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XVIII Dzień Godności 

Uczniowie klasy Ia wraz z nauczycielami – p. Beatą Nie-
chwiadowicz i p. Martą Koleśnik-Boryńską wzięli udział 
w obchodach „Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją 
Osób Niepełnosprawnych” w Słupsku. 

Jego celem było zwrócenie uwagi na problemy osób nie-
pełnosprawnych, potrzebę ich integracji ze środowiskiem 
lokalnym, prezentację posiadanych przez nich możliwości, 
a także wskazanie barier: edukacyjnych, zawodowych, ko-
munikacyjnych, kulturowych i mentalnych. 

 

O  konkursie: Zostań recenzen-
tem 

Mamy przyjemność poinformować o wyni-
kach konkursu literackiego, który odbył się 
pod hasłem: Zostań recenzentem.   

Jury wyróżniło prace uczniów klasy II 
Technikum nr 2 w Słupsku, autorstwa Pa-
trycji Jarotek, Martyny Kępskiej i Mateusza 
Dąbrowskiego. Celem konkursu było pobu-
dzenie postaw kreatywności oraz rozwijanie 
zdolności w wymiarze twórczym. Organiza-
torami konkursu były panie: wicedyrektor 
Elżbieta Krauczunas oraz  nauczyciel bi-
bliotekarz Barbara  Stakun.  

Wyróżnione  prace  konkursowe zo-
stały zamieszczone na  naszej stronie inter-
netowej, w podstronie: biblioteka, w za-
kładce POLECAMY. Osoby zainteresowa-
ne  zapraszamy do  odwiedzenia naszej 
strony i zapoznania się z recenzjami.  Jesz-
cze raz wyróżnionym uczniom serdecznie 
gratulujemy i życzymy samorealizacji na 
niwie twórczej ! 
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W dniu 12 marca 2018r. w Słupsku odbyły się eli-

minacje do 24 edycji Samorządowego Konkursu 

Nastolatków „8 Wspaniałych”. Jury wyłoniło 8 lau-

reatów. Wśród nich jest Wiktoria Gutowska z klasy 

I a. 

Konkurs organizowany jest od 1994 r. Jego twór-

ców zainspirował western „Siedmiu Wspaniałych”, 

którego bohaterowie przeciwstawiali się przemocy  

i złu w małym biednym meksykańskim miasteczku. 

Pierwsza edycja została przeprowadzona w ośmiu 

dzielnicach - gminach samorządowych Miasta Sto-

łecznego Warszawy – stąd jego nazwa, która obo-

wiązuje do dziś. Już rok później do akcji zaczęły się 

przyłączać kolejne miasta. W Słupsku konkurs zo-

stał przeprowadzony po raz pierwszy w 1995r.. 

 W dniu 21 maja 2018r. w Urzędzie Miej-

skim w Słupsku Wiceprezydent Krystyna Danilecka 

-Wojewódzka, Starosta Powiatu Słupskiego Zdzi-

sław Kołodziejski oraz Wójt Kobylnicy Leszek Ku-

liński uroczyście podsumowali słupską edycję kon-

kursu. Osobiście wręczyli Wiktorii i pozostałym 

laureatom nagrody i wyróżnienia. Serdeczne gratu-

lacje! 

W dniach 8-10 czerwca 2018r. Wiktoria Gutowska 

weźmie udział w Wielkiej Gali XXIV Ogólnopol-

skiej Edycji Konkursu w Trzebiatowie.  

Serdeczne gratulacje! 

Ośmiu wspaniałych 

19.05.2018 r. nasza szkoła miała przyjemność 
uczestniczyć w Nocy Muzeów w Ratuszu. Na II pię-
trze magistratu zaprezentowaliśmy stanowisko doty-
czące energii odnawialnej. Uczniowie dzielnie tłu-
maczyli zwiedzającym zasady działania fotowoltai-
ki oraz energii wiatru na przykładzie zestawów 
szkoleniowych. Energią wiatru szczególnie zaintere-
sowane były dzieci. Słupszczanie mieli również 
okazję skorzystać z naszego energoroweru i dołado-
wać sobie w sposób absolutnie ekologiczny, dbając 
o kondycję fizyczną….. przy pomocy własnych 
mięśni … telefony komórkowe. 

 Hitem naszego stanowiska były hologramy. Podzi-
wiania trójwymiarowych obrazów przestrzennych, 
stworzonych przez jednego z naszych absolwentów 
nie było końca. Wydawało się nam, że duch księż-
nej Anny, dawnej pani słupskiego zamku również 
na nie zwrócił uwagę. 

 

Noc Muzeów w Ratuszu 
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Uczniowie klasy IIIb uczący się na kierunku technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ra-

mach projektu Erasmus +,,Z energią zbuduj swoją 
przyszłość’’ realizowanego w ramach programu 
Erasmus +Mobilność Edukacyjna , Akcja: Mobil-
ność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: 
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 
kształcenia zawodowego, wzięli udział w dwutygo-
dniowych praktykach zawodowych w Berlinie. 

Młodzież miała zapewnione: bezpłatne zajęcia przygo-
towujące do udziału w praktykach, praktyki, transport 
zagraniczny, noclegi, kieszonkowe na wyżywienie  
i bilet miesięczny na komunikację miejską, ubezpie-
czenie, zwiedzanie miasta Berlin, opiekę ze strony 
szkoły i instytucji przyjmującej. 

Uczniowie przyznali, że dzięki pobytowi w Berlinie: 

- wzmocnili umiejętności posługiwania się języ-
kiem obcym, 

- nabrali pewności siebie pozwalającej na swo-
bodne poruszanie się na rynku pracy, 

- poszerzyli wiedzę na temat kultury i obyczajów 
Niemiec, 

ale przede wszystkim nauczyli się podchodzić do 
innych kultur w sposób otwarty i bez uprzedzeń. 

Kolejne praktyki w Berlinie już wkrótce. Wezmą  
w nich udział uczniowie technikum budownictwa. 

 

 
 

Wyjazd studyjny do Berlina 
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W dniu 25 maja uczniowie i słuchacze Zespołu 
Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego  
w Słupsku wzięli udział w Pikniku naukowym orga-
nizowanym w ramach XV edycji Bałtyckiego Festi-
walu Nauki. Zaangażowanie w liczne atrakcje roz-
poczęło się od Akademii Podróży i prelekcji - 
Atrakcje turystyczne i zmiany przyrodnicze Borneo.  
Podczas prezentacji  poznaliśmy ciekawe zakątki, 
historię, zabytki i kulturę tego regionu. Zwycięzcą 
w konkursie dotyczącym Borneo został Rafał To-
cha.  Główna nagroda została wypłacona w walucie 
malezyjskiej i wyniosła 100 senów (centów) czyli  
1 ringgit. Obejrzeliśmy również pokazy i ekspery-
menty z dziedziny fizyki, robotyki i biologii, wysta-
wy owadów i mobilne planetarium. Jednak najbar-
dziej spodobały się nam pokazy sprzętu  
i pojazdów służb mundurowych.  

    

XV edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
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W naszej szkole, 29 maja br.,  odbyła się   VI Edycja Szkol-
nego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Jest to wyjątko-
we wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Uczestnicy 
konkursu wzięli  udział zarówno w klasyfikacji indywidual-
nej,  jak i zespołowej. Do konkursu zgłosiło się 13 uczniów 
z klas technikalnych. Choć   na wyniki konkursu musimy 
jeszcze poczekać, to już wszystkim życzymy powodzenia  
i  t w ó r c z e j  w e n y . 
 
 

VI Edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy 
 o Języku Polskim Targi Budowlane w Fimalu 

W niedzielę, 27 maja, market budow-

lany Fimal zorganizował targi budowlane. 

Podczas imprezy, która odbyła się w na tere-

nie marketu przy ul. Bałtyckiej, zostały za-

prezentowane najnowsze produkty i techno-

logie stosowane w budownictwie i wyposa-

żeniu mieszkań. Gościem specjalnym targów 

był Tomasz Pągowski, projektant wnętrz, 

juror programu TVN "Bitwa o Dom".  

Na targach nie mogło zabraknąć i nas

- szkoły, która min. kształci specjalistów  

z branży budowlanej. Była to świetna okazja 

dla młodzieży ze szkoły gimnazjalnej, pod-

stawowej i osób dorosłych do zapoznania się 

z ofertą naszej szkoły, porozmawiania  

z uczniami i nauczycielami. 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze

 

Europejski Tydzień  Zrównoważonej 
Energii 

 
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Ener-
gii dnia  4 czerwca br. odbyła się debata związana z ener-
gią odnawialną . Zaprezentowany  temat związany był z 
rozwojem  fotowoltaiki w Słupsku, ze szczególnym 
uwzględnieniem mieszkańców oraz absolwentów kierun-
ków energetyki odnawialnej ze słupskich szkół w ramach 
m.in. działań w projekcie badawczo-rozwojowym WYNIK 
- wsparcie energetyki prosumenckiej; realizowanym wraz  
z   14 partnerami z Europy.  

 W debacie wzięli  udział zaproszeni goście: Pani 
Beata Maciejewska - pełnomocniczka ds. zrównoważonego 
rozwoju i zielonej modernizacji miasta, Pani  Marta Ma-
kuch -  prezes Centrum Inicjatyw Społecznych oraz prezes 
spółki Wodociągi Słupsk – Pan Andrzej Wójtowicz , a tak-
że  uczniowie klas: I B, II A i III B Technikum nr 2  
w Słupsku. Uczestnicy debaty mogli również zapoznać się 
z nowymi rozwiązaniami  technologicznymi przedstawio-
nymi w formie    makiet domów ekologicznych wykona-
nych przez uczniów klas technikalnych pod kierunkiem 
Pana Dominika Mikiprowicz i Pana Piotra Nawackiego. 
 


