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A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, 
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta, 
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, 
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza… 
I anioł i demon, i upiór i cud, 
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna. 
Początek i koniec…   
                                  J. Tuwim 
 
 

 
13 listopada 2013roku społeczność szkolna  spotkała 

się, aby wspólnie uczcić  99. rocznicę Święta Odzy-

skania Niepodległości Polski. Z tej okazji   pod kie-

runkiem Pani Justyny Kosickiej i Pani Urszuli Szulc- 

Zacharzewskiej uczniowie ZSBi KU w Słupsku  

w ramach  projektu WOLNOŚĆ i NIEPODLE-

GŁOŚĆ przedstawili przedsięwzięcie o nazwie: Ko-

bieta- początek i koniec. Tegoroczna odsłona projek-

tu była poświęcona kobietom w polskiej historii, kul-

turze i nauce. Chcieliśmy w ten sposób oddać należ-

ną cześć i pamięć wszystkim tym kobietom, które 

współtworzyły naszą historię na przestrzeni dziejów. 

Młodzieży zaangażowanej w projekt serdecznie dzię-

kujemy. 
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III miejsce w XII POMORSKIM BIE-

GU NIEPODLEGŁOŚCI ! 

 Bieg z okazji 99 rocznicy odzyskania pań-

stwowości polskiej, poprzedziło losowanie kolej-

ności startu. Co trzy minuty na trasę wyruszały 

kolejne szkoły. Kacper Kołodziejczak wylosował 

13, która okazała się dla nas szczęśliwa.  

W bieg na orientację poprzedzony strzelaniem do 

tarczy (pokaz strzeleckich umiejętności Kacpra), 

wpleciono rzuty granatem oraz test wiedzy o Pił-

sudskim. Szybkie nogi Norberta Jefimczyka i na-

wigacja po trasie Krystiana Wojciechowskiego 

pozwoliła stanąć nam na trzecim stopniu podium. 

Gratulacje!!! Opiekę nad reprezentacją sprawo-

wał nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz 

Kosicki. 
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 W dniu 08.11.2017 r. młodzież naszej szkoły 

brała udział w wycieczce do Warszawy, do Sejmu RP. 

Organizatorem i fundatorem wyjazdu było biuro posel-

skie Zbigniewa Konwińskiego, posła Platformy Obywa-

telskiej. Wycieczka była nagrodą za udział uczniów 

słupskich szkół w konkursie pt. Patroni słupskich ulic. 

Koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Beata Chrza-

nowska, natomiast nadzór merytoryczny sprawowała 

Pani Justyna Kosicka. 

 

Wycieczka do Sejmu RP W trakcie pobytu zwiedziliśmy budynek Sej-

mu Rzeczpospolitej Polskiej. Mieliśmy spo-

sobność przysłuchiwać się obradom Sejmu 

RP. Chodząc po korytarzach sejmowych mija-

liśmy ludzi świata polityki, liderów poszcze-

gólnych partii politycznych. Wszystko było 

takie niecodzienne. Była to dla nas wyjątkowa 

konfrontacja. W jednym czasie doszło do zde-

rzenie świata polityki z naszą codziennością, 

co wywołało u nas tyle emocji i wrażeń. Na 

zakończenie postanowiliśmy pospacerować  

i obejrzeć osobliwości architektoniczne znaj-

dujące się na Starym Mieście Warszawy.  

Pełni wrażeń i wdzięczności wróciliśmy do 

Słupska. Jeszcze raz szczególne podziękowa-

nia składamy organizatorom przedsięwzięcia. 

Nie przegap szansy! Wejdź na stronę interneto-
wą 60sekund.czytaj.pl i wygraj dla siebie  
SUPER SMARTFON wypełniony książkami,  
a dla szkoły czytnik ebooków. 

Warunki, jakie należy spełnić: 

1. Przeczytaj jedną z książek z akcji Czytaj PL. 

2. Nagraj film, max 60sec., w którym opowiesz 
o przeczytanej książce, tak aby inni chcieli ją 
przeczytać. 

3.Opublikuj swój film na swoim Instagramie i 
oznacz go hashtagami #czytajpl 

# ksiązkaw60sec 

4. Potrzebny sprzęt: telefon komórkowy z wbu-
dowaną kamerą. 

                   POWODZENIA! 
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O konkursie słów kilka... 

Konkurs dotyczący koncepcji przebudowy 
pomieszczeń Młodzieżowego Centrum 

Kultury w Słupsku 

Po uroczystości związanej z Narodowym Świę-

tem Niepodległości, odbyło się wręczenie na-

gród i dyplomów uczniom, którzy brali udział  

w konkursie związanym z wykonaniem koncep-

cji przebudowy pomieszczeń Młodzieżowego 

Centrum Kultury w Słupsku. Do konkursu zgło-

sili się uczniowie klasy IIa. Prace wykonywane 

były w programie komputerowym SketchUp. 

Podczas oceny prac uczniów wzięto pod uwagę 

oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych 

rozwiązań, trafność doboru środków wyrazu do 

zadań stawianych przez MCK i SOK oraz pre-

zentacje wykonanej koncepcji. Pierwsze miejsce 

otrzymali ex aequo Weronika Kubisiak i Michał 

Szulga (otrzymali nagrodę pieniężną w wysoko-

ści 250 zł), wyróżnione zostały prace Jakuba 

Grzeszczaka i Jakuba Steca.  

Dyplomy otrzymali również: Patrycja Jarotek, 

Martyna Kępska, Natalia Piotrowska, Klaudia 

Malek i  Damian Hinca. Wszystkie prace były 

wykonane na wysokim poziomie. Gratulujemy! 

 

I miejsce– Weronika 
Kubisiak  

II miejsce– Michał Szulga 
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Pomorski Dzień Przedsiębiorczości W trakcie trwania Pomorskiego Dnia Przed-
siębiorczości w Starostwie Powiatowym dy-
żurowali specjaliści m.in z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Słupsku, słupskiego oddzia-
łu ZUS, Urzędu Skarbowego, Powiatowej 
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Pomorskiego Fun-
duszu Pożyczkowego, Urzędu Statystyczne-
go, Lokalnego Punktu Informacji Funduszy 
Europejskich oraz Słupskiego Stowarzysze-
nia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębior-
czości. Z porad skorzystać mogły wszystkie 
osoby zainteresowane rozpoczęciem działal-
ności gospdoarczej, jak również osoby pro-
wadzące już własną firmę. Była też możli-
wość spotkania się z przedsiębiorcami, któ-
rzy otworzyli indywidualną działalność go-
spodarczą i chcieli podzielić się swoim do-
świadczeniem.  

Udział w warsztatach i spotkaniach niewąt-
pliwie wzbogacił wiedzę uczniów dotyczącą 
podjęcia i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Wielu z nich ma teraz na pew-
no mniej obaw związanych z założeniem 
własnej firmy. 

Dnia 15 listopada 2017 r. uczniowie czwartych klas tech-

nikum wraz z nauczycielami Urszulą Bocian oraz Elżbietą 

Tymczak wzięli udział w IX edycji Pomorskiego Dnia 

Przedsiębiorczości. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości to 

wydarzenie o charakterze informacyjno-konferencyjno- 

szkoleniowym realizowane jednocześnie w 17 miastach 

województwa pomorskiego w tym samym czasie i w tej 

samej formule celem dotarcia do jak najszerszej grupy 

odbiorców. Celem spotkań, które odbyły się w Starostwie 

Powiatowym w Słupsku, była promocja przedsiębiorczo-

ści wśród osób zainteresowanych podjęciem własnej dzia-

łalności gospodarczej oraz wśród pracodawców zamierza-

jących tworzyć nowe miejsca pracy.  

Zakres programowy warsztatów  i spotkań  obejmował 

m.in takie zagadnienia jak: 

*,,Przedsiębiorcą być - formalne aspekty zakładania  

i prowadzenia działalności gospodarczej"- Funda-

cja TAX CARE, 

*,,Wybieraj mądrze"- Wojewódzki Urząd Pracy  

w Gdańsku, O/ Słupsk, 

*,,ABC Przedsiębiorcy okiem ZUS-u "- ZUS  

O/Słupsk, 

*,,Rynek pracy w mieście i powiecie słupskim"- 

Urząd Statystyczny Słupsk, 

*,,Fundusze Europejskie dla każdego"- Punkt Infor-

macji Funduszy Europejskich Słupsk, 

*,Możliwości dofinansowania działalności gospodar-

czej"- Pomorski Fundusz Pożyczkowy. 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

 Dnia 10.11.2017 r. odbył się etap szkolny - 

eliminacji do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych. Do etapu szkolnego przystąpiło je-

denaście osób. Byli to uczniowie z klasy III a: 

Grzegorz Caper, Natalia Kunc, Dawid Macheta, 

Monika Rebus, Natalia Remus, Robert Sibiński, 

Klaudia Szynkowska, Mateusz Waraksa, z klasy 

III b: Maciej Andrik, Klaudia Szamal i z klasy IV 

a: Sebastian Witasik. Uczniowie, którzy uzyskają 

największą ilość punktów, zgłoszeni będę do etapu 

okręgowego OWiUB, który odbędzie się w Gdań-

sku. 

     Rys. Danuta Sterna 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych 

 

 Nowa odsłona  prawa budowlanego 

Dnia 21.11.2017 r. odbyło się szkolenie 

nt.  "Przygotowania do realizacji robót budowla-

nych w świetle aktualnie obowiązujących przepi-

sów Prawa budowlanego”, organizowane 

przez  Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Bu-

downictwa. Szkolenie poprowadził inż. Krzysztof 

Użarowski – b. Ekspert Nadzoru Budowlanego z 

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowla-

nego w Gdańsku.  

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy III A 

oraz III B (grupa budownictwa) pod opieką p. 

Moniki Mikolcz-Borowiec i p. Elżbiety Tymczak. 

  Zgodnie z programem szkolenia m.in. 

omówiony został zakres prac przygotowawczych 

dla obiektów, które mają być przedmiotem proce-

su budowlanego (obiektów niewymagających po-

zwolenia na budowę ani zgłoszenia, obiektów wy-

magających zgłoszenia,  obiektów wymagających 

zgłoszenia z projektem, obiektów wymagających 

pozwolenia na budowę). Przedstawiono obowiąz-

ki i prawa poszczególnych uczestników procesu 

budowlanego w zależności od rodzaju przewidzia-

nych do realizacji obiektów budowlanych. 


