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Inauguracja roku szkolnego 2018/19 

3 września 2018 roku  

w Zespole Szkół Budow-

lanych i Kształcenia Usta-

wicznego w Słupsku  od-

było się uroczyste rozpo-

częcie roku szkolneg-

o2018/2019. Tradycyjnie 

uroczystość rozpoczęła 

się od odśpiewania hymnu 

państwowego. Pani Dy-

rektor Jolanta Kapiszka 

powitała wszystkich przybyłych uczniów, nauczycieli i rodzi-

ców, a w szczególności uczniów /słuchaczy rozpoczynają-

cych naukę w naszej szkole. Życzyła całej społeczności 

szkolnej, aby bieżący rok był czasem nabywania wiedzy  

i umiejętności oraz kolejnym krokiem w rozwoju i samodo-

skonaleniu, a także aby był to rok zawierania lub umacniania 

przyjaźni i radosnego odkrywania świata. W swoim wystąpie-

niu Pani Dyrektor odwołała się i zacytowała maksymę Gand-

hi Mahatma, którą uważa za wartościową determinantę okre-

ślającą  kierunek w życiu: Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. 

Ucz się tak , jakbyś miał żyć wiecznie. Na zakończenie uro-

czystości, Pani Dyrektor życzyła uczniom /słuchaczom wielu 

sukcesów na niwie edukacyjnej, nauczycielom dużo cierpli-

wości, niegasnącego zapału oraz satysfakcji ze współpracy  

z uczniami/słuchaczami, natomiast rodzicom podziękowała za 

zaufanie jakim obdarzyli szkołę. 

 

Rok 3  numer 1 



Str.2 Centka 

Przedwiośnie Stefana Żeromskiego -  
lekturą Narodowego Czytania  

w 2018 roku  
„Nie bójcie się. 
Próbujcie różnych 
rzeczy, bo nigdy 
nie wiadomo,  
w czym się 
sprawdzicie. Cza-
sem trzeba ryzy-

kować” - mówił w Słupku Jerzy Owsiak, twórca 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która  
w Polsce zbiera pieniądze na różne cele związane  
z leczeniem zawsze na początku roku. Spotkanie 
odbyło się  6 września 2018 roku w hali Ośrodka 
Sportowo-Rekreacyjnego im. Tadeusza Gwiżdża 
przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku. 

Uczestniczyło w niej być może nawet z 2 tysiące 
młodych ludzi, w tym uczniowie Zespołu Szkół 
Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słup-
sku. Uczniowie usiedli naprzeciw sceny z czerwoną 
kanapą i ekranem, na którym puszczano fragmenty 
kultowego programu „Róbta, co chceta”, który  
w latach 90. ubiegłego wieku Owsiak prowadził 
razem z Agatą Młynarską w TVP. To tam wymy-
ślono i rozpropagowano coroczną akcję znaną jako 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jurek 
Owsiak zapewniał, że wszystkie uzbierane pienią-
dze są rzetelnie liczone i służą do zakupu niezbęd-
nego sprzętu medycznego, który trafia do różnych 
placówek medycznych w całym kraju. Słupski szpi-
tal także już dostał 187 różnych urządzeń, a dosta-
nie kolejne. Dziękował również młodym ludziom 
ze Słupska i okolic, którzy co roku angażują się  
w zbiórkę WOŚP. 

Spotkanie z Jurkiem Owsiakiem 

W tym roku w drodze głosowania, powieść 
Przedwiośnie  Stefana Żeromskiego została  wy-
brana do wspólnej lektury podczas Narodowego 
Czytania 2018. Narodowe Czytanie to akcja or-
ganizowana przez Prezydenta RP Pana Andrzeja 
Dudę. Inauguracja odbyła się 8  września 2018 
roku  z udziałem Pary Prezydenckiej w Ogrodzie 
Saskim w Warszawie. Nasza szkoła również 
wzięła udział we wtorek, dnia 11 września br.,   
w Narodowym Czytaniu Przedwiośnia . W tym 
roku do czytania fragmentów powieści zaangażo-
wano uczniów klas technikalnych. Scenografia 
tegorocznej akcji czytania nawiązywała do stule-
cia  odzyskania przez Polskę niepodległości. Do-
minowały głównie  czerwone i białe akcenty,  
a przed czytającymi  ustawiono kosz pełen biało-
czerwonych kwiatów. W ten sposób  cała społecz-
ność szkolna została wprowadzona w niepowta-
rzalny nastrój  i jednocześnie klimat powieści.   
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Zgodnie z tradycją 
szkoły wraz z począt-
kiem września w Ze-
spole Szkół Budow-
lanych i Kształcenia 
Ustawicznego w 
Słupsku odbywa się 
kiermasz podręczni-
ków szkolnych .  
W dniach 12-19 

września podczas długiej przerwy z trudem można było prze-
cisnąć się przez tłum uczniów, którzy przybyli na hol na par-
terze budynku aby zaopatrzyć się w nowe książki lub odsprze-
dać młodszym kolegom stare podręczniki.  Uczniowie mogli 
sprzedać i kupić używane podręczniki z wszystkich przedmio-
tów do klasy: pierwszej, drugiej i trzeciej. W tym roku naj-
większym popytem cieszyły się podobno podręczniki do na-
uki języków obcych. Mimo tłumu, każdy uczeń mógł odna-
leźć potrzebne mu pozycje, a to dzięki sprawnej organizacji 
kiermaszu, czytelnej informacji i precyzyjnemu oznaczeniu 
stanowisk, nad czym czuwali nauczyciele- bibliotekarze. 

Zachęcamy do częstego zaglądania do szkolnych podręczni-
ków i świetnych ocen na sprawdzianach w tym roku szkol-
nym! 

Biblioteka szkolna  

w ramach obchodów 

Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych  kontynu-

uje rozpoczętą  w roku 

ubiegłym akcje pod 

hasłem: Uwolnij lub 

przygarnij książkę. 

 Kiermasz podręczników 

Podaruj i uwolnij książkę   

Zgodnie z zasadą bookcrossingu, każdy 

komu zalegają  przeczytane i nieponisz-

czone książki, będzie mógł je przynieść i 

pozostawić na półkach regału w patio, 

również każdy będzie mógł  wziąć za 

darmo książkę do domu i po jej przeczy-

taniu przekazać ją dalej. Serdecznie za-

praszamy do udziału nauczycieli, pra-

cowników      administracji i obsługi, słu-

chaczy/uczniów oraz kursantów. 

W poniedziałek 17 września 2018 roku 
uczniowie klas maturalnych klasy IVa i 
IVb technikum zostali zapoznani z ofertą 
edukacyjną uczelni wyższych z całej 
Polski - SALON MATURZYSTÓW 
GDAŃSK 17-18 WRZEŚNIA 2018. 

Udali  się do Gdańska pod opieką 
wychowawczyń : pani M. Mitłaszew-
skiej oraz U.Szulc- Zacharzew-
skiej .Uniwersytet Gdański już po raz 
dwunasty był gospodarzem Salonu Ma-
turzystów Perspektywy, który tradycyj-
nie przyciągnął tłumy maturzystów z 
Trójmiasta i województwa pomorskiego. 
Uczestników Salonu przywitali: prof. 
Krzysztof Bielawski, prorektor 
UG, Piotr Kowalczuk, wiceprezydent 
Gdańska i Irena Łaguna, dyrektor OKE 
w Gdańsku. Członkowie Komitetu Ho-
norowego życzyli młodzieży sukcesu na 

GDAŃSKI SALON  
MATURZYSTÓW 2018 
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Sprzątanie Świata 2018 
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20 września 2018 r.  uczniowie teoretycznej nauki za-

wodu w zawodzie sprzedawca  oraz elektryk wraz  

z nauczycielem Panią Urszulą Bocian wzięli aktywny 

udział w jubileuszowej 25. Akcji Sprzątanie Świata 

Polska 2018. Tegoroczna akcja odbywała się pod ha-

słem ,,Akcja – Segregacja! 2 X więcej, 2 X czyściej”.  

Sprzątanie Świata jest częścią międzynarodowego ru-

chu na rzecz ochrony środowiska     Clean up the 

Word wywodzącego się z Australii, zapoczątkowane-

go w 1989 roku przez   Ina Kiernana, australijskiego 

biznesmana i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy bli-

sko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów 

na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zapo-

czątkowała Mira Stanisławska- Meysztowicz, założy-

cielka Fundacji Nasza Ziemia.  

,,Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna akcja posza-

nowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie-

śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie dzia-

łań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny 

wpływ na środowisko. W akcji tej uczestniczą dzieci, 

młodzież szkolna, członkowie organizacji ekologicz-

nych oraz ochotnicy.  

„Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy wię-
cej! 

 

W dniu 17 września 2018 r. uczniowie 

klasy IVB i II B wraz ze szkolnym doradcą zawo-

dowym panią Sylwią Golec-Kostrzewą uczestni-

czyli w spotkaniu zorganizowanym przez Słupską 

Izbę Przemysłowo-Handlową nt. „Prawo gospo-

darcze z pierwszej ręki – Spotkanie w Izbie”. 

Spotkanie prowadził ekspert prawno-

gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej w War-

szawie zgłębiając tajniki prawa gospodarczego. 

 

 

 
 
 
 
Prawo gospodarcze z pierwszej ręki – Spo-

tkanie w Izbie 

 
Prawo gospodarcze z pierwszej rę-

ki – Spotkanie w Izbie 
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Wystawa: MAŁY PARYŻ 

  

 Nie zabrakło nas, słuchaczy I Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku,   na 
inauguracji wystawy pt. Mały Paryż,  autorstwa 
Janiny Dylewskiej. Było to wydarzenie wyjątkowo 
medialne. Tłumy ludzi reprezentujących różne gru-
py zawodowe zgromadziły się w Centrum Infor-
macji Turystycznej, by móc obejrzeć  makietę  
z ceramicznymi budowlami  Starego Rynku z po-
łowy XIX wieku, a dokładnie z okresu 1867 – 18-
69. Pani Dylewska odtworzyła z dużą precyzją  
każdy detal  architektoniczny 27 kamienic  wraz  
z Ratuszem Miejskim w skali 1 : 75. Dowiedzieli-
śmy się, że konstrukcje architektoniczne Starego 
Rynku nawiązują do architektury Paryża. Oczywi-
ście, autorka wystawy  wspomniała o  historii ka-
mienicy, w której aktualnie znajduje się apteka 
oraz opowiedziała historię Ratusza. Była to dla nas 
wyjątkowa  lekcja, lekcja historii regionalnej Słup-
ska.  
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

 21 września 2018r., w Zespole  Szkól Budowla-
nych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku odby-
ła się niecodzienna impreza pod hasłem „Sport 
BUDuje". Pani Dyrektor Jolanta Kapiszka wraz  
z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego 
oraz Słuchaczy zainaugurowała uroczystości zwią-
zane z otwarciem boiska wielofunkcyjnego. Nie 
zabrakło najważniejszych  gości – nauczycieli  
i uczniów szkól podstawowych. Dla uczniów szkół 
podstawowych przygotowano wiele atrakcji spor-
towych oraz konkursów  m.in. odbył się  turniej 
piłki nożnej, konkurs rzutów do „kosza ",  gry  
i zabawy na wesoło czyli tzw. „Maraton Budowla-
ny” oraz pokazy WOPR.  

Młodzi entuzjaści  budownictwa  uczestniczyli  
w zajęciach warsztatowych z murowania oraz  
w  konkursie budowlanym pt:  „Od teoretyka do 
praktyka”. Uhonorowano zwycięzców  konkur-
sów i turniejów pucharami, dyplomami oraz na-
grodami.  Było gwarnie, radośnie i zabawnie, po 
prostu dużo pozytywnej energii .  A najważniej-
sze to, że pogoda nam dopisała. Cała społeczność 
szkolna wraz z gośćmi wspólnie  biesiadowała 
„pod chmurką” .  Panowała wyjątkowo różnorod-
ność kulinarna -  od przepysznych  jabłeczników,  
serników i makowców do  grillowanych  kiełba-
sek oraz dania dnia:  leczo. Na zakończenie odby-
ło się pasowanie klas pierwszych.  
Cieszymy się, że ta impreza miała charakter 
otwarty i mogliśmy gościć uczniów i nauczycieli 
ze szkół podstawowych miasta Słupska i okolic. 

Sport BUDuje 


