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Centka 

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga, 

Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, 

Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła 

W polskiej mnie mowie pacierza uczyła. 

M. Konopnicka 

 Jak co roku, od lat, z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości – 11 listopada 1918 roku, odbyło się w szkole spotkanie upa-
miętniające tę rocznicę. Międzyprzedmiotowy projekt szkolny ,,Wolność  

i Niepodległość”, w poprzednich edycjach obrazował polską drogę do nie-
podległości, ważne postaci w polskiej historii walczące o wolność, znaczące 
miejsca czy poezję i pieśni utrwalające pamięć o długiej i często bolesnej 
drodze Polski do niepodległości. Wszystkie te projekty powstające na prze-
strzeni lat, spaja historia Polski od czasów najwcześniejszych po współcze-
sne. Historia stanowi, więc obraz ciągu zdarzeń prowadzących Polskę do 
wolności. 

Symboliczna data 11 listopada, stała się dla twórczyń tego projektu p. Justy-
ny Kosickiej i p. Urszuli Szulc- Zacharzewskiej , pretekstem, do ukazania 
wielu różnych kontekstów związanych z polską wolnością. Tegoroczny pro-
jekt ściśle związany był z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
ski roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050- lecia Chrztu Polski i poświęcony był 
roli Kościoła w tworzeniu i umacnianiu polskości i walce o wolność i niepod-
ległość. 

Chrzest władcy Polan – Mieszka I i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest 
Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decy-
dujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Pia-
stów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu. Św. Jan 
Paweł II tak mówił o znaczeniu przyjęcia chrztu: „Polska weszła w krąg kultury 
chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie 
Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europej-
skiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. 
Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dzie-
dzicami jej bogatej historii i kultury”. 

Film tegorocznego projektu autorstwa , jak od lat pani Justyny Kosickiej i Ur-
szuli Szulc – Zacharzewskiej, zmontowany został przez uczniów naszej szkoły 
– absolwenta technikum Krzysztofa Kowala i ucznia technikum z klasy IIIa – 
Sebastiana Witasika. 

Wolność i Niepodległość 
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 25 października br. uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w miejskiej debacie poświęconej działa-
niom społecznym skierowanym przeciwko mowie nie-
nawiści. Spotkanie, które  odbyło się w auli Akademii 
Pomorskiej zainicjowało promocję kampanii społecznej 
„Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści”, której celem 
jest walka z dyskryminacją przejawianą m.in. w me-
diach i Internecie. Kampania ta jest jednym z elemen-
tów projektu Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści w In-
ternecie realizowanego na lata 2012–2017 przez orga-
nizacje młodzieżowe współpracujące z Radą Europy, w 
którym wpisana jest walka z rasizmem i dyskryminacją 
w formie mowy nienawiści obecnej w sieci, poprzez 
rozwijanie u młodych ludzi i organizacji młodzieżo-
wych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mo-
wy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowie-
ka. Celem tego przedsięwzięcia jest też szerzenie świa-
domości, zmiany postaw i mobilizacji ludzi do wspól-
nego działania, by zapewnić przestrzeganie praw czło-
wieka również w sieci. Chodzi w niej także o mobiliza-
cję i zaangażowanie wszystkich ludzi w propagowanie 
podobnych celów i wartości. Debata w naszym mieście, 
której ekspertami byli  Rober Biedroń – Prezydent 
Słupska, Rafał Szundlauer – Przedstawiciel Komisji 
Europejskiej w Polsce oraz prof. Mirosław Patalon – 
dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Po-
morskiej w Słupsku, miała wskazać młodym ludziom, 
jak rozpoznawać mowę nienawiści oraz jak reagować 
na łamanie praw człowieka. Podczas wprowadzenia do 
debaty pt. „Hejt i mowa nienawiści .Jak z  nimi wal-
czyć?” oraz w trakcie dyskusji, młodzież zdobyła wie-
dzę na temat definicji mowy nienawiści stworzonej 
przez Komitet Ministrów Rady Europy, która „…
obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, pro-
pagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, kseno-
fobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazują-
ce na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się 
w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskry-
minację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i lu-
dzi o imigranckim pochodzeniu.” 

 
Forma, w jakiej uczestniczyła mło-

dzież sprzyjała ich aktywności społecznej  
i obywatelskiej. W obecności autorytetów 
wyrażali swoje opinie i refleksje, a także 
podejmowali próbę dyskusyjnego konfron-
towania się ze zdaniem innych. Wypowia-
dali swoje zdanie oraz zadawali prelegen-
tom pytania. Wszystkie wystąpienia wzbu-
dziły emocje ale także zachęciły do głębszej 
refleksji  nad problemami otaczającego nas 
świata. 

Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści  

 Grupa chętnych uczennic z  klasy 1a 
naszej szkoły  z wielkim zapałem włączyła 
się do udziału kweście pod hasłem 
„Wspieramy Słupskie Hospicjum”.  
                                                                                                 
DZIĘKUJĘ za udział!!!                                                                                                   

Kwesta na Cmentarzu Starym 

„Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomo-
cy gotowy.” 



10 listopada 2016 roku uczniowie  

z dwudziestu pięciu szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 
przystąpili do rywalizacji o Puchar 
Burmistrza Miasta Ustki. Nagrodzo-

na została ich sprawność podczas 10-kilometrowego 
biegu na orientację, znajomość wiedzy z historii Pol-
ski z okresu 1772-1921 oraz celność strzałów z karabi-
nu i rzut granatem. To edukacyjno-sportowe przeżycie 
pielęgnuje pamięć historyczną młodzieży o wydarze-
niach związanych z 11 listopada 1918 roku. W rywali-
zacji najlepsi okazali się uczniowie Policyjnego Li-
ceum Ogólnokształcącego ze Słupska, II m-ce Zespół 
Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego ze 
Słupska (Maciek Andrik, Kacper Kołodziejczak, Kry-
stian Wojciechowski), III m-ce Zespół Szkół Agro-
technicznych ze Sławna (kategoria szkół ponadgimna-
zjalnych). Organizatorami imprezy byli: Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii oraz Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Technicznych w Ustce przy współpracy  

z  Dowództwem Centralnego Poligonu Sił Powietrz-
nych w Ustce, Urzędem Miasta w Ustce, Urzędem 
Gminy Ustka, Urzędem Gminy Potęgowo oraz 
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DZIĘKUJĘ za udział!!!                                                                                                   

Starostwem Powiatowym 
Słupsk. 
 W 98. rocznicę Naro-
dowego Święta Niepodległo-
ści odbył się po raz czwarty 
Słupski Bieg Niepodległości 
na dystansie 10km, który 
zgromadził na starcie 500 
uczestników. Wśród nich 
byli przedstawiciele naszej 
szkoły, uczniowie klasy IIA 
Norbert Jefimczyk  

i Jan Kurkul oraz nauczyciele Urszula Bocian  
i Tomasz Kosicki. Wspaniały wynik osiągnął Nor-
bert plasując się na 5 miejscu z wynikiem 34 min i 
36 sek! Dało mu to także I miejsce w kategorii 
wiekowej do 35lat! Janek pobił swoją życiówkę i 
w kategorii open sklasyfikowany został na 23 
miejscu, zawie-
szając po-
przeczkę bardzo 
wysoko - 38min 
19sek. Pan To-
masz Kosicki 
zdecydował się 
na sprint - który 
był dodatkową 
kategorią w trakcie rozgrywania biegu - zajął III 
miejsce. 

Uczniowie kla-
sy Ic  Zespołu 
Szkół Budow-
lanych i Kształ-
cenia Usta-
w i c z n e g o 

uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Słup-
skim Centrum Organizacji Pozarządowych. Doty-
czyło ono dyskryminacji ze względu na płeć i nie-
pełnosprawność oraz równouprawnienie tych osób. 
 Podczas 2-godzinnej prezentacji zostali zapo-
znani z definicją różnorodności i tożsamości, pier-
wotnym i wtórnym wymiarem różnorodność  
i krzywą Gausa oraz tożsamością jednostkową i spo-
łeczną i ich tendencjami. 

. 

 

O dyskryminacji... 
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 Uczniowie w ramach zajęć nabędą umiejętności 
praktyczne w zakresie montażu urządzeń fotowol-
taicznych oraz projektowania instalacji fotowolta-
icznych wspomaganych oprogramowaniem PV 
SOL PREMIUM. W ramach zajęć uczniowie 
przejdą specjalistyczne zajęcia praktyczne złożone 
z modułów: montaż urządzeń fotowoltaicznych – 
zgodnie z wymaganiami Urzędu Nadzoru Tech-
nicznego; projektowanie instalacji fotowoltaicz-
nych wspomagane oprogramowanie PV SOL PRE-
MIUM. Zadanie to jest współfinansowane z budże-
tu Miasta Słupska oraz realizowane w ramach 
współpracy Słupskiego Inkubatora Technologicz-
nego i Miasta Słupska. 

Str.4 

Porozumienie o współpracy  

 W dniu 14 listopada 2016 r. zawarte zostało 
porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem 
Słupsk – reprezentowanym przez Roberta Biedro-
nia – Prezydenta Miasta Słupska a Pomorską 
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, 
reprezentowanym przez Mirosława Kamińskiego – 
Prezesa Zarządu. Celem niniejszego porozumienia 
jest współpraca pomiędzy stronami na rzecz pod-
noszenia umiejętności i kwalifikacji uczniów oraz 
zwiększenia ich szans na odniesienie sukcesu na 
rynku pracy.  

 W ramach porozumienia zostaną zrealizo-
wane specjalistyczne zajęcia praktyczne oraz inne 
formy wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Bu-
dowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku 
kształconych w zawodzie technik urządzeń i syste-
mów energii odnawialnej w oparciu o zasoby Pra-
cowni OZE będącej w posiadaniu PARR S.A. 
  

Rusz głową  

Tajemniczy liścik miłosny 

Odszyfruj poniższe tajemnicze pismo. 
Jest to liścik miłosny chłopaka do przyjaciółki. 

Masz na to najwyżej 5 minut: 
 
 

ŁREJCPC CPKX! 
SKUBG FR EKGDKG WR ER RF FCYPC EJEG EK 

SRYKGFBKGE: 
ŁREJCO EKG!!! 

WYRL CFCO 

Cudaczny tydzień 
     - Czy zauważyliście - zapytał druh Jacek na 
tymże ognisku - że ten tydzień obywa się bez lite-
ry k? 

     I wymienił kolejno siedem następujących po 
sobie dni, rzeczywiście ani razu nie używając tej 
litery. 

     Pytanie: W jakim dniu tygodnia odbywało się 
ognisko harcerskie i jakie nazwy dni - nie daty 
miesiąca - wymienił druh Jacek 

Liczba 100 

 
Przy pomocy dowolnych działań arytmetycznych zestaw liczbę 
100 z pięciu piątek. Przy pomocy dowolnych działań arytme-
tycznych zestaw liczbę 100 z pięciu piątek. 
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Kiermasz ciast 
 10 listopada odbył się w naszej szko-

le  kiermasz ciast. Rodzice uczniów i uczniowie 

klasy IIb upiekli słodkości, które były sprzeda-

wane w szkole. Pieniądze zabrane ze sprzedaży 

ciast,  przeznaczone zostaną na zorganizowanie 

wycieczki klasowej oraz pomoc uczniom mają-

cym trudną sytuację materialną. 

  Dziękujemy wszystkim za udział i zapra-

szamy już na kolejny kiermasz, który odbędzie 

się przed świętami Bożego Narodzenia. 

Warsztaty biznesowe 

 Dnia 14 listopada 
2016 r. uczniowie czwar-
tych klas technikum wraz 
z nauczycielem Urszulą 
Bocian wzięli udział  
w warsztatach  wprowa-
dzających w świat biznesu 
i zagadnień związanych  
z prowadzeniem własnej 
działalności. Warsztaty te 
odbyły się w Słupskim 
Inkubatorze Technolo-
gicznym w ramach Świa-

towego Tygodnia Przedsiębiorczości.  

 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to mię-
dzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, 
aktywną postawę wobec życia i podejmowanie bizne-
sowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku  
w 160 krajach świata. 

 Warsztaty biznesowe poprowadził Marcin  
Jerzynek - trener biznesu, właściciel firmy CONTEN-
TUM, autori wdrożeniowiec 21 strategii rozwoju 
przedsiębiorstw, specjalista   w zakresie przedsiębior-
czości akademickiej typu spin-off. 
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Jak co roku w Słupsku odbyło się Forum 
Gospodarcze organizowane przez Słupską Izbę 
Przemysłowo- Handlową, Urząd Miejski  
w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Słupsku. Im-
preza składała się z Konferencji  Gospodarka Ko-
munalna – Dziś i Jutro oraz Gali Konkursu Srebrny 
Niedźwiedź 2016 Lider Promocji Słupskiej Gospo-
darki. 

W trakcie Konferencji rozstrzygnięto kon-
kurs dla szkół ponadgimnazjalnych z powiatu słup-
skiego na prezentację multimedialną Gospodarka 
komunalna dziś i jutro. Organizatorami konkursu 
byli Słupska Izba Przemysłowo- Handlowa, Spółka 
Wodociągi Słupsk, Miejski Zakład Komunikacji Sp. 
z o.o. w Słupsku, Engie EC Słupsk Sp. z o.o. oraz 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Słupsku. Celem konkursu było przybliżenie dzia-
łalności firm komunalnych – ich specyfiki, osią-
gnięć, problemów oraz przedstawienie wizji przy-
szłości. Szczególnie istotne było podkreślenie 
aspektów ekologicznych. 

II miejsce  
w konkursie za-
jął uczeń klasy 
drugiej techni-
kum w zawo-
dzie technik 
urządzeń i sys-
temów energii 
odnawialnej – 
Artur  
Kikhia.  
 

Gratulujemy! 

 

Zakres programowy warsztatów obejmował: 
-Storytelling - korzyści i ryzyka związane z podję-
ciem przygody z przedsiębiorczością na bazie do-
świadczeń firmy 
-Model Bizness Canvas - jeden z najciekawszych 
obecnie sposobów na stworzenie biznes planu udo-
wadniający, że najczęściej najprostsze pomysły 
zdobywają rynek i sympatie klientów 
-Strategię Błękitnego Oceanu - poszukiwanie odpo-
wiedzi jak wykreować wolną, niezagospodarowaną 
przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała 
się nieistotna 
-Metodę Design thinking - metodę tworzenia inno-
wacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie 
zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników 
W trakcie warsztatów uczestnicy szukali odpowie-
dzi na pytania: 
-Jak zrobili to inni? 
-Co zrobić, aby moja pasja zaczęła przynosić do-
chody? 
-Jak zaistnieć na rynku? 
-Jak tworzyć modele biznesowe? 
Uczestnictwo w warsztatach wzbogaciło niewątpli-
wie wiedzę uczniów dotyczącą podjęcia i prowadze-
nia działalności gospodarczej. Wielu z nich ma teraz 
na pewno mniej obaw  związanych z założeniem 
własnej firmy. Warsztaty te wpłynęły również pozy-
tywnie na wzrost zainteresowania tematyką przed-
siębiorczości młodych ludzi w naszym regionie.  
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Uśmiechnij się czyli nietypowe świę-
ta w grudniu 

II miejsce w konkursie  
Gospodarka komunalna dziś  

i jutro 

2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem  
5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  
6 grudnia – Dzień Anioła/ Mikołajki  
10 grudnia – Dzień Odlewnika 

13 grudnia – Dzień Księgarza i Telewizji dla Dzieci  
17 grudnia – Dzień bez przekleństw  
18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Emigrantów  
21 grudnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek  
24 grudnia – Dzień Raju  



Centka 

 Celem Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – 
IDG była promocja przedsiębiorczości i samozatrud-

nienia, przygotowanie 
osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy 
do podejmowania sa-
mozatrudnienia lub 
zmiany kwalifikacji 
zawodowych,  wspiera-
nie rozwoju zarówno 
jednoosobowych firm 
założonych przez oso-
by bezrobotne i prze-
kształcanie się ich  
w mikroprzedsiębior-
stwa .  

Dzięki organizacji sto-
isk informacyjno- do-
radczych Powiatowego 

Urzędu Pracy w Słupsku, Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Urzędu Skarbowego, SANEPIDU, Powiato-
wej Inspekcji Pracy i WUP Gdańsk/o Słupsk uczestni-
cy przedsięwzięcia tj. osoby bezrobotne lub poszukują-
ce pracy mogli uzyskać informacje o sposobie postępo-
wania i procesie zakładania działalności gospodarczej, 
wymaganiach i niezbędnych dokumentach. Oferta 
kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Budowlanych  

i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku jaką są 
kwalifikacyjne kursy  zawodowe wpisała się  
w hasło akcji Pomorskiego Dnia Przedsiębior-
czości - „Zostań swoim szefem”.  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczna  
i wygodna forma kształcenia zawodowego, któ-
ra daje możliwość wybrania z programu na-
uczania danego zawodu tylko jednej kwalifika-
cji, uprawnia-
jącej do wyko-
nywania kon-
kretnych czyn-
ności. Szcze-
gólnym zainte-
resowaniem 
wśród uczest-
ników spotka-
nia cieszyły się 
kwalifikacyjne 
kursy zawodo-
we w zawo-
dzie: florysta, 
informatyk, 
fryzjer, kosme-
tyczka, opie-
kun medyczny 
oraz z zakresu rachunkowości  
i budownictwa. 
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Odpowiedzi do Rusz głową  

Tajemniczy liścik miłosny  

KOCHANA ANIU! 
PISZĘ DO CIEBIE TO, 
CO OD DAWNA CHCĘ 
CI POWIEDZIEĆ: 
KOCHAM CIĘ!!!  
TWÓJ ADAM 

Odpowiedzi do Rusz głową  

Cudaczny tydzień  

Ognisko odbyło się w środę. Jacek wymienił: przedwczoraj, wczoraj, 
dzisiaj, jutro, sobota, niedziela. 

Liczba 100 

100 = 5 x 5 x 5 - 5 x 5  lub  100 = (5 + 5 + 5 + 5) x 5 

 



 

 

 

 

  Nie tylko 
kobiety dbają o swo-
je zdrowie dlatego 
uczniowie - młodo-

ciani pracownicy odbywający teoretyczną naukę za-
wodu mieli okazję porozmawiać na temat chorób, któ-
re dotykają chłopców i mężczyzn. Spotkanie odbyło 
się pod hasłem Męskie sprawy i rozpoczęło się krótką 
prezentacją na wspomniany temat. Młodzież mogła 
zadawać pytania dotyczące dbania o zdrowie oraz pro-
filaktyki chorób, typowych dla mężczyzn. Uczniowie 
byli żywo zainteresowani przedstawioną problematy-
ką. Nad przebiegiem zajęć czuwał Pan  Andrzej Ku-
rowski- wicedyrektor ZSBiKU w Słupsku. Inicjatorką 
tego wydarzenia byłą Pani Ewa Lubarska - nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. Z inicjatywy nauczycieli 
teoretycznej nauki zawodu Pań Sylwii Golec - Ko-
strzewy, Katarzyny Karol i Ewy Lubarskiej 

 

i na prośbę uczniów, 18 listopada br. odbyło się 
spotkanie w grupach fryzjer i piekarz na temat 
pierwszej pomocy. Uczniowie- młodociani pra-
cownicy wysłuchali krótkiej prelekcji studenta 
ostatniego roku Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu na temat typowych sytuacji, z który-
mi mogą się spotkać i są zobowiązani udzielić 
pierwszej 
pomocy, 

 a następ-
nie mieli 
możli-
wość za-
dawania 
pytań. Uczestnicy żywo dyskutowali i wskazy-
wali konkretne przypadki, prosząc o wyjaśnie-
nie wątpliwości. Podczas wymiany własnych 
doświadczeń związanych z udzielaniem pierw-
szej pomocy przedmedycznej uczniowie mogli 
odświeżyć i poszerzyć swoją wiedzę na ten te-
mat. 

  

Biblioteka zaprasza uczniów, słucha-
czy i kursantów  Zespołu Szkół Bu-

dowlanych i Kształcenia Ustawiczne-
go w Słupsku do udziału  

w konkursie świątecznym na  naj-
piękniejszą kartkę  bożonarodzenio-

wą. 

Regulamin konkursu dostępny w bi-
bliotece szkolnej, na tablicy ogłoszeń  

( librus e- dziennik) oraz  na stronie internetowej szkoły -  
www.ckziu.pl 

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

Serdecznie zapraszamy! 

W dniach 9-11 i 16-18 grudnia br. słuchaczki 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego  

w zawodzie florysta zapraszają na kiermasz 
ozdób świątecznych  

Nie tylko kobiety dbają o swoje zdro-

we 
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Kiermasz ozdób świątecznych  


