
wyniku na maturze, aby 
mogli realizować wszystkie 
swoje plany, spełnić 
wszystkie marzenia.  

    W piątkowy wieczór 3 
stycznia maturzyści z Ze-
społu Szkół Budowlanych  
i Kształcenia Ustawicznego 
w Słupsku rozpoczęli odli-
czanie dni do egzaminu 
dojrzałości. Tradycyjny bal 
studniówkowy odbył się  
w Domu Weselnym Felix. 
Wszyscy uczestnicy balu 
przyszli uśmiechnięci, ele-
ganccy i pozytywnie nasta-
wieni. Tradycyjnie bal roz-
począł się odtańczeniem 
poloneza.  

Maturzyści, choć dobrze 
znani swoim nauczycie-
lom, podczas Studniówki 
pokazali się w innej odsło-
nie. Zaskoczyli grono pe-
dagogiczne pokazem wal-
ca. Uczniowie przygotowy-
wali układ choreograficzny 
pod okiem pani Wioletty 
Burzyńskiej. 
      Bal studniówkowy jest 
pierwszym akcentem zapo-
wiadającym koniec eduka-
cji technikalnej młodzieży  
i wejście w dorosłe życie. 
Zarówno nauczyciele, jak  
i rodzice dołożyli wszel-
k i c h  s t a r a ń ,  

by ta Studniówka była dla 
nich niezapomniana.  Było 
moc serdecznych i wzru-
szających życzeń, symbo-
liczna lampka szampana i - 
oczywiście - zabawa nie-
malże do białego rana! 
Tanecznym szaleństwom 
nie było końca! 
Czego na symboliczne 100 
dni przed maturą można 
życzyć maturzystom? Pra-
cowitych, ale spokojnych 
dni. Aby ten czas nie był 
szczególnie męczącym 

o k r e s e m .  
I sukcesu, jak 
n a j l e p s z e g o 

Tak się bawią maturzyści  

By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd. 
ST. J. Lec 
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Centka  

Z przyczyn technicznych wystąpi-
ła przerwa w dostarczaniu infor-
macji z życia społeczności szkol-
nej .  
Ale już do Was wracamy z nową 
garścią wiadomości :)  
 
Ważne tematy: 
 Studniówka :)  
 Stypendyści  
 Akcje charytatywne 
 Konkursy  
 Lekcje wf– u bez nudy  

W tym numerze: 

Nasi stypendyści  2 

Czytamy Tokarczuk  2 

Należymy do rodziny 
hospicyjnej  2 

Za nami wielkie granie 3 

Ciekawa lekcja wf– u  3 

Nadchodzą dwa zwierząt-
ka konkursowe 3 

Konkurs Witkacy i ja  4 



W poniedziałek, 16 grud-
nia, 11 uczniów naszej 
szkoły udało się do Gdań-
ska na uroczystą Galę wrę-
czenia stypendiów Mar-
szałka Województwa Po-
m o r s k i e g o . 

G r a t u l u j e m y  : 
1. Szymonowi Wolnemu –
kl II A 

2. Monice Trzaszczce-kl. II 

A 
3. Aleksandrze Szeląg- kl. 
II 

4. Joannie Książek- kl. II A 
5. Natalii Kubiś- kl. II A 
6. Roksanie Kulpie- kl. II 
A 
7. Damianowi Hinca- kl. 
IV A 

8. Klaudii Malek- kl. IV A 
9. Jakubowi Stecowi- kl. 
IV A 

10. Patrycji Jarotek- kl. IV 
A 
11. Martynie Kępskiej – kl. 
IV A  

    Podziękowania z rąk 
Pani Prezydent Miasta 
Słupsk Pani Krystyny Da-
nileckiej- Wojewódzkiej 
oraz Prezesa Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej im. 
Janiny Różyckiej Pani 
Edyty Wolskiej otrzymały 
uczennice klasy IB :  
Roksana Bazyk i Weronika 
Ślusarczyk.  

Dziękujemy i gratulujemy !  

Nasi stypendyści  

Należymy do rodziny hospicyjnej  

a nasza placówka na inicja-
tywę odpowiedziała. Syl-
wetkę twórczą Noblistki 
przybliżyła p. U.Szulc - 
Zacharzewska, uczniowie 
klasy IIIb wzbogacili spo-
tkanie o fragment relacji  
z wręczenia Tokarczuk 
Literackiej Nagrody Nobla 
oraz o fragment Jej wystą-
pienia ,,Czuły narrator". 
Uczniowie klas III i IV 
Technikum ,a na zakończe-
nie Dyrektor Szkoły J. Ka-
piszka odczytali ciekawe 

fragmenty utworów No-
blistki. W wydarzeniu brali 
udział uczniowie klas: IIIa, 
III b (grupa bud.), IVa i Ic  
i Id pod opieką nauczycie-
li:p. E. Krauczunas, p. D. 
Mikiprowicza, p. K. Kur-
deja, i p. E. Tymczak, któ-
rzy po spotkaniu mogli 
również zapoznać się  
z propozycjami utworów 
O. Tokarczuk, które znaj-
dują się w zbiorach naszej 
biblioteki.  

Czytamy Tokarczuk 
W poniedziałek, 16 grudnia 
o godz. 11.30 odbyło  
w naszej szkole z inicjaty-
wy Dyrekcji Szkoły, czyta-
nie dzieł Olgi Tokarczuk- 
piątej polskiej noblistki  
w dziedzinie literatury 
przygotowane przez p. U. 
Szulc-Zacharzewską przy 
współpracy z Dyrekcją 
Szkoły i szkolną biblioteką. 
Był to projekt obejmujący 
chętne do udziału szkoły 
ponadpodstawowe i ponad-
gimnazjalne Słupska,  

Str. 2 CENTKA  

Podziękowania za kwestę  
na rzecz słupskiego hospicjum 

zostały wręczone w Teatrze 
Rondo  

Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów otrzymała  

Partycja Jarotek . 
 

GRATULUJEMY!!! 
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    14 października 2019 r.  
w Słupskim Ośrodku Kul-
tury, za zgodą Fundacji 
Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy, powstał Sztab 
28. Finału WOŚP - nr Szta-
bu 4737.  

Jak tylko wiadomość o 
otwarciu listy dla chętnych 

na bycie wolontariuszem 
WOŚP dotarła do społecz-
ności szkolnej rozpoczął 
się prawdziwy wyścig. Nie 
spodziewaliśmy się tak 
dużej ilości chętnych. Nie-
stety, nie wszyscy otrzyma-
li token uprawniający do 
zalogowania się w słup-

skim sztabie orkiestry. 
Tych, którzy nie dostali 
plakietki wolontariusza 28 
finału WOŚP przeprasza-
my. Ale nic straconego. 
Wykorzystamy Wasz po-
tencjał i chęci w kolejnych 
latach pobytu w naszej 
szkole i  następnych ak-
cjach charytatywnych.  

W tym roku nasi wolonta-
riusze grali w Słupsku oraz 
w Siemianicach na Gmin-
nym Finale Gminy Słupsk.  

Dziękujemy wszystkim! 
Jesteście wielcy! 

 

w dniu 19 marca 2020. 

Lwiątko to Polsko– Ukra-
iński Konkurs Fizyczny. 

Tu jeszcze nic straconego. 
Pani Katarzyna Karol listę 
chętnych do udziału w tym 
konkursie zamyka 17 lute-

   Nadszedł już czas na dwa 
zwierzątka konkursowe — 
kangura i lwiątko. 

Kangur to Międzynarodo-
wy Konkurs Matematycz-
ny. Nauczyciele matematy-
ki w naszej szkole dzielnie 
zachęcali do udziału w tym 
konkursie. Ostatecznie lista 
uczestników została za-
mknięta w dniu 15 stycznia 
2020. Uczestnicy tego kon-
kursu ujawnią światu swój 
ta len t  matematyczn y  

go br. Zapraszamy wszyst-
kich , a szczególnie tego-
rocznych maturzystów  
z fizyki  do zmierzenia się 
z pytaniami elektrostatyki, 
ruchu jednostajnie przy-
spieszonego, pola magne-
tycznego itp.. Niestety 
uczestnik ponosi małe 
koszta—10 zł wpisowego. 

Konkurs „Lwiątko 2020” 
odbędzie się w poniedzia-
łek, 30 marca 2020 r. 
 

Wielkie granie za nami. Graliśmy i MY. 

Nadchodzą dwa zwierzątka konkursowe. 

wia i kondycji, ale też po-
z yt ywn i e oddz ia łu je  
na nasz nastrój. Ludzie, 
którzy choć trochę się ru-
szają, mają więcej energii, 
lepszy humor, samopoczu-
cie oraz samoocenę. 
Uśmiechy i pozytywna 
energia z jaką wyszliśmy z 
Premium Gym w 100% to 
potwierdzają. Ćwiczenia 
siłowe, walki na macie, 
relaks w saunie - oj działo 
się! Ciekawą lekcję wycho-
wania fizycznego zorgani-

zowali pani Wioletta Bu-
rzyńska i pan Tomasz Ko-
sicki.  

Ciekawa lekcja wf-u 
 Powszechnie przyjęło się 
powiedzenie, że sport to 
zdrowie. Jednak podejmo-
wanie wszelkiego rodzaju 
aktywności fizycznej daje 
nam o wiele więcej korzy-
ści. Sport wpływa nie tylko 
na poprawę naszego zdro-

Jeśli chcesz biegać -przebiegnij 
kilometr. Jeśli chcesz zmienić swoje 

życie– przebiegnij maraton. 
E. Zatopek 

Na zdjęciu Julia Babicz i Daria 
Wojtaszczyk — wolontariuszki 
WOŚP a na co dzień uczennice 
z klasy IB. 



szyzm, totalitaryzm/; 
- plastyczna interpreta-
cja dramatów: Szewcy, 
W małym dworku, Kur-
ka wodna, Szalona lo-
komotywa, Mątwa, Wa-
riat i zakonnica 
- ekspresjonizm- ży-
wioły, forma baśniowa, 
fantazje, krajobrazy, 
s e n ,  u n i e s i e n i e 
- studium portretowe- 
psychologiczna charak-
terystyka przy pomocy 
mniejszej lub większej 
deformacji rysów por-
tretowanej osoby. 
Mamy czas do  
5 marca 2020r. 

Wsparcia artystyczne-
go szukaj u nauczyciela 
plastyki p. Teresy 

Zapraszamy wszyst-
kich do udziału w XII 
Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym i 
F o t o g r a f i c z n y m 
Witkacy i ja. 
To doskonała okazja do 
przypomnienia jego 
życia i twórczości, jego 
dzieł, które na trwałe 
zapisały się w polską 
kulturę i stały się zna-
czącym elementem 
naszej edukacji literac-
kiej i plastycznej. 
Zainspiruj się Witka-
cym lub spróbuj wejść 
w jego skórę . 
Tematy pomocnicze: 
- groteskowy i absur-
dalny świat wg. Witka-
cego/komunim, fa-

Reksnis, wsparcia przy 
interpretacji tekstów 
literackich u nauczy-
ciela polonisty p. Ur-
szuli Szulc– Zacha-
rzewskiej. Wsparciem 
technicznym i szczegó-
łami dot. regulaminu 
konkursu służy biblio-
teka szkolna.  

 Warunki plac plastycz-
nych: 

- format prac: A3, 
nieprzekraczający 70 
x 100 cm (B1);  

- technika: rysunek, 
grafika, malarstwo, 
pastele;  

- prace nie powinny 
by ć  o p r a w i a ne .  

Konkurs Witkacy i ja 

Portret Marii Nawrockiej   
 Autor :St. I. Witkiewicz 

     19 stycznia w parafii pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Żydowie odbył się Parafialny 

Przegląd Kolęd i Pastorałek. Po raz szósty 

zjechali się tu pasjonaci śpiewania, by 

zaprezentować piękno bożonarodzeniowego 

kolędowania. Nie zabrakło współczesnych 

pastorałek, ale głównie sięgano po tradycyjne 

utwory. Niektóre występy wręcz porywały do 

wspólnego kolędowania. Przewodniczący jury 

konkursowego Tadeusz Cieślak (przed laty 

tenor Warszawskiej Opery Kameralnej, 

nauczyciel akademicki) zastrzega, że  

w przeglądzie "O Niebiańskiego Anioła" nie 

chodzi o perfekcję.  Bierzemy od uwagę radość 

śpiewania, entuzjazm i śpiew na chwałę Bogu. 

Wszystkie inne rzeczy są mniej ważne. Chcemy 

wyróżnić wykonawców, którzy się  najlepiej 

zaprezentują – powiedział przewodniczący. 

 Jury przyznało nagrody w różnych kate-

goriach. Każdy ze zwycięzców otrzymał 

statuetkę Niebiańskiego Anioła oraz na-

grody rzeczowe. Grad Prix przeglądu 

trafiło do międzynarodowego, polsko-

ukraińskiego, trio ze Słupska, który two-

rzą Dina i Natalia Pokotyliuk oraz  

Jolanta Czerwiakowska. Ich niezwykłe 

wykonanie wywołało burzę oklasków. 

Patronat medialny nad wydarzeniem spra-

wował "Gość Niedzielny". 

Walka (Rąbanie lasu) 
Autor :St. I. Wi tkiewicz 

O Niebiańskiego Anioła  


