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ul. Królowej Jadwigi 3 

 

Centka 

Roszpunko, dziewczę moje, 

Spuść, że mi włosy swoje! 

Bracia Grimm 

Dnia 1 grudnia 2016 r. odbył się konkurs 
fryzur fantazyjnych, którego tematem była Bajka  

w krainie czarów. 

Do udziału w  konkursie przystąpili ucznio-
wie teoretycznej nauki zawodu – fryzjer  II stop-
nia. Łącznie oceniono 9 fryzur. Głosami całej spo-
łeczności szkolnej wyłoniono trzy pierwsze miej-
sca: 

I miejsce – Joanna Fabiszewska, modelka -
Karolina Bubniak, 

II miejsce – Weronika Jakubek i Agata 
Rudnik, modelka -Julia Kapiszka, 

III miejsce  - Hania Szczepańska i Ilona 
Pietrasik, modelka – Paulina Wiktorowska. 

      Uczniowie włożyli dużo pracy w wykonanie  
fryzur, które  były bardzo kreatywne  i pracochłon-
ne. Na szczególną uwagę zasługiwały niektóre sty-
lizacje wzorowane na bohaterkach bajek.  

Konkurs został przygotowany przez  panie: 
Annę Durmaj  i Katarzynę Karol. 

 

 

Fryzury inspirowane baśniami 
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 W wielkim finale Halowej Piłki Nożnej  

o Puchar Zespołu Szkół Budowlanych i Kształce-

nia Ustawicznego w Słupsku  spotkały się klasy 

technikum IIIC i IVA oraz zasadniczej szkoły za-

wodowej IIC.  

Z e s p o ł y 

zaprezen-

t o w a ł y 

nam wyso-

kie umie-

j ę t n o ś c i 

strzeleckie 

- w trzech 

s p o t k a -

niach padły aż 32 bramki.  

Królem strzelców - w całym turnieju zdobył 14 

bramek - został Sebastian Marszałek z klasy IVA. 

Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem wy-

brano Kamila Kułdo z klasy IIC. 

 Mistrzem Ze-

społu Szkół Bu-

d o w l a n y c h  

i Kształcenia 

Ustawicznego  

w Słupsku zo-

stała klasa IIIC 

w składzie: Pa-

weł Okroj, Patryk Gut, Wolski Karol, Dominik 

Stencel, Dawid Paszotka-Lipiński, Jarek Piołun-

kowski, Damian Wenta, Bartek Ujma, Łukasz 

Szkudlarek.  

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział  

w zawodach 

 

Turniej Halowej Piłki Nożnej  

 

 Uczniowie z  uczący się w zawodzie tech-
nik urządzeń i energetyki odnawialnej oraz tech-
nik budownictwa z Zespołu Szkół Budowlanych  
i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku wzięli 
udział w szkoleniu prowadzonym przez firmę 
VESBO. Szkolenie dotyczyło systemów wielo-
warstwowych w instalacjach wodnych i grzew-
czych. 

 VESBO to wiodąca marka na rynku pro-
duktów z tworzyw sztucznych stosowanych w in-
stalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, cen-
tralnego ogrzewania oraz przy transporcie środ-
ków chemicznych i instalacjach nawadniających. 
Systemy VESBO posiadają liczne certyfikaty  ba-
dawczych na świecie. 

Przedstawiciel firmy 
zapoznał uczestników 
spotkania z danymi 
materiałowymi, tech-
nologią połączeń, 
asortymentem pro-
duktów oraz projekto-
waniem i montażem 
rur. Uczniowie mieli 
możliwość sprawdze-
nia swoich umiejętno-
ści praktycznych  

w posługiwaniu się zgrzewarką, kształtkami i rura-
mi wielowarstwowymi. Firma VESBO przekazała 
na rzecz szkoły pomoce dydaktyczne w formie ta-
blic poglądowych i zgrzewarki 1500 W oraz zapo-
wiedziała dalszą współpracę i objęcie patronatem 
jednej z pracowni budowlanych. 

  

 

Szkolenie z zakresu instalacji wodnych 
i grzewczych 



str.3 

 W Mistrzostwach Słupska w piłce ręcznej 
w ramach Słupskiej Olimpiady Młodzieży przyszło 
nam się zmierzyć z gospodarzem rozgrywek I Li-
ceum Ogólnokształcącym w Słupsku, Zespołem 
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz IV Li-
ceum Ogólnokształcącym w Słupsku. 

W pierwszym meczu przeciwko bardzo do-
brze broniącej drużynie Zespołu Szkół Agrotech-
nicznych w Słupsku musieliśmy wznieść się na 
szczyty swoich umiejętności. Pierwsza połowa by-
ła bardzo zacięta, graliśmy bramka za bramkę.  
W drugiej połowie zdobyliśmy lekką przewagę, by 
w końcu dobić przeciwnika szybkimi kontrami. 
Drugi mecz z kreowanym na faworyta rozgrywek 
IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku. 
 i trenerami, którzy przygotowali drużynę do tych 
rozgrywek bardzo sumiennie. Przygotowali wiele 
wariantów gry, rozrysowywali zagrywki i grali 
wyuczonymi schematami. Nic to jednak nie dało! 

Na trzeci mecz niestety zabrakło nam sił . 
Krótka ławka rezerwowych w połączeniu  
z kontuzjami nie pozwoliła nam na skuteczne pod-
jęcie walki z I Liceum Ogólnokształcącym w Słup-
sku. Dziękuję bardzo za piękną grę, wolę walki  
i sportowy charakter reprezentacji Zespołu Szkół 
Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słup-
sku. Wicemistrzowie Słupska:Konrad Adam-

czyk, Łukasz Aleksandrowicz, Dominik Stencel, 

Sebastian Marszałek, Krystian Wojciechowski, 

Hubert Włodarczyk, Mateusz Hesse, Mikołaj 

Polit, Jan Kurkul, Piotr Piołunkowski, Kamil 

Kułdo, Wiktor Swędrak. 

 

 W Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stoło-

wego wzięło udział 29 uczniów. Rozgrywki toczy-

ły się "systemem rosyjskim" (czyli, do dwóch 

przegranych). Rozgrywane mecze dostarczyły gra-

jącym mnóstwo sportowych emocji i stały na wy-

sokim poziomie. Zwycięzcą turnieju i Mistrzem 

Szkoły został uczeń klasy II c Wiktor Swędrak. 

Uczniowie: Swędrak Wiktor, Okroj Paweł,  

Kiljan Dawid, Lipiński Łukasz będą reprezento-

wać nasza szkołę na zawodach sportowych w 

Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży Szkół Ponadgim-

nazjalnych. Gratuluje-

my ! 

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 

W szkolnym konkursie wiedzy o Wielkiej Bryta-
nii I miejsce zajęła Natasza Górnicka z klasy 1a, 
II miejsce Małgorzata Gnyp z klasy 3b, III miej-
sce Monika Medwid z klasy 3b. 
Serdecznie gratuluję ! 

Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii  

II miejsce w Słupskiej Olimpia-
dzie Młodzieży 
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W dniu 7 grudnia 
2016r. uczniowie 
klasy 3a i 3b w 
zawodzie technik 
budownictwa 
wraz opiekunem 
panią Agnieszką 
Łuszkiewicz byli 
na wycieczce za-
wodoznawczej . 

Po budowie opro-
wadzał i dodatkowych informacji udzielał inżynier 
nadzorujący budowę z ramienia inwestora. Na te-
renie budowy hali przemysłowej w Słupsku 
uczniowie mogli uzupełnić swoją wiedzę teore-
tyczną z zakresu 
fundamentowania 
pośredniego o 
ćwiczenia prak-
tyczne. 

Wykonanie pali 
przemieszczenio-
wych stosuje się 
w przypadku zalegania gruntów nośnych na znacz-
nej głębokości (tu ok. 12 metrów) i polega ono na 
wkręceniu w grunt stalowej tuby ze specjalną gło-
wicą powodującą rozepchanie gruntu na boki  
w trakcie wiercenia. Wiertło do wykonywania pali 
przemieszczeniowych składa się z trzech części. 
Dolna część to uzwojenie ułatwiające penetrację 
gruntu. Środkowa część to specjalna głowica roz-
pychająca grunt w trakcie wiercenia oraz wyciąga-
nia wiertła. Część górna to stalowa tuba stanowią-
ca rdzeń wiertła. Betonowanie pali przemieszcze-
niowych rozpoczyna się po osiągnięciu żądanej 
głębokości. Mieszankę betonową pompuje się pod 
ciśnieniem przy jednoczesnym ponoszeniu wiertła. 
Po zakończeniu betonowania do świeżej mieszanki 
wprowadza się zbrojenie wykonane wcześniej w 
zakładzie prefabrykacji, zgodnie z projektem.  

 

Wbić pale 

Dzień Urody w pracowni kosme-
tycznej 

Uczniowie mieli również okazję zadać pyta-

nia pracownikowi firmy prowadzącej roboty palo-

we - robotnikowi obsługującemu palownicę. Na-

stępnie udali się do sali konferencyjnej, gdzie zapo-

znali się z dokumentacją techniczną hali. Poznali 

dokumentację geotechniczną, projekt robót palo-

wych, projekt konstrukcyjny hali, plany BIOZ oraz 

projekt fundamentu płytowego pod 1,5 tonowe pra-

sy. Uczniowie obejrzeli również konstrukcje istnie-

jących hal oraz mogli dotknąć specjalnej gumy sto-

sowanej jako izolacja przeciwdrganiowa. 

Nic nie czyni kobiety piękniejszą, niż jej wiara w to, że jest 
piękna. 

Sophia Loren 

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym 

słuchaczki szkoły policealnej dla dorosłych  

w zawodzie technik usług kosmetycznych zor-

ganizowały dzień otwarty pracowni kosmetycz-

nej. Można było skorzystać z fachowych porad 

kosmetycznych, masażu twarzy lub zabiegu mi-

krodermabrazji. Nie obyło się bez nakładania 

klientkom maseczek na twarz lub regulacji 

brwi.  

Dziękujemy słuchaczkom pierwszego 

semestru z klasy technik usług kosmetycznych 

oraz p. Joannie Zubiel – nauczycielowi zajęć 

praktycznych za zorganizowanie tego wydarze-

nia. Liczymy na kolejne spotkania, bo każda z 

nas lubi czuć się piękną i zadbaną. 

A oto kilka migawek z dnia urody w pracowni 

kosmetycznej. 
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W dniu 8 grudnia br. słuchaczki szkoły 

policealnej w zawodzie technik usług kosmetycz-

nych i uczniowie teoretycznej nauki zawodu z kla-

sy fryzjerskiej wzięli udział w pokazie fryzjersko- 

kosmetycznym. W pasażu E. Leclerc w Słupsku 

zorganizowaliśmy stoisko kosmetyczne i fryzjer-

skie. Panie – klientki sklepu mogły skorzystać z 

porad kosmetycznych lub fryzjerskich, dobrać fry-

zurę i wystylizować paznokcie. Patronem stoiska 

fryzjerskiego była słupska firma kosmetyczna Lo-

ton. 

 

Promocja w Leclerc Podczas pokazu prezentowa-
liśmy również ofertę eduka-
cyjną Zespołu Szkół Budow-
lanych i Kształcenia Usta-
wicznego w Słupsku. Osoby 
pełnoletnie mogą w naszej 
szkole zdobyć wykształcenie 
średnie w liceum ogólno-
kształcącym. 

 Kształcenie zawodowe moż-
na zdobyć w szkole policeal-
nej (w zawodzie: technik 
usług kosmetycznych, tech-
nik rachunkowości, opiekun 
medyczny, technik informa-

tyk, technik administracji) lub na kursach zawodo-
wych (w zawodzie: fryzjer, technik usług kosme-
tycznych, technik rachunkowości, opiekun medycz-
ny, florysta, technik informatyk). O szczegóły doty-
czące oferty kształcenia można dopytać w sekretaria-
cie szkoły lub przeczytać na stronie interneto-
wej www.ckziu.slupsk.pl. 
Zapraszamy! Przyjdź, zobacz, wybierz coś dla sie-
bie! 

 Sebastian  Witasik uczeń  klasy III w zawo-
dzie technik budownictwa wraz z kolegami - ucznia-
mi z  I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku zajął 
IV miejsce w finale V Drużynowego Konkursu Na-
ukowo-Technicznego Ekotech 2016. 

Sebastian z kolegami zaprojektował i skonstruował 
mały wiatrak, wykazał się znajomością podstawo-
wych zagadnień na temat szeroko rozumianej energe-
tyki odnawialnej oraz wykonał pomiary mocy skon-
struowanego wiatraka. Konkurs zorganizowany był 
przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Aka-
demii Nauk w Gdańsku pod honorowym patronatem 
Prezydenta Gdańska. 

Sebastian jest członkiem Słupskiej Szkoły Młodych 
Fizyków. Członkowie zespołu SSMF zapowiedzieli, 
że na następny konkurs przygotują znacznie wydaj-
niejszy wiatrak. Gratulujemy i życzymy powodzenia! 

 Pod hasłem:Twoja krew ratuje życie, w Ze-
spole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicz-
nego w Słupsku , w miesiącu listopadzie odbyła się 
akcja honorowego oddawania krwi. Wiele osób 
zgłosiło się do Centrum Krwiodawstwa w Słupsku 
przy ulicy Szarych Szeregów 21. W wyniku akcji 
18 uczniów, z czego wielu po raz pierwszy oddało 
ponad 8 litrów krwi. Zachęcamy wszystkich do 
zostania honorowym dawcą krwi. 

Dzień krwiodawstwa 
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 Dnia 25 listopada 2016 r. młodzież teoretycznej nauki 

zawodu – fryzjer II stopnia odwiedziła nowo otwarty sklep  

Fale Loki Koki przy ul. Tramwajowej. Opiekę nad grupą spra-
wowały panie: Anna Durmaj i Katarzyna Karol. 

W tym dniu można było bezpłatnie wykonać badanie kondycji 

swoich włosów   z zastosowaniem mikrokamery oraz wysłu-

chać indywidualnych porad fachowca. Uczniowie chętnie ko-

rzystali z tej oferty, dzięki czemu poznali rodzaj i kondycję 

swoich włosów oraz skóry głowy, jak również dowiedzieli się 

w jaki sposób je pielęgnować.  

Zapoznali się również z ofertą sklepu – asortymentem profesjo-

nalnych kosmetyków oraz z no-

woczesnym sprzętem 

 i akcesoriami do wło-

sów. 
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I najmniejszy włos rzuca swój cień 
Johann Wolfgang von Goethe 

SEBASTIAN WITASIK 

uczeń z klasy 3a technikum, został sty-

pendystą stypendium Marszałka Woje-

wództwa Pomorskiego w ramach pro-

jektu „Programy motywacyjne dla 

uczniów pomorskich szkół zawodo-

wych” – dla uczniów o szczególnych 

predyspozycjach w zakresie przedmio-

tów zawodowych na rok szkolny 

2016/2017. 

Celem projektu realizowanego przez 

Departament Edukacji i Sportu 

UMWP jest wsparcie uczniów w za-

kresie podnoszenia umiejętności oraz 

uzyskiwania kwalifikacji zawodo-

wych. 

O stypendium ubiegało się 1221 

uczniów z 80 szkół. 

O stypendium Marszałka  
Województwa Pomorskiego 
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 W dniu 25 listopada 2016 odbyły się zawody 

szkolne (I stopnia) jubileuszowej XXX Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W zawodach 

wzięło udział 14 uczniów z klas 4a, 4c, 3a, 2a, 2b. 

Uroczystego otwarcia dokonała pani wicedyrektor 

mgr Elżbieta Krauczunas. Zawody odbyły się zgod-

nie z obowiązującym Regulaminem OWIUB. 

Najlepszy wynik i I miejsce zajął Sebastian Wita-

sik 3a , a kolejne miejsca zajęli:  

II Dawid Mielewczyk 4c  

III Daniel Wrzesień 4c  

IV Łukasz Aleksandrowicz 4a  

V Mateusz Waraksa 2a  

VI Klaudia Szamal 2b  

VII Tomasz Kowal 3a   

 W zawodach wzięli również udział: Witold 

Kozera, Szymon Kisielewicz, Michał Korzeniowski, 

Tomasz Górzyński, Natalia Remus, Robert Sibiński, 

Aleksander Okuniewski. Na podstawie wyników 

zawodów szkolnych do zawodów okręgowych (II 

stopnia) uczniowie zostaną zakwalifikowani przez 

IX Komitet Okręgowy. Zawody okręgowe odbędą 

się w marcu w Gdańsku i wezmą w nich udział 

uczniowie z województwa pomorskiego i warmiń-

sko-mazurskiego. Najlepsi z zawodów okręgowych 

kwalifikują się do finału centralnego. W tym roku 

finał centralny odbędzie się w kwietniu w Białym-

stoku. Zawody I stopnia zorganizowała i przepro-

wadziła Przewodnicząca Komitetu Szkolnego  

p. Agnieszka Łuszkiewicz, która od wielu lat jest 

organizatorem i gorącym propagatorem idei 

uczniowskich zmagań olimpijskich budowlanych 

oraz przygotowuje uczniów do wszystkich szczebli 

olimpiady. W historii szkoły wielu uczniów z klas 

budowlanych  osiągnęło znaczące sukcesy.  

 

Cele olimpiady, której organizatorem jest Poli-
technika Warszawska, pozostają niezmienne – 
podnoszenie rangi i jakości średniego kształcenia 
w zawodach budowlanych oraz zachęcanie mło-
dzieży do podejmowania nauki w tej trudnej dzie-
dzinie. Olimpiada skierowana jest do uczniów 
techników budowlanych. Zawody są trójstopnio-
we, uczniowie startują indywidualnie. Laureaci  
i finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisem-
nej egzaminu z przygotowania zawodowego. 
Otrzymują też z przedmiotów zawodowych celu-
jące oceny klasyfikacyjne końcoworoczne. 
Wszystkim uczniom gratulujemy, a zwycięzcom 
życzymy dalszych sukcesów! 

Wielu z nich zakwalifikowało się do etapu central-

nego, gdzie zdobywali tytuły finalistów i laure-

atów, o czym przypomniała pani wicedyrektor 

rozpoczynając eliminacje. 



Pod kierunkiem Pani 

Marty Janikowskiej  

florystki przygotowały 

przepiękne ozdoby 

świąteczne, które moż-

na było zakupić w okresie przedświątecznym w bi-

bliotece szkolnej. Dużą   popularnością cieszyły się 

nowoczesne, oryginalne rozwiązania z żarnowca oraz 

stroiki przyozdobione bombkami. Oczywiście nie za-

brakło tradycyjnie wykonanych drzewek ze świerku 

przyozdobionych plastrami pomarańczy, laskami cy-

namonu, szyszkami i niepowtarzalnymi kokardami. 

Wszystkie ozdoby świąteczne cieszyły się dużym za-

interesowaniem kupujących. 
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Dnia 7 listopada 
2016 r. uczniowie 
klasy IVC wraz  
z nauczycielem 
Urszulą Bocian 
wzięli udział w 

spotkaniu informacyjnym ,,Środa z Funduszami dla 
osób planujących założenie działalności gospodar-
czej" poświęcone zagadnieniom związanym z zakła-
daniem działalności gospodarczej przy wsparciu Fun-
duszy Europejskich w perspektywie finansowej na 
lata 2014-2020. Zakres programowy spotkania, które  
odbyło się w Słupskim Inkubatorze Technologicz-
nym, obejmował następujące zagadnienia:-
Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 
2014-2020, 

-Jak napisać dobry biznesplan?, 

-Rejestracja własnej firmy - krok po kroku, 

-Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie 
działalności gospodarczej z Programów Operacyjnych 
na lata 2014-2020:Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój ,Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Pomorskiego, Program Operacyjny 

 Inteligentny Rozwój, Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich , 

-Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy, 

- Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób 
zamierzają-
cych założyć 
działalność 
gospodarczą 
- inicjatywa  
JEREMIE, 

-Źródła in-
formacji o Funduszach Europejskich. 

Udział w spotkaniu  wzbogacił  wiedzę uczniów 
dotyczącą podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodar-
czej przy 
wsparciu 
Funduszy 
Europej-
skich. Wielu 
z nich ma 
teraz na 
pewno mniej obaw związanych  z założeniem 
własnej firmy.  

Środa z Funduszami dla osób planujących  
założenie działalności gospodarczej 

Kiermasz ozdób świątecznych 

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą 

wyjątkowe, 

pełne pokoju, miłości oraz wszelakiego dobra 

Niech upłyną w gronie rodzinnym, przy kolędach 

i zapachu jedliny, 

a zbliżający się Nowy Rok przyniesie radość, 

zdrowie oraz spełnienie zamierzeń osobistych 

i zawodowych 

Dyrekcja , Grono Pedagogiczne, 

Pracownicy administracji i obsługi 

Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego  

w Słupsku 

Redakcja:nauczyciele bibliotekarze 


