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Rok 2,  numer 11 

Nasze zdanie w tej sprawie: Czy literatura 
jest odważna czy stosowna?  

 

W dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godzinie 
9.00, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słup-
sku,  odbyło się spotkanie z panią Agatą Marzec. W spo-
tkaniu wzięło udział piętnastu słuchaczy naszej szkoły,  
tj., Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych semestru 
czwartego i szóstego (system stacjonarny) oraz dwóch 
nauczycieli: p. Barbara Stakun i p. Danuta Panczocha. 

Debata odbyła się pod hasłem: Czy literatura jest 
odważna czy stosowna? 

 Pani Agata Marzec – nauczycielka języka polskie-
go i bibliotekarka w Zespole Szkół Ekonomicznych  
i Technicznych w Słupsku debiutowała w 2016 roku zbio-
rem opowiadań Reminiscencje, nominowanym do nagro-
dy w konkursie „Książka na jesień 2016”. W roku 2017 
wydała tomik poezji W moim ogrodzie rosną, o baśniowo 
– realistycznym charakterze. 

 Na wstępie pani Agata poruszyła problem literatu-
ry współczesnej dla młodzieży, wyrażanej w niej prawdy, 
odwagi, stosowności, posługiwania się w niej niechlubny-
mi wulgaryzmami, dotykaniem brutalnych zagadnień ży-
cia – alkoholizmu, prostytucji, gwałtu. Nie omieszkała 
przy tym podkreślić roli uczuć i emocji towarzyszących 
tym przeżyciom i umiejętności funkcjonowania mimo 
wszystko… 

 

Odczytała fragmenty swojej książki Remini-
scenje:  trudną scenę gwałtu na młodej 
dziewczynie oraz scenę dialogową z użyciem 
wielu dosadnych przekleństw. Zaprezento-
wała również książkę Małgorzaty Halber 
Najgorszy człowiek świata. Przedstawiła syl-
wetkę pisarki i wyeksponowała główny pro-
blem powieści. 

Otóż autorką okazała się dziennikarka mu-
zyczna pracująca na co dzień w telewizji, 
która opisała w swojej powieści motyw alko-
holu i ciągłego pijaństwa – swojego pijań-
stwa. Uzależnienie od alkoholu to dziś pro-
blem powszechny.  
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Nieleczone  może doprowadzić do tragedii wielu 
osób. 

Prowadząca stawiała przed młodzieżą pytania: po 
jaką lekturę sięgają najchętniej? Co z niej dla sie-
bie wynoszą? Na ile odnajdują w niej samych sie-
bie? I wreszcie zasadnicze pytanie – Czy dzisiejsza 
literatura, stonowana a momentami odważna, może 
pełnić funkcję terapeutyczną i oczyszczającą zara-
zem? 
Młodzież wymieniała różne gatunki literackie po 
które sięga, z których bohaterami się utożsamia,  
w których świecie chętnie przebywa. Dzisiejsza 
literatura, dotykająca spraw trudnych (świat narko-
tyków, alkoholu, przemocy, itp.,) może być wspar-
ciem dla rzeszy młodych ludzi, których ten świat 
stał się właśnie udziałem. 

 Na zakończenie spotkania pani Agata Ma-
rzec poleciła zebranym przeczytanie swojej naj-
nowszej powieści psychologiczno – obyczajowej 
Wieża z piasku, ukazującej wiele problemów o któ-
rych niekoniecznie chętnie i łatwo się rozmawia – 
np. problem homoseksualizmu. Podkreśliła także 
w swojej wypowiedzi, że aby opisywać  tak skom-
plikowane emocjonalnie zagadnienia, należy się do 
tego przygotować ze szczególną starannością, do-
bierać właściwe słowa i budować z nich umiejętną 
do zaakceptowania przez Czytelnika przestrzeń. 

Należy podkreślić fakt, że młodzież naszej szkoły 
była niezwykle aktywna, otwarcie i świadomie 
uczestniczyła w debacie. 

O WSPÓŁPRACY Z  INSTYTUCJAMI  
Z CHIN 

Dnia 11 kwietna odbyło się pierwsze spotkanie na 
temat uruchomienia szkoły języka chińskiego w na-
szej placówce. Perspektywy i założenia wstępne są 
obiecujące. Czekamy z niecierpliwością na realizację   
przedstawionych zamierzeń i celów. 
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Dyrektor zakładu oprowadził uczniów po zakładzie, 
prezentując i omawiając wszystkie etapy procesu 
produkcji . Przedstawił schemat organizacyjny obo-
wiązujący w zakładzie i wymagania stawiane swoim 
pracownikom.   Dodatkowo wywiązała się dyskusja 
dotycząca warunków pracy i płacy obowiązujących 
w zakładzie. Na wszystkie pytania uczniowie uzyska-
li wyczerpujące odpowiedzi. 

WYJAZD STUDYJNY DO ….Prefabet 
S.A. Osława Dąbrowa, Studzienice.  

WYJAZD STUDYJNY  DO  
MALBORKA 

Dnia 10.04.2018r. 
uczniowie klasy 
pierwszej techni-
kum w zawodzie 
technik budownic-
twa  odwiedzili 
firmę LEIER POL-
SKA S. A. Firma 
zajmuje się pro-
dukcją prefabryka-
tów betonowych  
oraz szerokiej ga-

my materiałów dla budownictwa   i drogownic-
twa. Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani  
z warunkami pracy, organizacją i procesami 
technologicznymi, a także nowymi trendami do-
minujących w poszczególnych sektorach gospo-
darki.  
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Mamy przyjemność poinformować o wynikach kon-
kursu literackiego, który odbył się pod hasłem: Mię-
dzy nami nic nie było ! Żadnych zwierzeń, wyzwań  
żadnych[…] .Jury z uwagi na wyrównany poziom 
prac konkursowych,   wyróżniło prace autorstwa   
następujących słuchaczy  I Liceum Ogólnokształcą-
cego  dla Dorosłych w Słupsku: 

 Przemysława Żurka,  
 Adriana Błaszczyka, 
 Szymona Daszkiewicza, 
 Mateusza Filiczkowskiego , 
 Justyny Redloch, 
 Klaudii Stachyry, 
 Julii  Łoś, 
  Natalii Kęsickiej, 
  Marii Dziedzik. 

Wyróżnionym słuchaczom serdecznie  gratulujemy i 
życzymy twórczej weny ! 

 

 W dniach od 22.01.2018 do 28.03.2018r. r. 

został przeprowadzony konkurs na najpiękniejszą 

kartkę walentynkową. Organizatorami konkursu  

były panie: Barbara Stakun oraz Danuta Panczo-

cha.  Do konkursu przystąpili  uczniowie i słu-

chacze Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia 

Ustawicznego w Słupsku. Uczestnik konkursu  

w formie wyrazu artystycznego zaprezentował 

wykonaną  przez siebie kartkę walentynkową. 

Celem konkursu było pobudzenie postaw kre-

atywności oraz rozwijanie zdolności w wymiarze 

twórczym i estetycznym. Prace konkursowe oce-

niane były pod katem techniki wykonania, kom-

pozycji, kreatywności i estetyki wykonania.  

Najpiękniejszą kartkę walentynkową wykona-

ła uczennica klasy pierwszej technikum Agniesz-

ka Rola.  Serdecznie gratulujemy ! 

 

Sprawozdanie z konkursu  
na najpiękniejszą kartkę walentynkową 

Sprawozdanie  
z konkursu na wiersz 
miłosny /list miłosny 

Szczęśliwej drogi już czas... 

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszyst-

kich absolwentów klas maturalnych.  Maturzyści  

z Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Usta-

wicznego 27 kwietnia otrzymali świadectwa ukoń-

czenia szkoły. Odebrali je uczniowie technikum  

w zawodzie: technik budownictwa i technik urzą-

dzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz słu-

chacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Wręczono również świadectwa absolwentom kwali-

fikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie: flo-

rysta, technik rachunkowości oraz technik usług ko-

smetycznych. 
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To już dziś! Nieprzespana noc, szybsze 

tętno i kłębiąca się tylko jedna myśl w głowie: 

co będzie w tym roku?  Chyba nie ma osoby 

w szkole , która nie przeżywałaby tego dnia 

tak samo emocjonalnie co maturzyści z klas 

technikum i liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych. Nauczyciele obserwowali swoich 

podopiecznych i gdyby tylko mogli zasiedliby  

w ławkach obok nich by wesprzeć ich swoją 

wiedzą i mocą. Ale cóż, ten egzamin abitu-

rienci muszą zdać sami. Wynik egzaminu po-

każe czy podeszli do wyzwania poważnie 

i odpowiedzialnie. 

Per aspera ad astra! Powodzenia! Ma-

tury czas zacząć ! 

 

 

Dla niektórych ten rok szkolny był trudny, dla innych pełen 

wyzwań i sukcesów, nowych doświadczeń. Chwile  spędzo-

ne w szkole to nie tylko czas poświęcany nauce i poszerza-

niu swojej wiedzy, to również miejsce, gdzie uczniowie 

rozwijali pasje sportowe, artystyczne, ale to również miej-

sce codziennych spotkań z przyjaciółmi, miejsce, w którym 

można dostrzec i wykształcić w sobie wiele zachowań spo-

łecznych. 

Po raz ostatni w tym roku szkolnym dyrekcja, nauczyciele, 

uczniowie i słuchacze spotkali się w pełnym składzie, aby 

uroczyście zakończyć ten etap edukacji oraz nagrodzić 

uczniów i słuchaczy, którzy swoją pracą zasłużyli na wy-

różnienie. Nagrodę dla najlepszego ucznia ZSBiKU otrzy-

mał Sebastian Witasik. 

Uczniowie mogą już oficjalnie powiedzieć – meldujemy 

wykonanie zadania. Przed nimi zostało tylko jedno ważne 

wyzwanie : dobrze napisać maturę. Życzymy im powodze-

nia ! 

Matury czas zacząć!  
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze

 

 

 

Chemia, zabawa i pogoda 

Przyszedł 
czas na 
powtó-
rzenie  
i utrwale-
nie wia-
domości 
z chemii.  
Chemia 
nie nale-
ży do ła-
twych 
przed-

miotów, a w szczególności wzory, nazwy 
systematyczne, nie mówiąc już o pisaniu 
reakcji chemicznych i dobieraniu współ-
czynników chemicznych. 

Każdy myśli o jednym: lewa strona musi się 
zgadać z prawą. Łatwo powiedzieć, ale na-
pisać, to już  z tym gorzej.  

Pomyśleliśmy sobie, że tym razem dokona-
my syntezy  a ‘la chemicznej. Połączyliśmy 
takie substraty jak: naukę, zabawę i pogodę. 
Udało się. 


