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Centka 
Mistrzem być czyli spotkanie z Marci-

nem Prusem 

     20 kwietnia odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panem 
Marcinem Prusem, wielokrotnym reprezentantem Polski  
w piłce siatkowej, autorem książki pt. „Mistrzem być”.  

Wzięła w nim udział stuosobowa grupa uczniów.   To było 
dla wszystkich wyjątkowe przeżycie.  Pan Marcin to osobo-
wość i charyzma.  
W niekonwencjonalny sposób przypomniał o tym, co w dzi-
siejszym świecie powoli zaczyna się dewaluować- o szacun-
ku dla drugiego człowieka, dążeniu do marzeń, zasadach i 
wartościach , których coraz mniej… 

Zaskakiwał błyskotliwością, bezpośredniością, energią  
i pewnością tego, o czym mówił. A mówił niezwykle cieka-
wie. W przerwie zadziwił niektórych recytacją obszernego 
fragmentu „Pana Tadeusza” ( o koncercie  Wojskiego). 

       Druga część spotkania miała charakter typowo sportowy. 
Najlepsi otrzymali książki autorstwa Pana Marcina oraz piłki- 
opatrzone autografem mistrza. Nie obyło się bez wspólnych 
zdjęć i selfie… 

Panie Marcinie, dziękujemy i zapraszamy……. 
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Chcą pomóc w kształceniu budowlańców w Słupsku 

Zbigniew Marecki 4 kwietnia 2017  

 
Przybywa partnerów w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego. Wszyscy chcą pomóc w kształceniu budowlań-
ców, których brakuje na słupskim rynku. Kilkumiesięczna batalia oświatowa, która ostatecznie doprowadziła do połączenia bu-
dowlanki ze Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego, na razie zaowocowała tym, że do nowej placówki wkroczył 
nowy duch związany choćby z jej dofinansowaniem. Nie wiadomo jednak, czy to się przełoży na wzrost zainteresowania ofertą 
placówki. Na razie dyrekcja zaproponowała m.in. nowe kierunki kształcenia związane z renowacją budynków. 

Jednocześnie jednak trwają zabiegi o poszerzenie liczby partnerów placówki, którzy oferowaliby przyszłym uczniom bezpośredni 
kontakt z technologiami stosowanymi na rynku budowlanym. Przed kilkoma miesiącami informowaliśmy, że takie firmy już zawarły 
porozumienia partnerskie ze słupską budowlanką. Wczoraj uroczyście podpisano kolejne. Tym razem z Pomorską Okręgową 
Izbą Inżynierów Budownictwa, organizacją, która od lat wspiera budowlankę zarówno finansowo, jak i przy pomocy wykładów,  
w których uczestniczą uczniowie budowlanki. Teraz Izba chce pośredniczyć w pozyskiwaniu stypendiów dla najlepszych uczniów 
budowlanki, których fundatorami mogą być firmy budowlane. Te ostatnie natomiast - jak mówił Ryszard Kwiatkowski, wiceprze-
wodniczący Izby - ciągle narzekają na brak dobrze przygotowanych młodych budowlańców, choć w ostatnim czasie wzrosły wy-
nagrodzenia pracowników budowlanych. Ci najbardziej doświadczeni w mieście i regionie mogą zarobić miesięcznie między 3 a 4 
tys. złotych brutto. Jednak - jak się okazuje - ta perspektywa nie jest zachęcająca dla młodych ludzi, którzy często po budowlance 
zmieniają zawód, wybierają dalsze kształcenie albo wyjeżdżają do pracy w Europie, gdzie na początku drogi zawodowej mogą 
zarobić znacznie więcej. W rezultacie co roku na regionalnym rynku pracy w branży budowlanej zwykle zostaje najwyżej dziesię-
cioro świeżych absolwentów budowlanki. Czy w najbliższych latach będzie ich więcej? Tego jeszcze nie wiadomo, bo wiele bę-
dzie zależało od tegorocznego naboru do szkoły. Jej przedstawiciele już docierają do przyszłych absolwentów gimnazjów w Słup-
sku i powiecie słupskim, skąd pochodzi większość uczniów budowlanki.  
Czytaj więcej: http://www.gp24.pl/wiadomosci/slupsk/a/chca-pomoc-w-ksztalceniu-budowlancow-w-slupsku-wideo-
zdjecia,11951966/  

Tak o NAS piszą ... 
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Mamy medal! 
Trzecie miejsce w piłce nożnej na 

Orliku 
 

Rozgrywki zaczęliśmy nieszczęśliwie. Za-
miast biegać dosłownie „weszliśmy” w mecz z Ust-
ką, a na chodzonego nie da się wygrać. Daliśmy się 
zdominować i gładko przegrywamy 5:1. Niestety  
w ostatecznym rozrachunku ten mecz odbił nam się 
czkawką. O naszym trzecim miejscu zdecydowała 
różnica bramek strzelonych do straconych. Nas po-
konała Ustka, SMS pokonał Ustkę, a my i tu niespo-
dzianka. SMS po dwóch wysokich zwycięstwach  
i naszej wysokiej porażce w pierwszym meczu my-
ślał, że już może świętować zwycięstwo. Srogo się 
pomylił. Strzelamy szybko pierwszą bramkę, zaraz 
potem pada następna bramka, kolejna..... (w tym 
momencie brakuje nam 1 bramki do II miejsca i 2 
bramek do I miejsca). Podrażniony takim obrotem 
sprawy SMS mobilizuje się i strzela nam gola na 
1:3, my odpowiadamy pięknym strzałem z daleka  
i mecz kończy się wynikiem 4:1 dla Budowlanki.  
I tu wracamy do pierwszego meczu, za wysoka po-
rażka powoduje, że ostatecznie sklasyfikowani zo-
staliśmy na III miejscu. Jesteśmy z was dumni. Jako 
jedyni w tych rozgrywkach pokonaliśmy SMS – 
czyli Mistrza Słupska. Zespołem opiekowali się 
Wioletta Burzyńska i Tomasz Kosicki. 

Reprezentacja szkoły : Sebastian Marsza-
łek, Kamil Głodowski, Daniel Szałowiński, Paweł 
Repke, Patryk Gut, Paweł Okrój, Bartosz Ujma, 
Dominik Stencel. Krystian Wojciechowski, Ma-
riusz Czarnowski, Kamil Kułdo i Adrian Goch.  
 

Konkurs: Bliżej poznaj swoje mia-
sto Słupsk  

 
 
 
W  dniach od 1.IV. -23.IV.2013r. został 

przeprowadzony konkurs pt.„ Bliżej poznaj swoje 
miasto- Słupsk”.  
 Celem konkursu było pobudzanie postaw 
kreatywności ucznia/słuchacza w procesie zdoby-
wania umiejętności i gromadzenia wiedzy  oraz 
ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej. 
Zadaniem uczestników konkursu było podanie na-
zwy i lokalizacji obiektu wskazanego na zdjęciu 
oraz udzielenie odpowiedzi na karcie konkursowej.   

Organizatorem  konkursu byli nauczyciele biblio-
tekarze (p. B. Stakun, p. B. Niechwiadowicz), na-
tomiast współorganizatorem,  nauczyciel geografii 
(p. M. Karnicka). Do konkursu przystąpiło łącznie 
17 osób.  

Największą ilość punktów uzyskali  słuchacze  
I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Słupsku  - Przemysław Tafliński ( sem. II)  oraz 
Przemysław Żurek (sem. IV). Wyróżnionym 
uczestnikom  serdecznie gratulujemy. 
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 6 kwietnia to dzień, w którym kilkanaście 
uczelni wyższych oraz szkół ponadgimnazjalnych  
z Pomorza zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną. 
W hali Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycz-
nych w Słupsku nie mogło zabraknąć i nas. Na na-
szym stanowisku zaprezentowaliśmy ofertę kształ-
cenia ustawicznego dla osób dorosłych. Uczniowie 
9 szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość skon-
frontowania swoich wyobrażeń o naszej szkole oraz 
zapoznania się z elastyczną formą kształcenia jaką 
są kwalifikacyjne kursy zawodowe.  

Szczególne zainteresowanie wśród maturzystów 
wzbudziło kształcenie w szkole policealnej z zakre-
su rachunkowości i kosmetyki oraz na kursach  
w zawodzie florysta. 

EDU DAY 2017 

Według Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych handel ludźmi jest trzecim, po broni  
i narkotykach, najbardziej dochodowym przestęp-
stwem na świecie i dotyczy każdego regionu świa-
ta.. Niewolnictwo zazwyczaj postrzegane jest jako 
odległe zarówno pod względem historycznym, jak  
i geograficznym. Nic bardziej mylnego. Niewolnic-
two istnieje i nieźle prosperuje, a jego współczesną 
formą jest handel ludźmi, który ma miejsce również 
w Polsce i dotyczy Polaków wyjeżdżających za gra-
nicę. Ten proceder to nie tylko wykorzystywanie 
kobiet do świadczenia usług seksualnych, problem 
dotyczy wszystkich - mężczyzn i dzieci wykorzy-
stywanych do pracy przymusowej, zmuszanych do 
żebractwa, kradzieży, wyłudzania świadczeń socjal-
nych czy handlu narządami. Co roku około 2 milio-
nów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego 
jedna trzecia to dzieci.  

Uczniowie ZSB i KU wzięli udział w panelu 
edukacyjnym realizowanym w ramach prac Poradni 
Planowania Rodziny.  

Edukator seksualny – Mariusz Modrzewski  
rozmawiał z młodzieżą na temat współczesnego 
procederu handlu ludźmi. Dyskusja dotyczyła mani-
pulacji w kontakcie personalnym, psycho i socjoma-
nipulacji, oszustw w sieci internetowej i w sieciach 
komórkowych, utraty tożsamości w portalach spo-
łecznościowych oraz innych zagrożeniach mogą-
cych skutkować autodestrukcją. Informacje zapre-
zentowane podczas panelu edukacyjnego w znacz-
nym stopniu wpłynęły na świadomość potencjal-
nych ofiar co do przysługujących im praw i możli-
wości pomocy. 

Zagrożenia współczesnego 
świata… Handel ludźmi i pochodne 
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W dniach 30-31.03.2017 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  
w Miastku przy odbył się II Ogólnopolski Kon-
kurs „Technik OZE wszystko może”. Współor-
ganizatorami konkursu były znane w środowisku 
lokalnym organizacje pozarządowe:  Miasteckie 
Towarzystwo Gospodarcze i  Miasteckie Stowa-
rzyszenie Oświatowe.  

Patronami honorowymi oraz sponsorami 
nagród byli: Wicewojewoda Pomorski Pan Ma-
riusz Łuczyk , Starosta Bytowski  Pan  Leszek 
Waszkiewicz, Wicestarosta Zbigniew Batko oraz 
prezes  MTG Pan Aleksander Szopa. 

W pierwszym dniu konkursu młodzież 
wykonywała zadania praktyczne polegające na 
sporządzeniu pomiarów pracy paneli fotowolta-
icznych oraz wykonaniu fragmentu instalacji 
centralnego ogrzewania z wykorzystaniem róż-
nych metod. Testem poprawności realizacji  za-
dania  było sprawdzenie  szczelności zmontowa-
nej instalacji. 

 

II Ogólnopolski Konkurs 
„Technik OZE wszystko może” 

Po zmaganiach konkursowych pierwszego 
dnia  uczestnicy pojechali na wycieczkę do biogazo-
wi w Piaszczynie, sponsorowaną przez Miasteckie 
Towarzystw Gospodarcze. Drugi dzień konkursu to 
część teoretyczna,  podczas której uczniowie rozwią-
zywali test obejmujący wiedzę z zakresu odnawial-
nych źródeł energii / OZE/. 

W konkursie wzięło udział  9 drużyn z róż-
nych części kraju, tj.  Zielonki k. Warszawy, Inowro-
cławia, Torunia, Gdyni , Swarożyna, Koszali-
na,  dwie drużyny ze Słupska oraz zespół gospodarzy 
z miasteckiego ZSOiT. Nas reprezentowali ucznio-
wie z czwartej kasy technikum: Michał Kul i Arka-
diusz Wasielewski. 



 

 

Str.6 Centka Centka 

Redakcja:nauczyciele bibliotekarze 

 
Co roku, w marcu i w kwietniu Fundacja im. 

ks. prof. Włodzimierza Sedlaka realizuje ‚Tydzień 
Akcji’, którego gośćmi są naoczni świadkowie i li-
kwidatorzy skutków wybuchu elektrowni atomowej 
w Czarnobylu. Wydarzeniom towarzyszą projekcie 
filmowe, koncerty, debaty i wystawy zdjęć. 

21 kwietnia br. w Zespole Szkół Budowla-
nych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku go-
ściliśmy: wiceprezes Fundacji – Aleksandrę Pitrę 
oraz naocznego świadka wydarzeń – likwidatora 
skutków wybuchu – Volodymira Volczenkę. 

 

Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie 
podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy 
nieuleczalnej. To dewiza na życie Seweryna Fal-
kowskiego – absolwenta naszej szkoły a dziś pa-
sjonata podróży na własną rękę, specjalizującego 
się w wymagających trekkingach górskich. Na 
swoim koncie Seweryn ma : pieszą wędrówkę po 
polskich górach oraz  wzdłuż południowej granicy 
Polski (980 km). Po samotnym trekkingu przez 
Alpy (wyprawa zauważona podczas Festiwalu po-
dróżników, alpinistów i żeglarzy Kolosy) wyma-
rzył sobie Himalaje.  Spakował w sakwy 25 kg ba-
gażu i wyruszył w drogę. Wrócił i przyszedł do nas 
podzielić się wrażeniami z tej pieszej wyprawy. 
Barwne opowieści o Nepalu, Pakistanie, Indiach, 
hindusach, sikhak, jedzeniu, krajobrazach, przyja-
znych ludziach, świętych krowach, spaniu pod go-
łym niebem i podróżowaniu bez grosza przy duszy 
zafascynowały audytorium. Przed Sewerynem ko-
lejne wyzwanie. Tym razem Patagonia. A jakie jest 
Twoje marzenie? Dokąd chciałbyś podróżować? 
 

 
 

 

Podróżuj. Śnij. Odkrywaj. 


