
 

 Tym 
razem 
powtór-
ka ćwi-
czeń ze 
skrętole-
głego 

(spiralnego) wiązania bukie-
tów. Precyzyjne dokładanie 
kolejnych kwiatów i zieleni 
oraz prawidłowe obracanie 
bukietu w trakcie jego wy-
konywania, a na koniec -  
dokładne związanie łodyg 
oraz ich należyte podcięcie – 
ponownie postawiło bukiety 
na „własnych nogach”.  Je-
steśmy z siebie dumne! 

 
 

„Rozebrane” 
bukiety zosta-
ły wykorzy-
stane do na-
stępnych prac 
związanych z 
florystyką 

ślubną. Powstały konstruk-
cje do wachlarzy oraz deko-
racyjne kompozycje na sa-
mochód – autocorso. Każda 

ze słuchaczek wykonała 
wachlarz w innej technice, 
co pozwoliło na wykorzysta-

nie różnorodnych materia-
łów oraz poznanie szeregu 
metod wykonania tego 
skomplikowanego bukietu. 
W ostatnim dniu  zajęć 
kwiaty i zieleń posłużyły 
do wykonania autocorso i 
bukietu kompozytowego. 
Powstała rozamelia, którą 
skonstru-
owano za 
pomocą 
drutowa-
nia płat-
ków z 
ośmiu róż. 
Zaprasza-
my do 
naszej galerii.    

  
 

Uśmiechnij 
się !!! 

By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd. 
ST. J. Lec 
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Spiralne wiązanie bukietów 



 11 marca nasza szkoła 
miała przyjemność gościć 
przedstawicieli Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych 
„Wiatraczek” w Słupsku. 
W ramach realizowanego 
przez Stowarzyszenie pro-
jektu edukacyjnego ucznio- wie klas pierwszych tech-

nikum wzięli udział w zaję-
ciach warsztatowych 
"Tolerancja dla osób nie-
pełnosprawnych". Ucznio-
wie uzyskali wiedzę na 
temat: kim jest osoba nie-
pełnosprawna i jakie ma 
problemy, kto może stać 

się osobą niepełnosprawną 
i czy niepełnosprawność 
można wyleczyć. Poprzez 
ćwiczenia mieli możliwość 
doświadczyć trudności z 
jakimi borykają się osoby 
niepełnosprawne na co 
dzień.  
 

    Społeczność naszej szkoły 
otrzymała podziękowanie 
od Hospicjum Pomorze Dzie-
ciom .W listopadzie ubiegłe-
go roku na terenie szkoły 
odbyła się kwesta na rzecz 
podopiecznych Hospicjum. 
Zebraliśmy ok. 300 zł. Za tę 
sumę zakupiliśmy i przesłali-
śmy produkty higieniczne np.: 
chusteczki nawilżane, pielusz-
k i ,  ś rodk i  cz y s t o ś c i . 
Dz i ęku jemy  w szys tk im 
uczniom, słuchaczom, rodzi-
com, nauczycielom za włą-
czenie się w tą akcję.  

Wszyscy jesteśmy inni  

Podziękowanie od Hospicjum Pomorze Dzieciom 

Dzień Kobiet w ZSBiKU 

S a m o r z ą d 
Uczniowski pamię-
tał o Dniu Kobiet. 
Z okazji swojego 
święta wszystkie 
Panie i Dziewczęta 
zostały obdarowa-
ne słodkim upo-
m i n k i e m . 
Wszystkiego naj-
lepszego! 
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Zespół Kolorowych 
Skarpetek 

Trwa kwarantanna nie 
mogliśmy uczestniczyć w 

miejskich obchodach 
Światowego Dnia Osób z 

Zespołem Downa. 
Postanowiliśmy pokazać 

naszą solidarność z 
osobami z Zespołem 

Downa i ich rodzicami 
zakładając w tym dniu 
dwie nie pasujące do 

siebie skarpetki. Poniżej 
kilka zdjęć Waszych stóp.  
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    W dniu 28 lutego 
0 r. uczniowie naszej 
szkoły (Aleksandra Sze-
ląg, Remigiusz Kurek, 
Monika Trzaszczka) 
wzięli udział w Olimpia-
dzie Wiedzy i Umiejętno-
ści Budowlanych etap 

okręgowy w Gdańsku. 
Organizatorem Olimpia-
dy jest Wydział Inżynierii 
Lądowej Politechniki 
Warszawskiej. Organiza-
tor przygotowuje i prze-
prowadza Olimpiadę za 
pośrednictwem Komitetu 
Głównego odpowiedzial-
nego za poziom meryto-

ryczny i organizację 
Olimpiady. Celami tur-
nieju są między innymi: 

 rozwijanie wśród mło-
dzieży zainteresowania 
budownictwem oraz po-
głębianie wiedzy i umie-
jętności budowlanych, 
 kształtowanie nawyku 
doskonalenia zawodo-
wego u uczniów i absol-
wentów szkół budowla-
nych, lepsze przygoto-
wanie uczniów do podej-
mowania dal szego 
kształcenia na kierun-
kach budowlanych szkół 
wyższych, wyrobienie 

umiejętności samodziel-
nego zdobywania wie-
dzy, zapoznanie mło-
dzieży z najnowszymi 
rozwiązaniami konstruk-
cyjnymi i technologiczny-
mi w dziedzinie budow-
nictwa, zachęcenie mło-
dzieży do rozwijania 
swoich uzdolnień i stwo-
rzenie jej warunków 
szlachetnego współza-
wodnictwa, doskonale-
nie form i metod twórczej 
pracy nauczycieli z mło-
dzieżą,  stworzenie 
płaszczyzny współza-
wodnictwa między szko-
łami. Wyniki z kwalifikacji 
okręgowej poznamy do 
końca tygodnia. Trzyma-
my kciuki za naszych 
Olimpijczyków.  

śpiewy, tańce i tort urodzino-
wy.W tym barwnym korowo-
dzie nie zabrakło reprezen-
tantów naszej szkoły - 
uczniów z klas I b i I d. Oto 
krótka fotorelacja z obcho-
dów 210. rocznicy urodzin 
Fryderyka Chopina w na-
szym mieście.  

  W dniu 2 marca 2020 r. 
odbył się happening poświę-
cony 210. rocznicy urodzin 
Fryderyka Chopina. O godz. 
11.45 uczestników powitała 
Prezydent Miasta. Następnie 
kolorowy pochód ruszył spod 

ratusza pod pomnik Chopina. 
Tam był czas na życzenia, 

Olimpiada Wiedzy Budowlanej 

Urodziny Chopina  

 



W czwartek, 27 lutego w szkolnej auli 
odbyło się spotkanie w ramach pro-
jektu "Celujemy w podium". Organi-
zatorami spotkania byli członkowie 
Klubu Sportowego ZRYW oraz Polski 
Związek Niewidomych. W spotkaniu 
udział brała udział młodzież z klas: 
*1 a pod opieką p. J. Kosickiej; 
*1 b pod opieką p. U Szulc-
Zacharzewskiej; 
*grupa fryzjerek z kl. I d pod opieką 
p. J. Czerwiakowskiej. 
Goście w ciekawy sposób przybliżyli 
młodzieży życie codzienne, pasje i 
zainteresowania osób niewidzących, 
pokazali przedmioty ułatwiające ży-
cie, materiały dydaktyczne. Umożliwili 
również symulacje sposobu poruszania 
się osób niewidzących. Opowiadali z 
pasją i entuzjazmem o swoim życiu, 
zainteresowaniach, pracy i sukcesach 
sportowych.  

Celujemy w podium  

 

 

Wizyta w Białym Spichlerzu 

;Dnia 29 lutego 2020 , o godz. 10.00, słucha-
cze IV i VI semestru LO dla Dorosłych wraz 
z opiekunami p. U.Szulc - Zacharzewską , 
p.D. Kulczyńską i p.S. Twardowską, brali 
udział w wykładzie Anny Baruk - Bejdy z 
MPŚ z okazji 135 rocznicy urodzin Witkace-
go, pt.,,Witkacy - wczesna twórczość i inspi-
racje" z cyklu ,,Forum sztuki i artystów" w 
Muzeum Pomorza Środkowego - Biały Spi-
chlerz, sala  im.  B.Zielińskiej . 
Prelegentka przybliżyła zebranym fakty i 

twórczość Witkace-
go do 1914 roku, 
nieznane pejzaże, 
portrety, inspiracje 
twórcze, a wszystko 
w pięknej sali kon-
ferencyjnej nowego 
obiektu na mapie 
słupskiej kultury w 
Białym Spichlerzu.  
 

 

 


