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Centka 

 Noc w Ratuszu 

Swoje drzwi dla zwiedzających od godziny 18 otwo-
rzyły Muzeum Pomorza Środkowego i Ratusz. Na ra-
tuszowych korytarzach goście mogli oglądać wystawy 
prac uczniów słupskich szkół ponadgimnazjalnych. 
Atrakcji było sporo. 

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawiczne-
go w Słupsku był reprezentowany przez słuchaczki 
szkoły policealnej, które kształcą się w zawodzie tech-
nik usług kosmetycznych. W naszym mini sa-
lonie kosmetycznym można było skorzystać  
z masażu twarzy, zabiegu parafinowego na dło-
nie 
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Chemiczne graffiti 

Kończy się rok szkolny i przyszedł czas na 
powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  Chemia 
nie należy do łatwych przedmiotów, a w szcze-
gólności wzory, nazwy systematyczne, nie mó-
wiąc już o pisaniu reakcji chemicznych i dobiera-
niu współczynników chemicznych. 

Każdy myśli o jednym: lewa strona musi się zga-
dać z prawą. Łatwo powiedzieć, ale napisać, to 
już  z tym gorzej. Pomyśleliśmy sobie, że tym 
razem dokonamy syntezy  a ‘la chemicznej. Połą-
czyliśmy substraty: naukę, zabawę i pogodę. Uda-
ło się. Produktem tego przedsięwzięcia było che-
miczne graffiti. 

Z Temidą za pan brat… 

W tym roku szkolnym mło-
dzież klas III technikum  
i I LO dla dorosłych , pod 
opieką pani Justyny Kosic-
kiej dwukrotnie uczestni-
czyła w rozprawach sądo-
wych w  Sądzie Rejono-

wym  w Słupsku. Oprócz udziału w rozprawie sądowej 
młodzież wysłuchała opowieści sędziów o zasadach 
funkcjonowania polskiego sądownictwa, budowie sali 
sądowej. Sędziowie udzielili wskazówek nt. zagrożeń 
w codziennym życiu np. w przypadku unikania odbio-
ru korespondencji. Celem lekcji było zaznajomienie 
młodzieży z funkcjonowaniem sądownictwa polskiego. 

 W czerwcu w naszej szkole zorganizowana 
została zbiórka karmy do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Słupsku. Organizatorem i koordynatorem 
akcji była pani Marta Koleśnik- Boryńska – opiekun 
Koła Wolontariatu, która zbiórkę prowadziła wraz  
z panem Jarosławem Hajką, biblioteką szkolną i słu-
chaczami semestru drugiego liceum ogólnokształcące-
go dla dorosłych w systemie zaocznym i stacjonar-
nym.. Cieszymy się, że tak wielu słuchaczy wzięło 
udział w naszej akcji i że los bezdomnych, porzuco-
nych zwierząt nie jest im obojętny. Zebraliśmy około 
20 kg suchej karmy, puszki, kasze, makarony, ryż. 
Serdecznie dziękujemy. 

Zbiórka karmy dla Schroniska 
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Uczniowie teoretycznej nauki zawodu w za-
wodzie kucharz na lekcji towaroznawstwa pod kie-
runkiem pani Ewy Lubarskiej, przygotowali desery, 
których podstawowymi surowcami były mleko, owo-
ce, ciasta. Jury składające się z trzech uczniów i na-
uczyciela przedmiotów zawodowych dokonało oceny 
organoleptycznej metoda punktową. Najwyższą  notę 
uzyskał deser przygotowany przez Adama. Deser 
składał się  z ciasta biszkoptowego, syropu miętowe-
go z marcepanem i kremu czekoladowego na bazie 
śmietanki. 

Słodkie zajęcia  "Najbardziej niezmiennym i ważnym 
pytaniem życia jest: Co robisz dla 

innych?" 
/Martin Luther King Jr./ 

Uczniowie klasy I b i II b uczestniczyli w szkole-
niu pt. „Jak być wolontariuszem. Promocja Klu-
bów Wolontariusza. Aspekty prawne wolonta-
riatu” prowadzonym przez Panią Monikę Rapace-
wicz z Regionalnego Centrum Wolontariatu  
w Słupsku. Uczestnicy z zaangażowaniem aktyw-
nie brali udział w zajęciach warsztatowych, zapre-
zentowali swoje doświadczenie w działaniach wo-
lontariackich. Dowiedzieli się w jakie akcje chary-
tatywne mogą się włączyć oraz zainspirowali się 
działaniami, które pozwolą na niesienie bezintere-
sownej pomocy innym. 
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Niecodzienne zajęcia  

1 czerwca o godz. 11.00 w auli odbyła się 
niecodzienna lekcja na temat Miejskiej Demokracji. 
Poprowadził ją Pan Prezydent Miasta Słupska Ro-
bert Biedroń wraz z Dyrektorką Wydziału Dialogu  
i Komunikacji Społecznej Panią Iwoną Chrapkow-
ską- Wielgomas. 

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas technikal-
nych. Zainteresowanie problematyką było bardzo 
duże. Poruszano kwestie dotyczące budżetu party-
pacyjnego,  lokalnych inicjatyw związanych z reali-
zacją zadań publicznych oraz na temat organizacji 
pozarządowych, w tym pożytku publicznego działa-
jących w naszym mieście. Każdy uczestnik spotka-
nia otrzymał materiały: SŁUPSK ZIELONE MIA-
STO NOWEJ GENERACJI, RAPORT SŁUPSKI. 

Jak widać, uczniowie ZSB i KU w Słupsku są  ży-
wo są zainteresowani problematyką samorządności 
i praworządności, a w szczególności strategią roz-
woju miasta Słupska. 

 Na zakończenie cała społeczność szkolna  podzię-
kowała Panu Prezydentowi  i Pani Dyrektor za 
przybycie i poprowadzenie niecodziennych zajęć  
z wiedzy o społeczeństwie. 

Dzień Kaszubski w Akademii 
Pomorskiej 

Uczniowie teoretycznej nauki zawodu w za-
wodach sprzedawca i kucharz, pod opieką nauczycie-
li pani Urszuli Bocian i pani Ewy Lubarskiej,  
2 czerwca 2017 roku wzięli udział w Dniu Kaszub-
skim w Akademii Pomorskiej. Mieli okazję obejrzeć 
występy Zespołu Kaszubskiego „Perle” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Słupsku, wysłuchać 
„Lokomotywy” Juliana Tuwima w języku kaszub-
skim oraz zdegustować potrawy kaszubskie.  

Jeden z uczniów wziął udział w quizie  
i otrzymał karnet na koncerty w Zagrodzie Śledzio-
wej w Starkowie. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia 
pani dr hab. Adeli Kuik-Kalinowskiej  
 pt: „Prezentacja biblioteki pisarzy kaszubskich” oraz 
obejrzeli wystawę  pt. „20- lecie Instytutu Kaszub-
skiego”. 
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Sportowe szaleństwo  
w ZSB i KU 

 W piątek 2 czerwca 2017 roku na sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych  
i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku odbył się 
Dzień Sporu Szkolnego. Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego przygotowali na wesoło 10 konku-
rencji sportowych. Zadaniem uczestnika zabawy 
było uzyskanie jak największej ilości punktów  
z  poszczególnych konkurencji sportowych.  

W efekcie trzech uczniów  oraz  trzy uczennice  
uzyskały największą liczbą punktów. Oczywiście, 
wszyscy zwycięzcy zostaną   uhonorowani  na-
grodami na uroczystym zakończeniu roku szkol-
nego 2016/17 . 

W trakcie imprezy można było również oddać 
swój głos  na Najpopularniejszego Sportowca Ze-
społu Szkół Budowlanych i Kształcenia Usta-
wicznego Słupsku oraz wziąć udział  
w Turnieju Wyciskania Sztangi. 
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Wiesz, co jesz… 
 

25 maja 2017 roku uczniowie teoretycznej 
nauki zawodu w zawodach kucharz  
i sprzedawca wzięli udział w warsztatach laboratoryj-
nych pod hasłem „Czy wiesz co jesz – bakterie w 
produktach mlecznych” w ramach Batyckiego Festi-
walu Nauki na Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Uczestnicy najpierw wysłuchali krótkiego 
wprowadzenia na temat bakterii fermentacji mleko-
wej występujących w  takich artykułach jak jogurt, 
śmietana, maślanka, sok z ogórków kiszonych i sok  
z kiszonej kapusty oraz dla porównania mleko spo-
żywcze. 

 Następnie samodzielnie wykonali z tych pro-
duktów  preparaty mikrobiologiczne barwione meto-
da Grama i mieli możliwość obejrzeć je pod mikro-
skopem przy powiększeniu 1000x. Warsztaty pozwo-
liły uczniom naocznie przekonać się, ze bakterie fer-
mentacji mlekowej naprawdę są obecne w  badanych 
produktach mlecznych, a dodatkowo uzyskali po-
twierdzenie, że różnią się one miedzy sobą. Opiekę 
nad młodzieżą sprawowały nauczycielki przedmio-
tów zawodowych panie Urszula Bocian, Sylwia Go-
lec- Kostrzewa i Ewa Lubarska. 

 

PODZIĘKOWANIA 

Zespół redakcyjny: nauczyciele bibliotekarze 


