
W turnieju uczestniczyło 5 uczniów z na-

szej szkoły w trzech kwalifikacjach (B.05, 

B.06, B.18). W kwalifikacji B.05: montaż 

systemów suchej zabudowy, uczeń z klasy 

II c Horodiuk Kamil  zajął 7 miejsce w eli-

minacjach okręgowych, natomiast 19 miej-

sce w kraju. W drugiej kwalifikacji: B.06: 

wykonywanie robót malarskich i tapeciar-

skich, uczeń z kl. III c Budziewski An-

drzej zajął 6 miejsce w eliminacjach okrę-

gowych , a 26 miejsce w kraju.  Ponadto w 

kwalifikacjB.18: wykonywanie robót mu-

rarskich i tynkarskich, uczeń z kl. III c  Pa-

lewski   Piotr w eliminacjach okręgowych 

zajął 7 miejsce, natomiast 22 miejsce  

w kraju. Opiekę merytoryczną nad ucznia-

mi sprawował Pan Mieczysław Gawryś. 

Serdecznie dziękujemy  naszym uczniom  

za godne reprezentowanie  szkoły oraz ży-

czymy dalszych sukcesów na niwie zawo-

dowej. Również  szczególne podziękowania 

należą się nauczycielom uczącym przed-

miotów zawodowych.  Brawo! 
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 W grudniu zostały przeprowadzone eliminacje szkol-

ne, do turnieju budowlanego „Złota Kielnia”. Turniej bu-

dowlany „Złota Kielnia” odbył się 13 stycznia w Toru-

niu.   Po raz czterdziesty siódmy uczniowie szkół zawodo-

wych i branżowych stanęli do eliminacji turnieju budowla-

nego „Złota Kielnia”. Przez łącznie półtorej godziny rozwią-

zywali test z wiedzy fachowej oraz zadanie problemowe. 

Konkurs obejmuje sześć kategorii, ściśle powiązanych  

zawodami z zakresu budownictwa: murarz, tynkarz, malarz i 

tapeciarz, posadzkarz, monter suchej zabudowy i monter 

instalacji sanitarnych. W eliminacjach okręgowych brali 

udział uczniowie z cztery województw tj. łódzkiego, war-

mińsko-mazurskiego,kujawsko-omorskiego i pomorskiego. 

Rok 2,  numer 8 

 

Turniej okręgowy : ZŁOTA KIELNIA  
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Bezpieczni w sieci  

W dniach 17 - 18 stycznia 2018r. odbyło się  szkolenie  

w formie zajęć warsztatowych z zakresu bezpiecznego ko-

rzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagroże-

nia. W warsztatach wzięli udział nauczyciele, uczniowie 

oraz rodzice.  Szkolenie przeprowadziła  Pani Małgorzata 

Szymczak – Grześkowiak, w ramach projektu Ministerstwa  

Edukacji Narodowej, realizowanego przez fundację Nowo-

czesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Zagad-

nienia związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami w sieci 

zostały zaprezentowane w sposób prosty i komunikatywny. 

Uczestnicy szkolenia  wypracowali w formie wizualnej za-

sady bezpiecznego korzystania z Internetu. Teraz każdy 

uczestnik szkolenia już wie,  jakie zagrożenia wyelimino-

wać, aby bezpiecznie surfować po ulubionych stronach w 

sieci.    

 

NIECODZIENNA LEKCJA 

 

Udało się … staże i prak-
tyki  u pracodawców  

  Uczniowie wszystkich klas techni-

kum rozpoczynają staże u pracodawców  

w wymiarze 150 godzin, w ramach 

„PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 

DLA UCZNIÓW POMORSKICH SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH - Programu Operacyjne-

go Województwa Pomorskiego współfi-

nansowanego ze środków Unii Europej-

skiej. 

16 stycznia 2018r. w klasie IV A odbyła się 

niecodzienna LEKCJA Z KONSTYTUCJĄ. 

Zajęcia zostały przeprowadzone przez  

p. prawnik Danutę Wawrowską. Serdecznie 

dziękujemy za wprowadzenie w tematykę  

prawa konstytucyjnego. 
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Tegoroczni 
maturzyści 
postanowi-
li urozma-
icić swoją 
studniówkę 
prosząc  
gości o za-
łożenie na 

ten czas masek weneckich. I tak dnia 9 lutego bieżące-
go roku w sali bankietowej Felix wraz z wybiciem go-
dziny dziewiętnastej pojawiły się „tajemnicze” posta-
cie, skryte za przepięknymi maskami. 

Bal studniówkowy zainaugurowała Pani Dyrektor Jo-
lanta Kapiszka, zapraszając wszystkich do wspólnego 
poloneza. Zebranych gości powitali przedstawiciele 
klas maturalnych: Karolina Michałejko i Mateusz Ro-
jek. 

Na swoim pierwszym dorosłym balu wszystkie uczen-
nice i słuchaczki prezentowały się przepięknie we 
wspaniałych kreacjach i fryzurach. Panowie również 
zadali szyku w nienagannie skrojonych garniturach  
i odświętnych muchach. 

Po części oficjalnej, w której nie zabrakło podziękowań 
i kwiatów, złożonych na ręce dyrekcji, wychowawców i 
przedstawicieli rodziców, przyszła pora na program ar-
tystyczny. 

Klasa IV a przygotowała krótkie wspomnienie z minio-
nych czterech lat w postaci pokazu zdjęć. 

Klasa IV b przedstawiła ten miniony czas inaczej 
przedstawiając krótką scenkę z życia szkoły. Uczennice 
klasy IVb zaprezentowały również zabawny i widowi-
skowy „czarno – biały” taniec. 

Kolejną niespodzianką na balu było pojawienie się fo-
tobudki ufundowanej przez mamę jednego z uczniów. 
Humorystyczne zdjęcia będą na pewno doskonałą pa-
miątką ze studniówki. 

Młodzież bawiła się wspaniale w trakcie całego balu i 
gdy wybiła godzina jego zakończenia trudno było uwie-
rzyć, że to już koniec…. 

Niech żyje bal… 
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NASZE  OSIĄGNIĘCIA   

 26 stycznia odbył się apel podsumowujący 
pracę w I półroczu br. szk.. Pani Dyrektor Jolan-
ta Kapiszka uhonorowała specjalnymi dyplomami 
wyróżniających się uczniów. Znaleźli  się wśród 
nich zarówno ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
w nauce i sporcie , ale także ci, którzy swoim zaan-
gażowaniem  i pracą dla innych sprawiają, że świat 
wokół nich staje się lepszy. 
Przedstawiciele poszczególnych klas dokonali 
krótkiej prezentacji osiągnięć swoich  koleżanek 
kolegów.  Niektórzy uczynili to w nader oryginal-
ny sposób, z właściwym sobie poczuciem humoru. 
 Uczniowie klasy II A (wych. P. Janina Zduńska) 
zostali  nagrodzeni dyplomami za najwyższą śred-
nią w szkole i najwyższy procentowy wskaźnik 
frekwencji. 
 
Dyplomy za najlepsze wyniki w nauce otrzyma-
li: 

1.Rafał Kawka- kl. I B 
2. Anna Kozikowska- kl. I B 
3.Oskar Okołotowicz- kl. I B 
4. Mateusz Sekuła- kl. I B 
5. Patrycja Jarotek- kl. II A 

6. Martyna Kępska- kl. II A 
7. Klaudia Malek- kl. II A 
8. Natalia Kunc- kl. III A 
9. Klaudia Szynkowska- kl. III A 
10. Eliza Kępa – kl. III B 
11. Witold Kozera- kl. IV A 
12. Sebastian Witasik- kl. IV A-  

najwyższa średnia w szkole 
13. Sandra Iwanicka- kl. IV B 
14. Kamila Kłobuch- kl. IV B 
15. Monika Medwid-kl. IV B 
16. Kamil Horodiuk- kl. II C 
17. Andrzej Budziewski – kl. III C 
18. Wiktor Swedrak- kl. III C 

 
 

Dyplomy za godne reprezentowanie szkoły  
w okręgowych eliminacjach Turnieju Złota 
Kielnia: 
1. Kamil Horodiuk 
2. Andrzej Budziewski 
3. Piotr Palewski 
4. Wiktor Swędrak 
5. Paweł Maziejuk 
 

Dyplomy za osiągnięcia sportowe otrzymali: 

1.Jakub Grabowski 
2. Mateusz Hesse 
3. Dawid Kiljan 
4. Jan Kurkul 
5. Łukasz Lipiński 
6. Norbert Jefimczyk 
7. Kamil Kułdo 
8. Wiktor Swędrak 
9. Hubert Włodarczyk 
10. Krystian Wojciechowski 



 Centka Str.5 

 

Ponadto wręczono dyplomy za udział w licz-
nych kursach i szkoleniach, między innymi: 
Aut Cad, AutoCad elektrical,  Akademia Muro-
wania firmy Ytong. 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów. Pozostałym 
– chęci do pracy i dorównania najlepszym. 
 
 

Dyplomy za zakwalifikowanie się do okręgo-
wych eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Budowlanych : 
 
1. Sebastian Witasik 
2. Klaudia Szamal 
3. Klaudia Szynkowska 
4. Natalia Kunc 
5. Dawid Macheta 
 

Szczególne wyróżnienie trafiło do ucz. kl. II A Klaudii 
Malek, która otrzymała honorową odznakę Wolontaria-
tu. Oprócz niej dyplomy za  pracę na rzecz niesienia do-
bra innym otrzymały: Patrycja Jarotek i Anna Skierka 
– obie z kl. II A.W bież. roku szk. nasza szkoła , dzięki 
takim osobom jak one, otrzymała Certyfikat Pomorskiej 
Szkoły  z Życiem. 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

 

Wyjazd studyjny na Międzynarodowe 
Targi Poznańskie BUDMA 

BUDMA czyli Międzynarodowe Targi 

Budownictwa i Architektury, to jedno  

z najważniejszych miejsc spotkań producentów  

i dystrybutorów nowoczesnych technologii 

i materiałów budowlanych z przedstawicielami 

handlu, architektami, wykonawcami  

i inwestorami w Europie. Targi budowlane pre-

zentują najnowszą ofertę produktową, technolo-

giczną i usługową blisko 800 firm z Polski i za-

granicy. Okna, drzwi, bramy, fundamenty, ścia-

ny, stropy, posadzki, dachy, stal w budownic-

twie, materiały wykończeniowe, budownictwo 

energooszczędne, eko-budownictwo, maszyny, 

narzędzia, sprzęt pomocniczy, informatyka  

w budownictwie te i inne cuda oglądali  nasi 

uczniowie  z klas technikum. Poniżej krótka fo-

torelacja z pobytu naszych uczniów na Targach  

w Poznaniu. 


