia-

damiania służb ratowniczych. 
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21 października 2017 roku, w hali Gryfia 

w Słupsku odbyły się II Targi Pracy pn. Eduka-

cja i Praca – Spotkanie Aktywnych. Targi zorga-

nizowała Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, Po-

morską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., 

Akademią Pomorską i Urzędem Gminy w Słup-

sku.   

        Na targach  nie mogło zabraknąć i nas. Ze-

spół Szkół Budowlanych i Kształcenia Usta-

wicznego przedstawił swoją ofertę  kształcenia 

zawodowego dla osób dorosłych, którzy chcą 

zdobyć nowe kwalifikacje w zawodach rze-

mieślniczych (stolarz, cukiernik) lub usługo-

wych (florysta, fryzjer, kosmetyczka, księgo-

wy). Sobotnie spotkanie w Gryfii stało się za-

chęta do wyboru takiej ścieżki kształcenia, która 

zapewni w przyszłości pracę w lokalnych fir-

mach lub umożliwi podjęcie własnej działalno-

ści. 

Dnia 18. 10. 2017 r. odbyła się wycieczka do zakła-
du PREFABET OSŁAWA DĄBROWA SA.   
W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas IIa i IIc, 
pod opieką nauczycieli: p. Mieczysława Gawrysia, 
P. Moniki Mikolcz-Borowiec i p. Zbigniewa Szra-
mowiaka. Uczniowie mogli zobaczyć cały proces 
produkcji murowych materiałów budowlanych ta-
kich jak: autoklawizowany beton komórkowy oraz 
silikatów  

 Wyjazd studyjny  
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Nie jest wstydem zachorować na raka 
piersi. Wstydem jest nie dać sobie szansy 

 spotkania mieli możliwość ćwiczenia umiejętności samo-

badania piersi na specjalnie przeznaczonym do tego fanto-

mie. Zainteresowani mogli określić konsystencję  

i wielkość znajdujących się w fantomach  podejrzanych 

zmian- guzków.  

 

Dużym zaintereso-

waniem cieszył się temat 

dotyczący onkologicznych 

poradni genetycznych oraz 

testów genetycznych po-

mocnych we wczesnym 

wykryciu uszkodzeń genów 

i ewentualnych zmian no-

wotworowych. 

 Uczniowie klas technikalnych z Zespołu Szkół 

Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku 

uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych z zakresu pro-

mocji zdrowia i profilaktyki raka piersi. Spotkanie pro-

wadziła Dorota Hrynkiewicz – rehabilitant pacjentów 

onkologicznych i po mastektomii w Ośrodku Rehabilita-

cji Dziennej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-

nym w Słupsku.  Do regularnych badań profilaktycznych 

i samobadania zachęcała również Elżbieta Małszycka – 

amazonka po obustronnej mastektomii. Oprócz  obejrze-

nia pokazu multimedialnego uczestnicy 

Ruszyła akcja : Upoluj swoją 
książkę 

Uczniowie/słuchacze naszej szkoły  
przyłączyli się do akcji :Upoluj swoją książ-
kę. Akcja rozpoczęła  się 2 listopada i potrwa  
tylko do 30.11.2017r. W szkole,  na koryta-
rzu  ( parter , I piętro, II piętro)  znajdują się 
plakaty informujące o akcji. Na plakatach 
znajduje się prosta instrukcja. Wystarczy tyl-
ko ściągnąć darmową aplikację Woblink 
oraz  zeskanować kod QR, a potem można 
już tylko cieszyć się darmowym dostępem do 
12 bestsellerów e-booków i audiobooków. 
Zachęcamy wszystkich uczniów/słuchaczy 
do zaglądania na stronę czytajpl.pl oraz fa-
cebooka akcji fb.com/czytajpl. 

Szczegółowe informacje o akcji zostały za-
mieszczone  na naszej stronie internetowej 
www.slupsk.ckziu.pl , podstronie bibliote-
ka, w zakładce WYDARZENIA. 

Życzymy wszystkim samych miłych chwil  
i przyjemności z odkrywania tego, co kryją 
książki ! 



Centka Str.6 

Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

Konkurs fotograficzny Psia dola w obiektywie był 

realizowany w ramach projektu Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami oddział w Słupsku – 

Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych w Słupsku 

oraz Miasta Słupska Zwierzę nie jest rzeczą. Kon-

kurs miał na celu spojrzenie okiem artysty na 

wdzięczny temat jakim jest przyjaciel człowieka- 

pies. Wśród 250 prac nadesłanych na konkurs zna-

lazły się fotografie naszej uczennicy – Wiktorii 

Gutowskiej. Jury, w skład którego wchodził profe-

sjonalny fotograf, doceniło interpretację tematu 

oraz walory estetyczne – kompozycję i wykadro-

wanie prac zgłoszonych przez Wiktorię. Werdyk-

tem jury artystka i jej fotografie zasłużyły na wy-

różnienie I stopnia.  Nagrodzone prace zostały 

zaprezentowane na wystawie podczas uroczystego 

wręczenia nagród oraz w kalendarzu wydanym 

przez TOnZ Oddział w Słupsku.  

Konkursowe zdjęcie wykonane przez Wiktorię 

zdobi kartę z  miesiącem maj. 

Gratulujemy sukcesu!   

Konkurs :Psia dola w obiektywie 

 Od 15 listopada uruchamiamy  

TOP LISTĘ BESTSELLERÓW ! 

Zastanów się, która książka  

w Twojej ocenie powinna się  

   znaleźć   się na takiej liście. 

 

     Rys. Danuta Sterna 


